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Autori hry: Scott Huntington a Shaun Graham

Katastrofická povodeň osudná bájnej Atlantíde práve 
začala pustošiť. Brány mesta miznú v oceáne. 

V úlohe posledných Atlanťanov sa snažíte z trosiek 
mesta zachrániť všetko čo sa dá. Čas sa kráti a nie je 
ho dostatok na to, aby ste zachránili obrovské 
bohatstvo Atlantídy.

Nasledujúce pravidlá sú pre hru v 3 a 4 hráčoch. 
Pravidlá pre 2 hráčov sú na strane 8.

Cieľ hry
Navštívte Atlantídu a prejdite otvorenými bránami. 
Využite infraštruktúru mesta vo svoj prospech                 
a získajte najviac surovín. Pozorne sledujte jednotlivé 
mestské štvrte a zozbierajte odtiaľ všetky suroviny. 
Dávajte si pozor na hodiny, ktoré vám ukazujú, koľko 
času vám zostáva do konca hry.

Získajte prestíž tak, že nazbierate najviac surovín v 
priebehu aj na konci hry.
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Príprava hry
Umiestnite herný plán do stredu hracej plochy        
s hodinovou ručičkou nasmerovanou na prvé 
políčko (so šípkou).

Roztrieďte mestské štvrte podľa typu. Vytvorte 5 
stĺpčekov s tromi dielikmi mestských štvrtí rovnakého 
typu (rovnaké číslo na kocke). Každý stĺpček dielikov 
zamiešajte a uložte ich vzostupne okolo herného plánu.

Vezmite 3 suroviny z každého 
typu a položte ich na Čierny trh 
na herný plán. 

Na jednotlivé mestské štvrte umiestnite suroviny 
podľa počtu hráčov ako je to uvedené v tabuľke.

Počet hráčov
Počet surovín

Drahokamy uložte na Klenotníctvo. 

Knihy uložte na Knižnicu.

 Potraviny na Krčmu.

 Nástroje na Dielňu.

 Zbrane na Vyhňu.

2/3
7

4
9

•1 herný plán pozostávajúci   
z dvoch častí (Čierny trh a 
Hodiny) 

Pred prvou hrou napojte pomocou 
plastového nitu hodinovú ručičku 
na herný plán.      

•15 dielikov mestských štvrtí
rozdelených do 5 kategórií:

• Víťazné body.

• Žetón prvého hráča (predná
strana) / žetón neutrálneho
hráča (zadná strana).

• 1 ponorka (potrebné zložiť).

– 3 Klenotníctva s číslom 1,

– 3 Knižnice s číslom 2,

– 3 Krčmy s číslom 3,

– 3 D ielne s číslom 4,

– 3 Vyhne s číslom 5.  

• 9 kociek  (brány mesta)

• 5 setov surovín (60 surovín):

– 12 drahokamov,
– 12 kníh,
– 12 potravín,
– 12 nástrojov,
– 12 zbraní.

Obsah
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Zloženú ponorku položte vedľa D ielne (číslo 4).

Počet hráčov
Počet kociek

Všetky zvyšné suroviny a 
kocky môžete vrátiť do 
krabice. V hre ich už 
nepoužijete.

Žetóny víťazných bodov umiestnite do spoločnej zásoby 
vedľa herného plánu.

Náhodne vyberte začínajceho hráča a dajte mu žetón 
prvého hráča a kocky.

Teraz ste pripravený na hru.

Mestská štvrť Čierny trh 

Oblasť

2/3
7

4
9

Vyberte kocky podľa počtu hráčov:

}
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2 – Návšteva oblastí
Hráči sa počnúc prvým hráčom striedajú v ťahoch,  v 
smere hodinových ručičiek, a musia vykonať nasledovné: 

a)Vyberte si oblasť (jednu mestskú štvrť alebo Čierny
trh), kde je aspoň jedna kocka; vezmite si kocku,
b)vezmite si jednu surovinu z danej oblasti
a umiestnite ju pred seba. Nemusí to byť len surovina
odpovedajúca tejto oblasti, môže to byť aj iná
surovina, ktorá sa v tejto oblasti nachádza.
c)Nakoniec vykonajte efekt danej oblasti (viď strany
6 / 7).

Hráči si v každom ťahu vyberú jednu kocku.
Kolo končí v okamihu, keď každý hráč má 
pred sebou dve kocky. Na hernom pláne 
ostane jedna kocka. 

