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tady je záměrně prázdná stránka...
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ÚVODNÍ SCÉNA
Včerejšího večera jste šli ven,
abyste si zařídili nějaké
pochůzky nebo za něčím
soukromým.

Možná jste si zašli na
skleničku? Nebo jste možná šli
ven, abyste někoho obrali
o kabelku nebo o život?

Mno jo, ale dnes ráno jste se
probudili spoutaní v temné
a špinavé vězeňské cele
obklopeni cizími lidmi.

Někde z dálky slyšíte hlas,
který říká, že vás za pár hodin
prodají otrokářům. A otroci
nežĳí dlouho...

Takže byste si měli rychle začít
hledat přátele, vymyslet plán
a pokusit se z pevnosti
Divukraj utéct!

SHRNUTÍ
Toto jednorázové
dobrodružství je určeno pro
postavy na 1. Úrovni. Jedná se
o klasický útěk z vězení a je
rozděleno na celu, vězení
a pevnost.

Trvat by mělo 3 až 5 hodin.

Je zde mnoho NP a jen
omezené množství pokladů.

V závislosti na preferencích
Hráčů se dobrodružství může
hodně věnovat boji, plížení,
řešení problémů nebo sociální
interakci.

STRUKTURA
TEXTU

Text určený k tomu, aby ho
PH nahlas přečetl, vypadá
takto.

Popisy míst se zaměřují pouze
na klíčové prvky. Můžeš
předpokládat, že všechny
„chybějící“ detaily jsou zřejmé,
například hrnce v kuchyni.

Prvky, které jsou blíže
vysvětleny ve vlastní odrážce
nebo odstavci, jsou tučně
zvýrazněny a podtrženy.

Statistiky nepřátel jsou
umístěny na konci.

POZNÁMKA NA
OKRAJ
Jména a prostředí použitá
v tomto dobrodružství
pocházejí ze světa Dungeon
Age. Samozřejmě cokoliv, co se
hodí do vaší kampaně, můžete
a měli byste změnit.

Síla nepřátel v dobrodružství
se pohybuje v rozmezí od
slabých až po smrtící. Je
zřejmé, že statistiky a počty
tvorů můžete a měli byste
upravit tak, aby odpovídaly
schopnostem postav nebo stylu
hry.

Ale to už přece víte, ne?
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Na d20.cz najdeš:

PŘEKLADY DND 5E
• Úvodní sady, základní i rozšiřující příručky
• Překlady kampaní i kratších dobrodružství

PŘEKLADY DALŠÍCH HER
• Fate (+Zrychlený Fate a Systémové
nástroje)

• Cyberpunk Red Startovací sada a Průvodce
světem

• Divoké světy (Savage Worlds)
• Shadowrun 6e
• Apokalyptickej svět (Apocalypse World)
• Volání Cthulhu Starter Set (Call of Cthulhu
7th)

• … přes částečné překlady (GURPS, Burning
Wheel) a překlady starších edic (např. dřívější
DnD nebo Shadowrun 3e a 5e) až po stovky
blogů zahraničních autorů
a RPG osobností.

…A VLASTNÍ TVORBU
…od doplňků a rozšíření přes herní a pravidlové
moduly (např. Star Wars pravidel Fate) až po
prezentaci původních českých systémů (Čas pro
hrdiny, Omega, Dakara a další)

KOMUNITU,
… jejíž členové tvoří autorský tým Jeskyní a draků.
Obecné diskuse k RPG a RPG blízké kultuře,
autorské blogy, vlastní prostor pro herní skupiny
(jejich organizaci, materiály, zápisy atd.),
pravidelné i nepravidelné srazy.

…A MNOHO DALŠÍHO.

Přečteno? Líbilo? Dejte vědět!

DATABÁZE RPG
A RPG FÓRUM

Databáze při RPG Fóru (rpgforum.cz) je
komunitní wiki projekt, který vytváří přehled
existujících her, světů, doplňků a dobrodružství
a umožňuje je hodnotit. Něco jako ČSFD, akorát
pro RPGčka. Podělte se o svoje komentáře
a hodnocení k RPG produktům, které znáte.
A přijďte se podívat, co doporučují ostatní.
Najdete tu informace o hrách a herních
produktech, žebříčky těch nejoblíbenějších
i přehled českých a slovenských překladů.
Začněte třeba těmito stránkami:

• Jeskyně a draci: https://rpgforum.cz/
index.php/anotace/jeskyne-draci

• Útěk z Divukraje: https://
rpgforum.cz/anotace/escaping-edgewild

Na samotném fóru (rpgforum.cz/forum) pak
můžete o hrách diskutovat, dělit se o tipy a triky,
pustit se do teoretických rozborů designu, přečíst
si zápisy z her ostatních nebo si domluvit hraní,
online i naživo.

PÁR SLOV O PŘEKLADU.
V originálu je dobrodružství napsáno pro DnD 5e. Ovšem v roce 2021 spatřila světlo světa česká verze
pod názvem Jeskyně a draci. A protože by „česká verze DnD“ měla mít i dobrodružství v češtině,
rozhodli jsme se použít terminologii podle nich. Některé výrazy se sice liší, ale nebojte se, že byste
nevěděli, co který znamená.
A kdyby tahle nepravděpodobná varianta přesto nastala, pak stojí za zapřemýšlení, jestli už nenastal čas si
Jeskyně a draky pořídit.

