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Runeterra je bezbřehý svět plný 
magie a dobrodružství. 
Zde se utkávají silní šampioni, 
aby rozhodli o osudu celých 
národů a bojovali proti 
prastarým hrůzám, které 
ohrožují existenci úplně 
všeho...

Tellstones (runové kameny) je 
hra, kterou hraje spousta lidí 
na Runeterře. 

Ačkoliv se mezi kulturami, 
národy či kmeny může 
lišit, téměř vždy se popisuje 
jako souboj myslí – hra 
na blafování, kde oba 
hráči začínají se stejnými 
informacemi. Tato hra prověří 
nejen tvou paměť  
a soustředění, ale také 
schopnost přechytračit
a oklamat tvého soupeře.



Každý hráč si pak vezme bodový 
žeton a umístí ho vedle podložky.

Vyber si náhodně jeden kámen 
z Množiny a polož ho obrázkem 
nahoru doprostřed Čáry. Nyní se 
dohodněte, kdo bude začínat.

Každý hráč během svého tahu 
podnikne jednu ze šesti akcí, 
aby buď ovlivnil Čáru, nebo aby 
získal bod. Až svou zvolenou 
akci dokončíš, bude na řadě tvůj 
soupeř.

Příprava na hru
Tellstones: King's Gambit se hraje 
se sadou sedmi kamenů, přičemž 
na každém je jedinečný symbol. 
Hru vyhrává hráč, který jako první 
nasbírá tři body.

Na začátek rozlož podložku 
horizontálně mezi dva hráče – 
během hry jí budeme říkat Čára.

Vedle podložky polož 
všech sedm kamenů 
obrázkem nahoru, aby 
oba hráči jasně viděli 
všechny symboly. Tomu 
se říká Množina.

„Množina“

Hráč

1

Hráč
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„Čára“



Věrní občané Demacie 
obvykle nazývají Tellstones 
jménem „King‘s Gambit“ 
(Králův gambit).

Staletí stará legenda vypráví 
o králi Santonovi Prvním. 
Jeho bratr Amigus 
zpochybnil jeho nárok na 
trůn a hrozilo, že jejich svár 
uvrhne celé království do 
občanské války. Oba dva se 
chtěli vyhnout krveprolití  
i klamu, a tak se dohodli, 
že kdo vyhraje zápas  
v Tellstones, bude uznán za 
pravého a právoplatného 
krále, zatímco ten druhý 
bude jeho zapřisáhlý 
ochránce a vrchní maršál.

Santon onoho dne riskoval 
všechno, aby ochránil životy 
svého lidu. Když vyhrál, 
vládl dlouho a spravedlivě  
a Amigus mu věrně sloužil až 
do smrti.



Položit
Ukaž na kámen v Množině a řekni 
svému soupeři, kam na Čáru ho 
má umístit. Nový kámen musí 
být položen symbolem nahoru, 
vlevo či vpravo od již vynesených 
kamenů.

 

Skrýt
Ukaž na kámen, který je na Čáře 
symbolem nahoru, a řekni svému 
soupeři, aby ho otočil. Kámen 
nezmění svou pozici na Čáře.

Vyměnit
Ukaž na libovolné dva kameny na 
Čáře (symbolem nahoru, dolů či 
kombinace) a řekni soupeři, aby 
prohodil jejich pozice. Kameny 
zůstanou symbolem nahoru či 
dolů i po změně pozice.

Důležité: Když zahraješ 
akci Položit, Skrýt nebo 
Vyměnit, pamatuj, že si 
vybíráš, kterých kamenů se 
to týká, ale akci za tebe vždy 
provede soupeř.

Akce



Podívat
Podívej se na symbol libovolného 
kamene, který je na Čáře 
symbolem dolů, neukazuj ho 
soupeři a vrať ho na stejnou 
pozici. Pokud však tvůj soupeř 
při svém či tvém posledním 
tahu získal bod, můžeš se místo 
toho podívat až na tři kameny 
symbolem dolů, v libovolném 
pořadí.



Vyzvat
Ukaž na kámen na Čáře symbolem 
dolů a řekni soupeři: „Řekni mi, co 
je tohle za kámen.“

Tvůj soupeř to pak musí zkusit. 
Jakmile odpoví, otočí kámen 
symbolem nahoru.

Pamatuj, že když provádíš akci 
Podívat, pokud tvůj soupeř při 
svém či tvém posledním tahu 
získal bod, můžeš se podívat 
až na tři kameny symbolem 
dolů namísto jednoho. 
 
Hru vyhrává hráč, který jako 
první nasbírá tři body.

Pokud chceš získat body, můžeš buď Vyzvat, nebo se Chlubit. Když 
hráč získá svůj první bod, umístí svůj bodovací žeton na svou stranu 
podložky a bude díky němu sledovat svůj součet.

Pokud uhodl, získává bod – pokud 
ne, získáváš bod ty.

Tak nebo tak, kámen zůstane 
symbolem nahoru, dokud se opět 
neotočí během následné akce 
Skrýt.



Chlubit
Pokud se domníváš, že dokážeš
pojmenovat všechny kameny
symbolem dolů na Čáře, řekni soupeři:
„Znám všechny skryté symboly“.
Tvůj soupeř pak má tři možnosti: 

 
 Řekne: „Věřím ti, máš bod.“ 
  (Získáváš bod.) 