Dôležité: 
• Oblasť, v ktorej nie je kocka, nemôžete navštíviť.

• Ak je ponorka v oblasti, ktorú ste navštívili,
vezmite si z tejto oblasti o jednu surovinu viac, ak
je to možné.

Priebeh hry
Hra sa hrá na bližšie neurčený počet kôl. V každom 
kole sa vykonajú nasledovné akcie.

1 – Otvorenie brán.
2 – Návšteva oblasti, kontrola zásob a podľa 
možností udelenie víťazných bodov.
3 – Pohyb hodinovou ručičkou a vykonanie 
efektu políčka, na ktoré smeruje ručička (ak tam 
efekt je).
4 – Zmena prvého hráča.

1 – Otvorenie brán
Prvý hráč hodí všetkými kockami a umiestni ich na 
príslušné mestské štvrte podľa čísla, napr. kocky s 
„1“ sa uložia vedľa Klenotníctva, s „2“ vedľa 
Knižnice, apod.
Kvôli katastrofe sa brány mesta otvárajú náhodne. 
Nie všetky oblasti mesta sú vždy dostupné.
Kvôli katastrofe sa brány mesta otvárajú náhodne. Nie všetky oblasti mesta sú vždy dostupné.

Čierny trh: Kocky s číslom 6 sa vždy uložia na 
Čierny trh rovnako ako kocky z príslušných 
mestských štvrtí, ktoré sú už prázdne.

Príklad
a)Anna si vybrala Vyhňu a kocku 
s číslom 5 si vezme k sebe.
b)Potom si zoberie jednu zbraň a jeden 
drahokam, pretože pri Vyhni je ponorka.
c)Nakoniec využije efekt Vyhne (str. 7): 
hodí kockou a padne jej číslo 6. 
Vzhľadom k tomu si vezme ďalšiu zbraň 
z Vyhne.  

Vošli ste do mesta a navštívili jednotlivé oblasti v meste. 
Chopili ste sa príležitosti a získali toľko surovín koľko 
bolo možné.
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Prázdna mestská štvrť
Keď už nie sú žiadne suroviny v mestskej štvrti po 
návšteve hráča v kroku c) , udeľte víťazné body. 
Postupujte nasledovne: 

• Dielik mestskej štvrte dajte hráčovi, ktorý má
najviac odpovedajúcich surovín. Na konci hry má
tento dielik hodnotu 3 víťazné body. Hráč, ktorý je
druhý v poradí v počte odpovedajúcich surovín,
získa 1 víťazný bod zo spoločnej zásoby.

Po tomto kroku sa odhalí nový dielik mestskej štvrte 
(ak ešte nejaký zostal) a s ním aj nový efekt.

- Ak je na prvom mieste remíza, dostane jeden z
remizujúcich hráčov dielik mestskej štvrte a ostatní
remizujúci získajú okamžite 3 víťazné body.
- Hráči na druhom mieste nedostanú v tomto
prípade žiaden víťazný bod.
- Ak je remíza na druhom mieste, všetci zúčastnení
hráči získajú 1 víťazný bod.

•Potom všetci hráči vrátia odpovedajúce suroviny. Na
Čierny trh doložte dané suroviny do 3. Ostatné 
odpovedajúce suroviny umiestnite na nový dielik
mestskej štvrte. Ak sa dané suroviny nachádzajú aj na
iných mestských štvrtiach, ostávajú tam, kde sú. 

Hráč, ktorý má najviac 
odpovedajúcich surovín 

Dar
[Rozhodnete sa darovať zopár svojich surovín.

Každý hráč, v poradí, môže darovať 2 rôzne 
suroviny, aby získal 1 víťazný bod. Môže tak urobiť 
viackrát. Suroviny, ktoré na to použijete, vráťte späť 
na odpovedajúce miesta na hernom pláne (viď str. 2).

Ak je to posledný dielik mestskej štvrte, ktorý ste 
práve udelili niektorému hráčovi, štvrť je vyčerpaná. 
Všetky odpovedajúce suroviny sa odstránia z hry. Za 
takéto suroviny sa už víťazné body nebudú udeľovať.

V kroku „1 – Otvorenie brán“ sa odpovedajúce 
kocky umiestnia na Čierny trh. 