Pan Bača

https://www.d20.cz
http://www.d20.cz/clanky/pravidla/preklad-dnd-5e.html
http://www.d20.cz/clanky/pravidla/preklad-fae-fate-accelerated-edition.html
http://www.d20.cz/clanky/pravidla/preklad-fae-fate-accelerated-edition.html
http://www.d20.cz/clanky/pravidla/preklad-cyberpunk-red-startovaci-sada.html
http://www.d20.cz/clanky/pravidla/preklad-cyberpunk-red-startovaci-sada.html
http://www.d20.cz/clanky/pravidla/preklad-divokych-svetu-savage-worlds.html
http://www.d20.cz/clanky/pravidla/preklad-shadowrun-6e.html
http://www.d20.cz/clanky/pravidla/preklad-apocalypse-world.html
http://www.d20.cz/clanky/pravidla/5406.html
http://www.d20.cz/clanky/pravidla/5406.html
https://rpgforum.cz
https://rpgforum.cz/index.php/anotace/jeskyne-draci
https://rpgforum.cz/index.php/anotace/jeskyne-draci
https://rpgforum.cz/anotace/escaping-edgewild
https://rpgforum.cz/anotace/escaping-edgewild
https://rpgforum.cz/forum/index.php
https://www.d20.cz
https://rpgforum.cz/forum/index.php
http://www.jeskyneadraci.cz/
https://www.jeskyneadraci.cz
https://www.jeskyneadraci.cz
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MINULOST
Včera večer se všichni věnovali
svým záležitostem. Ať už
legálním, nebo ne...

SOUČASNOST
Dnes ráno se všichni společně
probouzejí v cele pevnosti
Divukraj. Samí cizí lidé, pouta
a vlhkost.

Do čtyř hodin musejí z cely,
vězení a pevnosti utéct,
protože v poledne přĳedou
otrokáři, aby koupili všechny,
kdo v celách zůstali…

SHRNUTÍ PRO
PRŮVODCE HROU
Jedná se o úvodní
dobrodružství nebo
jednorázovku postav na
1. Úrovni.

Jako jednorázovka jde
o zábavný způsob, jak si osahat
nové postavy.

Při použití jako úvodní
dobrodružství jde o klasiku,
kde si nové postavy musejí
vybudovat vzájemné vazby
a zároveň se z nich stanou
uprchlíci. K tomu jim vyvstane
krátkodobý záporák, který je
může kdykoliv ohrozit.

Tedy za předpokladu, že
družina nebude jen tak sedět
a hnít v cele, dokud se nenechá
koupit.

Ale postavy nejspíš něco
udělají, co myslíš?

PŘÍBĚHOVÉ
HÁČKY
Neexistují! Ani pověry!

Jedná se o velmi specifickou
výchozí situaci. Postavy začínají
ve vězení, a bez vybavení.

Za čtyři hodiny budou prodány
do otroctví, kde se udřou
k smrti.

Takže... to bude asi tím
háčkem!

JAK VŠE
NASTARTOVAT
Pár zajímavostí:

• Každá oblast (cela, vězení,
pevnost) je svébytná. Vždy
se zabývej jen a pouze jí.

• Každá oblast končí kapitolou
nazvanou „Útěk“, která
popisuje některé možnosti
nebo omezení útěku
Hráčských postav (HP).
Přečti si ji předem a mysli na
ni.

• Cela. Na začátku nech hráče
popsat jejich postavy, pak
popiš Nehráčské postavy
(NP) a nakonec samotnou
celu. Než se postavy dají na
útěk, vyřešte kapitolu
„Budíček, budíček“. Pak
hrajte dál!

• Vězení a pevnost. Tyto
oblasti jsou velmi přímočaré,
v podstatě jde o podzemí
naruby. Stále obsahuje
průzkum, vyjednávání a boj,
ale místo cesty dovnitř
směřuje ven.

PŘÍPRAVA
Příprava pomáhá. Proto se
nejdříve podívej na mapu na
straně 7.

Musíš také vybrat několik NP,
které budou v cele s HP,
a každému určit místo v cele.

• HP a NP (viz strana 8) jsou
připoutány řetězy na
pozicích písmen.
Doporučujeme ti, abys NP
a HP promíchal (a nedržel je
pohromadě).

• Poznámka: Spoutaní vězni
se můžou dotýkat nebo si
vyměňovat předměty pouze
s osobami přímo vedle nich.

• Poznámka: Poblíž pozice
A je cítit průvan štěrbinou ze
spíže.

• Poznámka: Poblíž pozice G
se nachází mrtvola.

JAK TO BUDE
DLOUHÉ?
Přibližně 4 hodiny.

Odehrát celu a vězení zabere
asi 1 hodinu.

Pevnost je tak na 1–3 hodiny
podle toho, o co se družina
pokusí a jak dobře jí to půjde.
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POZNÁMKY PRO PRŮVODCE HROU



Útěk z DivukrajeStrana 6 Dobrodružství pro Dungeon Age

SOUBOJ
Při plížení po celách
a budovách se naskýtá mnoho
příležitostí ke krátkým, ale
smrtelným setkáním.