 Řekne: „Nevěřím ti, dokaž to.“ 
  (Musíš pojmenovat a pak otočit každý kámen 
  symbolem dolů v libovolném pořadí.)

 Řekne: „To je mi fuk, já je znám taky.“ 
  (Tvůj soupeř ti ukradl chlubení! 
  Nyní si místo něj musíš vybrat z možností I a II.)

Pokud hráč během chlubení správně pojmenuje všechny kameny 
na Čáře symbolem dolů, vyhraje hru okamžitě nehledě na 
dosavadní počet bodů.

Ale pokud se třeba jen v jediném kameni splete, okamžitě hru 
prohrává.

I

II

III



Zkušení demacijští hráči Tellstones si během 
manipulativních akcí soupeřů užívají trochu 
zábavy navíc. V dobré náladě a sebejistotě 
mohou klamat soupeře tím, že budou nahlas 
chválit moudré taktické rozhodnutí nebo 

vyvolávat jména náhodných symbolů nebo se 
zkusí začít bavit o počasí či o nedávném dění na 
královském dvoře.

Ať už bude tvůj soupeř říkat cokoliv, je důležité 
zapamatovat si kameny, na které ukáže nebo které 
zvedne. Král Santon První proslul tím, že dokázal 
zdlouhavě mluvit o celé řadě témat, zatímco si 
zapisoval pohyby kamenů do paměti...

Ačkoliv to tak možná nebylo vždy, rovnováha 
a spravedlnost patří v Demacii k uznávaným 
ideálům. Takže na začátku hry se tradičně jako 
první pokládá kámen, na kterém jsou Váhy.

Jelikož stáří často přináší dar moudrosti, bývá 
také zvykem, že si starší hráč vybírá, jestli bude 
začínat, nebo ne.

Nepsaná pravidla



Neohrožená garda je 
složená z nejlépe cvičených 
a nejprestižnějších celků 
v demacijském vojsku a je 
připravena utkat se na bojišti 
s jakýmkoliv nepřítelem. Je 
téměř nemyslitelné, že by 
tito mocní válečníci někdy 
pozvedli zbraň proti sobě 
navzájem, a to i během 
těch nejlítějších neshod či 
rozmíšek. Pokud to čas  
a okolnosti dovolily, jejich 
kapitán jim místo toho mohl 
nařídit, aby„nakreslili čáru“.

Každý válečník si ke stolu bere 
vlastní sadu Tellstones  
a vykládají se dvě samostatné 
Množiny a Čáry. Sady se 
nekombinují, ale obě se hrají 
najednou. Je to dokonalá 
ukázka vojenské filozofie 
Neohrožené gardy: k vítězství 
ti občas stačí, když počkáš, až 
to ctižádostivý soupeř přežene 
a stane se tak strůjcem své 
vlastní zkázy.



Meč
Pravda a světlo čepele Ochránkyně 
vyženou temnotu ze srdcí našich 
soků.Prapor

Naše barvy vlají hrdě. 
Neschováváme to, 
kdo jsme, ani za čím 
stojíme.

Koruna
Sedět na trůnu
znamená
zasvětit svůj
život službě 
každému
Demacijci.

Štít
Demacijská vojska nespěchají do 
útoku, nýbrž do obrany.

Demacijské hrací kameny
Ačkoliv se mohou najít místní variace, symboly v King‘s Gambit 
mají velký kulturní význam, který přesahuje samotnou hru.

Občas se říká, že hráčovy skutečné úmysly či temperament 
mohou mít vliv na to, které kameny si vybere...
nebo které zapomene.



Kladivo
Ztracené Orlonovo kladivo, 
symbol založení našeho 
národa, představuje sílu 
účelu, se kterým
bylo království
vybudováno.

Váhy 
V našem království nestojí 
nikdo nad zákonem a naše 
spravedlnost
je absolutní.

Rytíř 
Neohrožení válečníci a věrní oři – 
nespočinou, dokud neskončí
jejich služba, a nežádají odměnu.



Ačkoliv se King‘s Gambit 
tradičně hraje mezi dvěma 
hráči, v hospodách Velkého 
Města Demacijského se 
poslední dobou těší oblibě 
varianta pro čtyři hráče  
s názvem „King‘s Round“.

U hry se střídají dva páry 
hráčů a každý vždy řekne 
svému soupeři po levici, co 
má s Čárou udělat.

Hraje se po směru hodinových 
ručiček, a jelikož jde  
o kombinované úsilí, 
spoluhráči mohou kdykoliv 
probírat taktiku či znalost 
Čáry – musí však vždy mluvit 
dost nahlas, aby je slyšeli 
všichni u stolu.

Během akce Podívat může 
hráč nominovat spoluhráče, 
aby se podíval na kámen 
symbolem dolů místo něj. 
Pokud soupeř získá bod, hráč 
a jeho spoluhráč se mezi sebou 
mohou podívat na celkem tři 
kameny.

Výzvy a Chlubení míří na tým, 
ale prohlásit, jak zareagují, 
musí soupeř po hráčově levici. 
A podobně Chlubení probíhá 
tak, že spoluhráči střídavě 
jmenují a otáčejí zbývající 
kameny symbolem dolů.

Spojenci drží
při sobě




