
Tabulka cetek
k% Cetka

01 Mumifikovaná ruka goblina

02 Kus křišťálu, který slabě září ve svitu měsíce

03 Zlatá mince vyražená v neznámé zemi

04 Deník psaný neznámým jazykem

05 Mosazný prsten, který nikdy nezachází

06 Stará skleněná šachová figurka

07 Dvojice kostěných hracích kostek, každá z nich 
má znak lebky na stěně, kde by normálně bylo šest 
teček

08 Soška zobrazující hrůzného tvora, který ti způso-
buje noční můry, když spíš blízko sošky

09 Náhrdelníková bužírka, na které visí čtyři mumifi-
kované elfí prsty

10 Smlouva o pozemku v neznámé říši

11 Třicetigramový kvádr z neznámého materiálu

12 Malá hadrová panenka napíchaná jehlami

13 Zub z neznámého zvířete

14 Obrovská šupina, nejspíš z draka

15 Světle zelené péro

16 Stará věštecká karta s tvou podobiznou

17 Skleněná koule naplněná pohyblivým kouřem

18 Půlkilové vejce se světle červenou skořápkou

19 Dýmka, z které se vyfukují bubliny

20 Sklenice obsahující podivný kousek těla plovoucí 
v mořící kapalině

21 Drobná gobliní hudební skříňka, která hraje písnič-
ku, na kterou si matně vzpomínáš z dětství

22 Dřevěná soška samolibého hobita

23 Mosazná koule, v níž jsou vyleptané podivné runy

24 Pestrobarevný kamenný disk

25 Drobná stříbrná ikona havrana

26 Vak obsahující čtyřicet sedm humanoidních zubů, 
z nichž jeden je zkažený

27 Úlomek obsidiánu, který je na omak neustále teplý

k% Cetka

28 Dračí kostěný pařát zavěšený na prostém kože-
ném náhrdelníku

29 Pár starých ponožek

30 Prázdná kniha, jejíž stránky odmítají držet inkoust, 
křídu, tuhu nebo jinou psací látku

31 Stříbrný odznak ve tvaru pěticípé hvězdy

32 Nůž příbuzného

33 Skleněný flakónek naplněný ustřiženými nehty

34 Obdelníkový kovový přístroj se dvěma drobnými 
kovovými výčnělky na jednom konci, které jiskří, 
když zvlhnou

35 Bílá, flitrová rukavice velikosti pro člověka

36 Vesta se stovkou drobných kapsiček

37 Malý, beztížný kamenný kvádr

38 Drobná skica goblina

39 Prázdný skleněný flakónek vonící parfémem, když 
se otevře

40 Drahokam, který vypadá jako kus uhlí, když ho 
pozoruje někdo jiný než ty

41 Cár látky ze starého praporu

42 Odznak hodnosti ztraceného legionáře

43 Drobný stříbrný zvonek bez srdce

44 Mechanický kanárek uvnitř gnómské lampy

45 Malá truhlička vyřezaná tak, že se zdá, že je hlubo-
ká několik metrů

46 Mrtvá poletucha uvnitř čiré skleněné láhve

47 Kovová plechovka, která nemá otvírání, ale podle 
zvuku se zdá, jako by byla naplněná nějakou 
kapalinou, pískem, pavouky nebo rozbitým sklem 
(dle tvé volby)

48 Skleněná koule naplněná vodou, ve které plave 
mechanická zlatá rybka

49 Stříbrná lžíce s vyrytím „M“ na rukojeti

50 Píšťalka vyrobená ze dřeva zlaté barvy

51 Mrtvý skarabeus velikosti tvé ruky
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k% Cetka

52 Dvě figurky vojáčků, jedné chybí hlava

53 Krabička plná knoflíků různé velikosti

54 Svíčka, která se nedá zapálit

55 Klícka bez dvířek

56 Starý klíč

57 Nerozluštitelná mapa s pokladem

58 Jílec zlomeného meče

59 Zaječí pacička

60 Skleněné oko

61 Medailonek s podobiznou odporné osoby

62 Stříbrná lebka velikosti mince

63 Alabastrová maska

64 Jehlan z lepkavého černého kadidla, který strašně 
páchne

65 Noční čepička; když ji máš na sobě, máš příjemné 
sny

66 Jeden kostěný ježek

67 Zlatá obroučka monoklu bez čočky

68 Třícentimetrová kostka, každá stěna je natřená 
jinou barvu

69 Křišťálová koule ze dveří

70 Balíček plný růžového prachu

71 Část krásné písně napsaná v notovém zápisu na 
dvou listech pergamenu

72 Stříbrná slza náušnice vyrobená ze skutečné slzy

73 Skořápka vajíčka pomalovaná znepokojivě detail-
ními výjevy lidského utrpení

74 Vějíř, který když se rozevře, zobrazuje spící kočku

75 Sada kostěných dýmek

76 Čtyřlístek lisovaný uvnitř knihy pojednávající 
o chování a etiketě

77 List pergamenu, na kterém je nakreslený složitý 
mechanický vynález

78 Zdobená pochva, která nepasuje na žádnou čepel, 
kterou jsi dosud objevil

k% Cetka

79 Pozvánka na večírek, kde došlo k vraždě

80 Bronzový pentagram s vyleptanou hlavou krysy 
v jeho středu

81 Fialový kapesník s vyšitým jménem mocného 
arcimága

82 Polovina plánku chrámu, hradu nebo jiné budovy

83 Kus složené látky, která když se rozvine, promění 
se ve stylovou čepici

84 Doklad o přijetí vkladu v bance ve vzdáleném 
městě

85 Deník se sedmi chybějícími stranami

86 Prázdná stříbrná tabatěrka s nápisem „sny“ na 
povrchu

87 Železný svatý symbol zasvěcený neznámému bohu

88 Kniha, která vypráví příběh o vzestupu a pádu le-
gendárního hrdiny, s chybějící poslední kapitolou

89 Flakónek dračí krve

90 Prastarý šíp elfí konstrukce

91 Jehla, která se nikdy neohne

92 Ozdobná brož v trpasličím designu

93 Prázdná láhev na víno s hezkou etiketou, na které 
je napsáno: „Kouzelník vinařství vín, Zničení rudé-
ho draka, 331422-K“

94 Mozaiková kachlička s pestrobarevným, lesklým 
povrchem

95 Zkamenělá myš

96 Černá pirátská vlajka s dračí lebkou a zkříženými 
hnáty

97 Drobný mechanický krab nebo pavouk, který se 
pohybuje, když ho nikdo nepozoruje

98 Sklenice obsahující sádlo s popiskem „Gryfí sádlo“

99 Dřevěná krabička s keramickým dnem, ve které je 
živý červ s hlavou na každém konci jeho těla

100 Kovová urna obsahující popel hrdiny
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