Abys ve hře udržel napětí, snaž
se, aby byl každý souboj krátký
a rychlý. Házet každých 10
minut na iniciativu jen proto,
aby proběhl souboj s dvěma
strážemi je otravné. Proto je
zde pár rad.

Obtížnost a četnost bojů
můžeš upravit:

1. Uprav počet stráží v lokaci.

2. Střídej vlastnosti „elitních“
a „běžných“ stráží.

3. Neházej na iniciativu, prostě
se ptej postupně hráčů
kolem stolu, co jejich
postavy udělají.

POKLADY
Těch zde mnoho není.
Skutečnou odměnou je
svoboda. V pevnosti je trocha
peněz a pár kouzelných
předmětů. Hráči se však
pravděpodobně budou zcela
soustředit na útěk, nikoli na
hledání pokladů.

TOLIK NP!
My víme! NP vězňů, stráží,
specialistů, kapitán a kupci!

Rozhodně je nemusíš odehrát
všechny. Vždyť každý z nich se
v příběhu mihne jen na pár
minut.

Téměř u každé NP jsou
poznámky, které ti, pokud
chceš, pomůžou s jejich
zahráním.

JE TOTO
DOBRODRUŽSTVÍ
FÉROVÉ
A VYVÁŽENÉ?
Není! Ve skutečnosti je zde
velká šance, že některá postava
umře (nebo všechny).

Ale HP si často můžou vybrat,
zda budou bojovat, vyjednávat
či utíkat. Existuje spousta
způsobů, jak se z této svízelné
situace dostat, a spousta osob,
se kterými lze jednat.

JAKÁ JE
OBTÍŽNOST?
Krátká odpověď: 13!

Delší odpověď: V tomto
dobrodružství nejsou uvedeny
žádné SO (pro 5e/JaD) ani
Záchranné hody.

Konkrétní Ověření vlastností
a dovedností i Záchranné hody
byly záměrně vynechány,
abychom podpořili plynulejší
hru a příběhotvorné řešení
problémů.

Ale pokud rádi házíte kostkami
(a kdo ne, že?), pak u žádného
Ověření či Záchranného hodu
nic nezkazíš se SO 13.

A CO KDYŽ
POSTAVY
UTEČOU FAKT
RYCHLE?
Při použití dobrých nápadů a/
nebo šťastných hodů kostkou
se může stát cokoliv. Pokud
postavy uniknou z pevnosti
v rekordním čase, můžeš
zbytek sezení využít ke
„štvanici“.

Možnosti:

• Kapitán, stráže a lovečtí psi
pronásledují družinu do
divočiny nebo do blízkého
města.

• Družina narazí v divočině na
něco nebezpečného,
například na skupinu skřetů
vracejících se z lovu nebo na
zamlžená blata plná
práchnivějících kostlivců.

Cílem je, aby sezení mělo
vzrušující vyvrcholení, které
jasně sdělí: „Teď, když
adrenalin opadl, si
uvědomujete, že jste získali
svobodu. Váš život je opět
váš... prozatím!“.
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Pokud k tomu máš co říct,
ozvi se autorovi!
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CELA
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CELA
Cela je tmavá, špinavá
a mrazivá. Levé zápěstí máš
připoutané ke zdi. Nemáš nic
než oblečení, které jsi měl
včera večer na sobě.

U stropu je v malé kleci ještě
menší modrý krystal, který
svítí a nabízí trochu
tlumeného světla. Všude
kolem tebe sedí mezi kostmi
a hnĳícími odpadky spoutaní
cizinci.

KONTROLA
KAPES
Každý, kdo si prohledá kapsy,
si hodí 1k10, aby zjistil, co
uniklo strážím při prošacování.

1. Jeden měďák
2. Střep z hnědého skla
3. Kůrka starého chleba
4. Tři dřevěné knoflíky
5. Zápalka
6. Špinavý kapesník
7. Rozbitá sklenička
8. Ohnutá jehla
9. Okousky nehtů
10. Útržek papíru

PROČ JSTE
TADY?
Zeptej se každého hráče:

• Proč jsi byl zatčen?

• Spáchal jsi něco
nezákonného?

• Je tvé obvinění oprávněné?

CIZINCI
Kromě družiny jsou v cele
i další vězni. Naházej si je nebo
vyber z níže uvedeného
seznamu. V cele může být
libovolný počet vězňů, ale
maximum je 7.

1. Štípka, 20 let, dlouhé
blond vlasy, mrzutá,
ufňukaná, sobecká.
Role: Drobná zlodějka.
Plusy: Čachry.
Minusy: Nedůvěryhodná.

2. Emilie, 25 let, kudrnaté
hnědé vlasy, divoké oči,
snaživá, hlasitá.
Role: Gideonova klerička.
Plusy: Léčivá magie.
Minusy: Horlivý fanatik.
Horlivě léčí vždy/všude.

3. Nell, 30 let, zrzavé vlasy,
pihy, bledá, v depresi,
s kocovinou.
Role: Místní feťačka.
Plusy: Lékařství, Zdatnost
s Alchymistickou
soupravou.
Minusy: Těžká deprese.