Príklad
V Knižnici už nie sú žiadne suroviny. 1 kniha je na 
Čiernom trhu a 1 v Krčme. Anna má 3 knihy, Bruno 
má tiež 3 knihy, Erik má 1 knihu a Lola nemá žiadnu 
knihu. Anna dostane prázdny dielik Knižnice. Bruno 
získa 3 víťazné body. Erik nezíska nič. Anna, Bruno a 
Erik vrátia svojich 7 kníh späť. 2 knihy umiestnia na 
Čierny trh (doložia do 3). Ostatných 5 kníh sa vráti 
na nový dielik Knižnice. Jedna kniha v krčme ostáva 
aj naďalej na svojom mieste.

Prieskum
Je čas pozrieť sa kto pracoval najusilovnejšie.
[

alebo celkovo najviac surovín
získa jeden víťazný bod zo spoločnej zásoby.  

V prípade remízy získajú všetci zúčastnení hráči 
jeden víťazný bod.

Keď sa táto udalosť spustí, nevracajte suroviny 
späť na mestskú štvrť. Všetky suroviny si nechajte 
u seba aj naďalej.

3 – Pohyb hodinovou ručičkou 
vpred

Čas sa hýbe vpred, aby oznámil koniec Atlantídy.

Čas sa hýbe vpred, aby oznámil koniec Atlantídy.
Počet symbolov hodinovej ručičky v oblasti
s poslednou kockou na konci kola určí ako
ďaleko sa hodiny pohnú. Pohnite ručičku
o daný počet políčok. Ak ručička ukazuje na špeciálny 
symbol, okamžite sa spustí daná udalosť (Prieskum alebo 
Dar, viď nižšie).
V príklade na strane 4, po Anninom ťahu, ostane na 
Dielni posledná kocka. Hodinová ručička sa tak pohne o   
3 políčka, keďže na dieliku sú 3 symboly hodinovej ručičky. 
Hodinová ručička teraz ukazuje na políčko s Darom.   
Táto udalosť sa okamžite spustí. 

Rozhodnete sa darovať zopár svojich surovín.
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Efekty jednotlivých oblastí

Klenotníctva

Prehoďte kocku, ktorú ste si 
práve zobrali. Ak je výsledok 
6, hoďte opäť kockou a 
navštívte odpovedajúcu 
mestskú štvrť a vyhodnoťte 
efekt danej štvrte.

Prehoďte kocku, ktorú ste si 
práve zobrali. Ak je výsledok 1, 3 
alebo 5, môžete si zobrať o jednu 
surovinu viac z Klenotníctva.

Vymeňte jednu akúkoľvek 
surovinu z Klenotníctva za 
surovinu z inej mestskej štvrte.

Príklad: Anna si zobrala kocku s číslom 1 z 
Klenotníctva. Najprv si vzala drahokam z tejto 
mestskej štvrte. Potom vymenila drahokam z 
Klenotníctva za zbraň vo Vyhni.

Príklad: Bruno si zobral kocku s číslom 1 z 
Klenotníctva. Zobral si jeden drahokam z tejto 
mestskej štvrte. Potom prehodil kocku. Výsledok hodu 
bol 6, takže opäť prehodil kocku. Opäť mu padlo číslo 
6 a to ho priviedlo na Čierny trh, kde si zobral ďalší 
drahokam. Na Čiernom trhu nie je žiaden efekt, ktorý 
by mohol vykonať.

Hráč s najvyšším počtom bodov sa stáva víťazom hry.

Pripomienka: Každý dielik mestskej 
štvrte, ktorý ste získali v priebehu 
hry má cenu 3 víťazných bodov na 
konci hry.

Koniec hry
Hra končí okamžite na konci kroku „3 – Pohyb 
hodinovou ručičkou vpred“, ak ručička dosiahla 
posledné políčko (s vlnami). Spustí sa záverečné 
bodovanie.

Záverečné bodovanie

Pre každú surovinu zistite, ktorý hráč má najviac 
danej suroviny (aj vtedy, ak sa táto surovina ešte 
nachádza na niektorej mestskej štvrti).

Každý hráč, ktorý má najviac surovín jedného typu, 
získa 3 víťazné body zo spoločnej zásoby. Hráči, ktorí 
sú na druhom mieste v počte danej suroviny, získajú 
1 víťazný bod. 
V prípade remízy na prvom mieste, všetci remizujúci 
hráči získajú 3 víťazné body a druhé miesto sa v 
tomto prípade nevyhodnocuje.