4. Vincent, 35 let, hubený,
obvázaný, plachý, tichý,
fatalista.
Role: Malomocný (bývalý
učitel).
Plusy: Historie, jazyky.
Minusy: Hnĳe zaživa.

5. Tomáš, 40 let, černé vousy,
zaprášený, vznětlivý.
Role: Chudý, naštvaný
farmář.
Plusy: Rváč, Zastrašování.
Minusy: Není týmový hráč.

6. Angelo, 45 let, upravený
černý plnovous, chytrý,
neomalený.
Role: Okouzlující bard.
Plusy: Vystupování.
Minusy: Velice urážlivý.

ČASOVÁ OSA
• 8:00 – Budíček, budíček.
• 9:00 až 11:00 – pravidelné

hodinové kontroly.
• 12:00 – Příjezd kupců.

BUDÍČEK,
BUDÍČEK

8:00. Poté, co se vězni probudí
a rozkoukají se, zaslechnou
před zamřížovanými dveřmi
cely hovor mezi kapitánem
a strážemi.

Kapitán: „Poslouchej mně
pozorně, vojáku. Kupci
přĳedou v poledne.
Alchymista zaplatí za mrtvé
50 zlatých, ale otrokář platí za
živé dvojnásobek. Takže jestli
chceš, abysme se měli dobře,
tak je udržíš naživu! Žádné
tvoje obvyklé hrátky!
Kontroluj je každou hodinu.
Vyjádřil jsem se jasně?“
Strážný: „Opravdu na tom
záleží, pane? Otroci přece
přežĳí v dolech jen pár
týdnů…“
Kapitán si odkašle.
Strážný: „Je to naprosto
jasné, pane!“

KAPITÁN ASH
Vyzáblý muž v černém ohoře-
lém plášti. Má ostrý jazyk
a kruté oči. Je to
zkorumpovaný důstojník
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PH: Tímhle začni, než se
postavy začnou pokoušet
o útěk!

PLANOUCÍ ŠAVLE
Kouzelná. Ohnivý zásah
1k6 + 2. Sesílá Ohnivou
střelu. Cena: 500 zl.



a smrtící šermíř, vládnoucí
strachem, ale i respektem.

KOSTI
A ODPADKY
Na podlaze se povalují
polámané kosti. Mezi vámi se
tiše rozkládají zbytky
zčernalého masa a plesnivého
ovoce. U východní stěny leží
mrtvola. Ve stínech se choulí
krysy s červenýma očima
a hladově vás pozorují.

• Kosti. Humanoidní ostatky.
Zabalené do vyschlé kůže
a rozpadajících se cárů látek.

• Maso. Kuřecí kosti
s trochou kůže a chrupavek.
Nyní již rozpadlé
v nevzhledný černý sliz.

• Ovoce. Jablka? Teď už se to
dá těžko poznat. hnĳící
zbytky pokrývají mouchy
a bílá plíseň.

• Mrtvola. Muž, člověk, mrtvý
asi 4 dny. Ostatky ohlodané
krysami. Oči i jazyk jsou
pryč. Po těle se plazí tři
třpytivě bílí slimáci chrlící
modrý oheň. Pod mrtvolou
je prohlubeň, v níž je krutá
dýka (viz 5e), 7 zl a stříbrný
prsten.

• Krysy. V hlubinštině:
„Pospěšte si a chcípněte, vy
opice! Chci sežrat vaše oči!“

Nálezy v špíně na podlaze:

• Prázdný měšec
• Myší ocásek
• Dřevěná lžíce
• Čtyři utržené články řetězu
• Zlomený nůž

HLÍDKA
Každou hodinu se do cely
podívá jeden ze strážných.
Hoď 1k4, abys zjistil který.

STRÁŽE
Ve vězení jsou čtyři strážní.
Nosí Kožené zbroje, Dýky
a Krátké meče. Každý z nich
má klíč, který otevírá všechny
dveře a pouta. Při náhodném
setkání hoď 1k4, abys určil,
o kterého strážného jde:

1. Tlusťoch, 20 let, mohutný,
zavalitý, stěžuje si dlouze
vězňům na špatně placenou
práci dozorce.
Plusy: Snadno se nechá
podplatit.
Minusy: Pravděpodobně
bude dlouho zevlovat
u dveří.

2. Blecha, 25 let, blonďák,
veselý, upovídaný,
podrobně se vyptává vězňů
na jejich život.
Plusy: Laskavý a soucitný,
ale také chytrý a jízlivý.
Minusy: Pravděpodobně si
všimne všeho, co se v cele
děje (změnilo).

3. Zlobr, 30 let, vysoký, silný,
fešák, s radostí vězně uráží
a vyhrožuje jim.
Plusy: Snadno se
vyprovokuje.
Minusy: Klidně vstoupí
a vězně zmlátí.

4. Sklínka, 35 let, hubený,
poďobaný, posměváček,
ospalý, vězně moc
nesleduje.
Plusy/Minusy: Je
nepravděpodobné, že by si
v cele něčeho všiml.

ÚTĚK
Postavy se můžou pokusit
o jakoukoli taktiku nebo klam.
Možnosti útěku:

• Zámky. Kované zámky,
jednoduché, ale robustní.
Lze je vypáčit, ale ne rozbít.

• Řetězy. Tři stopy dlouhé,
staré a zrezivělé. Lze je
vytrhnout ze zdi, ale jsou
velmi hlučné.

• Škvíra. Poblíž pozice A je ve
zdi škvíra vedoucí do spíže,
je odtud cítit průvan.

• Stráže. Lze je lstí přimět ke
vstupu do cely, mají u sebe
klíče a zbraně.

• Magie. Vězni mají
Ohniskové předměty, ale
žádné Suroviny. Verbální
složka může přilákat stráže!

Další informace:

• Strop. Skládaný z těžkých
trámů. Nad nimi jsou dvě
stopy hlíny.

• Podlaha. Cihly zasazené
pevně do země.

• Stěny. Modré žulové kvádry
s vyleptanými vybledlými
symboly. Zjevně starobylá
stavba. Malta je měkká
a drolivá. Lze ji vyškrábat
tak, že za hodinu povolí dvě
cihly.

• Voda. V rohu cely se sráží
voda a kape na podlahu.

• Dveře. Mříž z těžkých
železných prutů od podlahy
až ke stropu. Leskne se
novotou. Zamčené.
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VĚZENÍ
V prasklinách stropních desek
jsou umístěny modře zářící
krystaly. Úzká kamenná
chodba je lemována mřížemi.
Na východním konci jsou
dveře a line se odtud štiplavě
zemitý zápach.

• Zápach. Viz č. 4.

CIZINCI NA
SVOBODĚ
Po útěku z cely se ostatní vězni
chovají podle následujícího
popisu (pokud jsou
osvobozeni):

• Štípka. Nepozorovaně se
vyplíží ven a je znovu
chycena. Zradí družinu, aby
se zachránila.

• Emilie. Zůstane s družinou,
ale neustále a hlasitě
vychvaluje anděla Gideona.

• Nell. Drží se zpátky. Sleduje
družinu z bezpečné
vzdálenosti.

• Vincent. Drží se zpátky.
Sleduje družinu z bezpečné
vzdálenosti.

• Tomáš. Popadne nejbližší
zbraň a zaútočí na
nejbližšího strážného.
Zemře.

• Angelo. Pokusí se převzít
velení. Hodně mluví, ale nic
nedělá.

Pokud družiníci spoluvězně
neosvobodí, ti na ně začnou
hlasitě křičet. To přivolá stráže!

1. CELA (VAŠE)

Je ve stavu, jak jste ji opustili.

2. SPÍŽ

Dveře. Dřevěné, odemčené.

Pokud se někdo snaží
prokutat z cely:

• Otřesy zdi shodí jednu
z polic. Stráže přiběhnou
zjistit, co se stalo!

Pokud otevřete dveře, uvidíte
několik polic, které obsahují:

• Svíčky a zápalky

• Mop a vědro

• Jeden svitek 10sáhového
konopného lana

• Čtyři řetězy s okovy, každý 3
stopy dlouhý

3. HLAVNÍ SKLAD

Za otevřenými dveřmi je
dlouhá cela, stejná jako ta, ze
které jste právě utekli. Tato
místnost je však plná
zaprášených beden.

• Bedny. Deky, přikrývky,
čutory, lana, svíčky, lucerny,
jídelní soupravy, stany.

4. SAMOTKA

Do chodby se vyvalí odér
páchnoucí úrodnou půdou
a hnojem. Ve vzduchu se
vznášejí drobná zrníčka.
V malé neosvětlené cele se
choulí humanoidní postava.

• Dveře. Zapřené, zamčené.

• Postava. Helena, 25 let,
žena s mykotickou infekcí,
červené oči, houbový
klobouk na hlavě, červená
skvrnitá kůže.

• Mykotická infekce. Mutace
do houbáčků (houbovitých
lidí), nelze zvrátit. Mluví
s rostlinami. Touží odejít do
přírody, aby uvolnila své
spory.

• Mluva. Prosí, aby byla
puštěná ven. Nemá žádné
schopnosti, neumí bojovat.

• Historie. Přišla do pevnosti
prosit o uzdravení, místo
toho ji zavřeli do cely.

• Netrpělivost. Pokud bude
propuštěna, chce okamžitě
odejít do divočiny. Pokud
bude dlouho čekat, uteče za
svobodou. To se jí nepodaří.

Spory. Všude v okolí (2 sáhy)
je oblak spor. Každý, kdo do
něj vstoupí, si musí hodit 1k4
na určení účinku:

1. Hlasité, prudké kýchání.
2. Otrava na 1 minutu.
3. Oslepnutí na 1 minutu.
4. Mykotická infekce!
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POZOR! Jedna bedna je
plná chlupatých bílých
molů, kteří se po jejím
otevření vyrojí a zadusí
všechny zdroje světla.
Nastane úplná tma.
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5. CELA S KOSTMI

V malé zaprášené cele sedí
spoutaná kostra. Z pravého
očního důlku vyzařuje matná
rudá záře.

• Dveře. Odemčené.

• Záře. Karmínová světluška.
Žihadlo způsobí ztrátu 1 BV
a celé tělo cíle se na 10 minut
rozzáří jasně červenou
barvou. Ta poskytuje
Výhodu při všech Útocích
proti zářící postavě.

6. ZBROJNICE

Za zamřížovanými dveřmi
jsou na policích Lehké kuše,
šipky do Kuší a nášlapní Ježci.