V prípade remízy sa hráči delia o víťazstvo.

4 – Prvý hráč

Prvý hráč posunie žetón prvého hráča 
hráčovi po ľavici. Tento hráč sa stane prvým 
hráčom v ďalšom kole.

Každá oblasť je niečím charakteristická
[

Každá oblasť je niečím charakteristická.
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Knižnice Dielne

Krčmy

Prehoďte kocku, ktorú ste si 
práve zobrali. Ak je výsledok 5 
alebo 6, vezmite si ľubovoľnú 
surovinu z hociktorej mestskej 
štvrte.

Presuňte jednu ľubovoľnú 
surovinu z Knižnice na 
Čierny trh.

Ak je kocka, ktorú ste si 
zobrali zároveň aj druhou 
kockou, ktorú ste si v tomto 
kole zobrali, môžete si v 
Knižnici zobrať jednu 
surovinu navyše.

Prehoďte kocku, ktorú ste si 
práve zobrali. Ak je výsledok 
1, 2, 3 alebo 4, pohnite 
hodinovú ručičku o jedno 
políčko dopredu.
V prípade, že na novom 
políčku je udalosť 
(Prieskum alebo Dar), táto 
udalosť sa nevyhodnocuje.

 Dielne

Dielne

Vyhne

Čierny trh
Čierny trh nemá žiaden 
efekt. Máte k dispozícii väčší 
výber surovín.

Vyhne 
 

Vyhne

Prehoďte kocku, ktorú ste si 
práve zobrali. Ak je výsledok 
hodu 6, vezmite si jednu 
surovinu z Čierneho trhu.

(Poznámka: Ak sa hodinová ručička dostane po 
tomto ťahu na posledné políčko, pokračujte v kole až 
do konca kroku „2 – Návšteva oblasti“.)

Presuňte jednu surovinu z 
Čierneho trhu na ľubovoľnú 
mestskú štvrť (nie Krčmu).

Zmeňte hodnotu niektorej 
kocky a umiestnite ju na 
odpovedajúcu mestskú štvrť.
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Hra pre 2 hráčov

V hre 2 hráčov sa používa tretí neutrálny 
hráč. Tento neutrálny hráč bude zbierať 
suroviny a získavať víťazné body. Zadná 
strana žetónu prvého hráča reprezentuje 
neutrálneho hráča.

Keďže na začiatku každého kola sa umiestni 7 kociek, 
každý hráč získa 3 kocky (hráči sa v braní kociek 
striedajú). Jednu z troch kociek musí každý hráč dať 
neutrálnemu hráčovi. 
Keď hráč umiestni kocku k neutrálnemu hráčovi, musí 
zobrať jednu surovinu z odpovedajúcej oblasti a 
položiť ju na žetón neutrálneho hráča. Potom vykoná 
efekt konkrétnej mestskej štvrte v prospech 
neutrálneho hráča. Ak je v danej oblasti ponorka, 
neutrálny hráč získa o jednu surovinu navyše. 

Ak umiestnite kocku k neutrálnemu hráčovi, položte 
ju vedľa žetónu neutrálneho hráča na vašu stranu, 
aby bolo jasné, že ste mu už v danom kole dali 
kocku.
Kocka, ktorú vyberiete neutrálnemu hráčovi, môže 
byť vaša prvá, druhá alebo tretia v poradí v danom 
kole.
Počas kroku 3, 4 a na konci hry sa neutrálny hráč 
snaží tiež získať víťazné body za najvyšší počet 
surovín. Neutrálnemu hráčovi môžete a nemusíte 
udeľovať víťazné body. Skutočný hráč s najvyšším 
počtom víťazných bodov sa stáva víťazom hry.

Ikony

Hociktorá iná mestská štvrť než tá, 
ktorú ste práve navštívili.

Čierny trh

Zoberte si ľubovoľnú surovinu z 
mestskej štvrte, ktorú ste práve 
navštívili.

Zoberte si ľubovoľnú surovinu z 
inej mestskej štvrte než z tej, ktorú 
ste práve navštívili.

Zobete si ľubovoľnú surovinu z 
Čierneho trhu.

Presun z jednej oblasti do druhej.

Prehoďte kockou a snažte sa hodiť 
znázornený výsledok.

Ponorka.

Vymeňte dve ľubovoľné suroviny.
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