• Dveře. Zamčené.

7. PÁKA

Ze zdi vyčnívá ve výši hlavy
rezavá železná páka.

• Stáhnutí dolů. Přes ústí
chodby (tři tečky na mapě)
spadne železná mříž.
K jejímu zvednutí (rukama)
je zapotřebí dvou lidí.

• Vytažení nahoru. Zvednutí
mříže.

8. STRÁŽNICE

Za malým stolkem a třemi
židlemi jsou u stěny postaveny
dvě palandy. Pod stolem leží
truhla. Místnost je prosycena
tělesným pachem a cibulí.

• Palandy. Flekaté, smradlavé.
Leží zde šedá kočka, která
syčí a drápe po každém, kdo
se k ní přiblíží.

• Stůl. Balíček karet, pět
kostek, spousta pivních
skvrn.

• Truhla. Odemčená.
Obsahuje zabavené věci
družiny, dále Bič, Prak,
relikviář, kostěnou Flétnu,
pytlík zeleného písku,
Lahvičku s parfémem,
skleněné oko a devět
hnĳících žlutých cibulí.

9. POPLAŠNÝ ZVON

U schodiště visí obyčejný
bronzový zvon pokrytý
prachem. Na schody dopadá
denní světlo a vytrvalý déšť.

• Zvonění. Za minutu přĳdou
další dva strážní.

PŘERUŠENÍ
ÚTĚKU?!

Pokud stráže zjistí, že je
družina na útěku, provedou
následující akce:

1. Stráže se rozběhnou
k družině a pokusí se
postavy přinutit, aby se
vrátily do cely a nechaly se
znovu připoutat. Používají
Chycení a Meče!

2. Stráže utíkají zpět ke
zbrojnici a pak střílí na
družinu z Kuší. Taky
rozhážou po podlaze Ježky.

3. Zatáhnou za páku a spustí
mříž. Pak pokračují ve
střelbě.

4. Zazvoní na poplašný zvon
a přivolají další strážné, aby
pomohli zabránit útěku.

Priority! Strážní chtějí udržet
vězně naživu, ale jsou ochotni
je zabít. Většinou nechtějí před
kapitánem vypadat neschopně,
a proto volají o pomoc jen
neochotně.

ZPÁTKY DO CEL
Pokud stráže vězně přemůžou,
odtáhnou je zpět do cely
a znovu je spoutají. Vraťte se
na začátek!

ÚTĚK
Jediná cesta z vězení vede po
schodech nahoru... ledaže by se
snad našel uživatel magie, který
by dokázal vyhodit do povětří
strop!
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PEVNOST
V dálce duní hrom. Studený
déšť přehlušuje většinu zvuků
a zamlžuje výhled. Mezi
kalužemi poskakuje několik
krkavců a krmí se červy.

Když se vynoříte na schodech,
uvidíte několik strohých
budov uvnitř vysoké
palisády. Vidíte i několik
stráží – u brány a na věži.

• Palisáda. Vysoká asi 5 sáhů.
Jde o těžké trámy
pospojované k sobě.

1. VELITELSTVÍ

Uvnitř stojí uprostřed
místnosti několik stolů a jeden
psací stůl, pokrytý mapami,
dopisy, svíčkami a brky. Nad
papíry stojí a něco probírají
dva muži.

• Psací stůl. V zásuvce je
zamčený trezor s 250 zl.

• Mapy. Jde o hrubé nákresy
hor a řek. Několik
neoznačených křížků
a koleček.

• Dopisy. Naškrábaná hlášení
o koních, rekrutech,
potravinách a dalších
zásobách. Pod dopisy je
mosazný dalekohled.

• Muži. Kapitán Ash
a seržant Lark. Vážní, silní,
zkušení a zkorumpovaní.

• Poplach? Muži vyjdou ven,
aby měli přehled, a v případě
potřeby bojovali.

2. STÁJE

Strohý přístřešek nabízí
skromný útulek několika
koním. Na jednom konci
kartáčují kulhající muž
a hubený chlapec šedou
klisnu.

• Přístřešek. Koryto na vodu,
seno, vidle, koště, deky,
sedla, výstroj.

• Koně. Tři, zdraví.

• Muž. Šleha, čtyřicátník,
unavený, vážný, dělá jen co
musí, nechce žádné
problémy.

• Chlapec. Ocásek, 10 let,
koktá, ve společnosti se
stydí, miluje zvířata.

• Poplach? Ukryjí se.

3. VĚŽ

Na zastřešenou plošinu ve
výšce 7 sáhů nad zemí vede
žebřík. Na plošině se pohybují
dva strážní. V jednom rohu
stojí pod lesklým zvonem bílá
Lucerna.

• Stráže. Lučištnice Liška
a jednoruký hlídač Stydlín.
Ona s ním flirtuje, on se
červená. Když uvidí něco
divného, spustí poplach. Ona
střílí, on používá Jitřní
lucernu.

• Poplach? Liška bude střílet.

4. BRÁNA

Východ blokují čtyři sáhy
tlustých černých trámů.
Zavřené je drží těžká závora
v železné kolébce. Na stráži
stojí jeden muž v mokrém
plášti.

• Závora. Dubová, dva sáhy
dlouhá. K jejímu vysazení
jsou potřeba dva lidé.

• Muž. Schránka je
promrzlý, unavený a hladový.
Velký huňatý knír. Kouří
doutník. Nedává pozor.

• Poplach? Jde se podívat, co
se děje. Opatrně.

5. KOTEC

Vedle železné klece stojí
třístěnná bouda. V ní sedí
stará žena a opravuje obojek.
V kleci leží na hlíně dva velcí
psi a spí.

• Bouda. Postel, pracovní stůl,
štokrle, obojky, misky, koš se
zbytky masa a kostí.

• Klec. Zastřešená velkou
plátěnou celtou. Uvnitř jsou
misky s vodou a kosti.
Dvířka jsou na zámek, ale
snadno se otevírají.

• Žena. Vévodkyně, 65 let,
šedivé vlasy, podsaditá,
hrubá, posměvačná, miluje
své psy jako děti.

• Psi. Chraplák a Chrt,
šavlozubí teriéři. Výborní
stopaři a zabĳáci.

• Poplach? Vypustí psy, ale
sama nebojuje.

MOSAZNÝ DALEKOHLED
Je s ním výborně vidět až
na 200 sáhů.
Cena: 1 000 zl

JITŘNÍ LUCERNA
Umí seslat 1× denně Denní
světlo. Cena: 200 zl



6. KASÁRNA

U stěn provlhlé rozpadající se
budovy stojí dvacet chatrných
lůžek. Chrápou zde čtyři
strážní. V kuchyni pracuje
hubeňour v kožené zástěře.
Na stojanu hned za dveřmi se
lesknou Zbraně.

• Postele. V jedné je pod
polštářem schovaná rezavá
Dýka. Jedna má pod
polštářem knihu oplzlých
svatých obrázků.

• Stráže. Noční směna, spí jak
zabití. Tyhle čtyři probudí
jen velmi hlasitý zvuk.

• Hubeňour. Slánka,
sedmdesátník, sprostý, krutý.
Rád ubližuje ostatním, aby se
cítil důležitý. Mlátí hrnci, aby
probudil stráže. Pohazuje
pánvemi s horkým tukem.
Pod stolem má schovanou
Kuši.

• Zbraně. Krátké meče, Dýky
a Kopí.

• Poplach? Stráže se pomalu
probouzejí. Slánka začne
střílet.

7. LATRÍNA

Z malé chatrče se line
odporný zápach. Uvnitř je
vidět svažující se bahnitá díra.

• Díra. Vede pod palisádou
jako skluzavka na svah za
pevností.

• S trochou námahy se člověk
může nechutným hnědým
žlabem protáhnout na
svobodu. Ale jen jeden za
druhým. Každému to trvá
minutu.

8. MARODKA

Přes vchod je pověšený závěs.
V místnosti jsou na těžkém
koberci postavena tři úhledná
lůžka. U stolu sedí
zachumlaný klerik a čte si. Na
jednom lůžku leží napůl
oblečený muž a lamentuje.

• Klerik. Svíčka, 55 let,
Arielin akolyta, medik,
žoviální, zdvořilý,
optimistický. Vybízí družinu,
aby se vzdala a věřila
v právo. Dokáže jednou za
hodinu magicky vyléčit 1k6
Bodů výdrže.

• Stůl. Léčitelská souprava
(obvazy, dlahy, jehla, šití),
Kněžský balíček, jeden
Léčivý lektvar.

• Muž. Rybí ocas, 25 let,
zlomená noha, křivý nos,
vyskočí s Mečem, aby vás
napadl, ale rychle se vzdá.

• Poplach? Oba vykouknou
zpoza závěsu, aby se
podívali, co se děje.

9. ŠIBENICE

Na jednoduchém dřevěném
sloupu a příčném trámu visí
roztřepená smyčka.

Hoď 1k4 na to, co každá osoba
v prázdné smyčce uvidí:

1. Nic.
2. Rachotící kostru.
3. Mrtvého psa obsypaného

mouchami.
4. Po dechu lapající Zombie.

10. PAŘEZ

Posekaný vrchol pařezu je
zbarvený do tmavě červené.
Odumřelé dřevo protínají
jizvy po sekerách. Po
barevných skvrnách se plazí
pĳavice.

11. SKLAD

V dřevěné kleci se choulí
stařena. Krk a zápěstí má
spoutány. Celá se třese
v deštěm promočených
šatech.

• Stařena. Astrid, 60 let,
křehká, slepá. Obviněna
z čarodějnictví. Nikdo tomu
nevěří, ale někdo podplatil
kapitána, aby ji zavřel, a tak
to udělal.

• Klec. Uzamčena
jednoduchým zámkem, který
se dá snadno otevřít.

• Pokud je Astrid osvobozena,
potřebuje při chůzi pomoc.
Je však skutečnou
čarodějkou a dokáže
libovolně sesílat Kouzla
Oblak mlhy a Zapletení.

HLÍDKA
Čtyři vojáci se prodírají
bahnitým porostem za
opevněním a hledají známky
obtíží.

• Vojáci. Zrůda, Píšťala,
Levák a Dřík. Myslí si, že
jsou pěkní drsňáci, a mají
v tom naprostou pravdu.

• Porost. Asi 100 sáhů od
palisády. Stromy zakrývají
výhled na pevnost asi tak
z poloviny.

NĚCO NAVÍC
O STRÁŽÍCH
Jak sis mohl všimnout, všichni
vojáci mají přezdívky. Zde je
několik dalších možných:

Bičík, Bláto, Háček, Hrouzek,
Kloub, Kocour Tom, Skokan,
Smraďoch, Spona, Švihák,
Velká krysa, Malá krysa,
Zvratek a Žebro.
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ÚTĚK
Družina může z pevnosti
Divukraj uniknout různými
způsoby a s různou mírou
úspěchu. Mezi tyto možnosti
patří:

1. Protáhnout se dírou
v latríně (nebo se prokopat
pod zdí).

2. Překonat zeď pomocí lan či
kouzel.

3. Prosekat se nebo propálit
skrz zeď.

4. Zaútočit na zavřenou
bránu.

5. Čekat na příjezd kupců
a následně utéct otevřenou
bránou.

6. Převzetí pevnosti
a následný odchod hlavním
vchodem.

KUPCI
V poledne dorazí k bráně dvě
skupiny hostů. Pokud jsou
strážní stále ve službě, vpustí je
do pevnosti.

ALCHYMISTA

Doktor Wick, 45 let, dlouhá
šedá bradka, morová maska,
mluví v krátkých, úsečných
větách. Je to precizní
profesionál. Platí 50 zl za
každou vydanou mrtvolu.

Má s sebou:

• Němého nosiče Ruku.

• Vozík tažený mulou,
prázdný.

• 800 zl

• 3 baňky Alchymistického
ohně.

• Ruční kuši

OTROKÁŘ

Mistr Hrobař, 30 let, vysoký,
svalnatý, hrubý, chamtivý.
Snaží se platit méně než je
dohodnutých 100 zl za každého
živého otroka.

Má s sebou:

• Brouska a Smirku,
brutální dozorce.

• Starého koně, který nese dvě
brašny plné provazů, řetězů
a okovů.

• 1 500 zl

• Šavle a Dýky

SVOBODA!
A co teď?

Když tato eskapáda (nebo
fiasko) skončí, je nová družina
připravena začít další
dobrodružství. Níže je uvedeno
několik možností, kde by se
družina mohla ocitnout a kam
dále příště směřovat.

Měj také na paměti, že kapitán
Ash nebo jiné Nehráčské
postavy můžou být opakujícími
se padouchy, kteří budou
v pokračovat v pronásledování
dobrodruhů!

MOŽNOST 1:
MĚSTO
Pevnost Divukraj stojí na okraji
městečka Zelený Vrch. Družina
si může vybrat, jestli chce utéct
do města, nebo do divočiny.

MOŽNOST 2:
DIVOČINA
Pevnost Divukraj stojí hluboko
v divočině, jako obrana proti
„divochům“ nebo nestvůrám.
Když družina uprchne do
divočiny, musí se utkat
s místními barbary/nestvůrami,
když hledá domov nebo cestu
za novými obzory.

MOŽNOST 3:
OSTROV
Pevnost Divukraj stojí na
ostrově nedaleko pobřeží.
Družina musí najít cestu
k souši přes rozbouřené vody,
aby se ukryla v nedalekém
přístavním městě nebo uprchla
do divočiny.
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Kapitán Ash 200 ZK

Smysly. Pasivní vnímání 16

Vícenásobný útok. Kapitán Ash má 2 Útoky
na blízko.

Planoucí šavle. Útok na blízko zbraní: +4 k Útoku,
Dosah 1 sáh, 1 Cíl. Bodný zásah 1k6 + 1 (4) plus
Ohnivý zásah 1k6 (2).

Zášleh. Útok na dálku kouzlem: +4 k Útoku, Dostřel
6 sáhů, 1 Cíl. Ohnivý zásah 1k10 (5).

Strážný, běžný 50 ZK

Smysly. Pasivní vnímání 10

Pud sebezáchovy. Když mu Výdrž klesne na 3,
uteče.

Krátký meč. Útok na blízko zbraní: +2 k Útoku,
Dosah 1 sáh, 1 Cíl. Sečný zásah 1k6 (3).

Kuše. Útok na dálku zbraní: +2 k Útoku, Dostřel
16/64 sáhů, 1 Cíl. Bodný zásah 1k6 (3).

Strážný, elitní 100 ZK

Smysly. Pasivní vnímání 11

Zoufalec. Když mu Výdrž klesne na 3, získá +3 ke
všem Útokům.

Krátký meč. Útok na blízko zbraní: +3 k Útoku,
Dosah 1 sáh, 1 Cíl. Sečný zásah 1k6 + 1 (4).

Kuše. Útok na dálku zbraní: +2 k Útoku, Dostřel
16/64 sáhů, 1 Cíl. Bodný zásah 1k6 + 1 (4).

Šavlozubý teriér 50 ZK

Smysly. Pasivní vnímání 15

Bystré smysly. Výhoda na Ověření vnímání, když
závisí na sluchu nebo čichu.

Taktika smečky. Výhoda k Útokům, pokud má vedle
Cíle alespoň jednoho svého spojence, který není
Otřesený.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k Útoku, Dosah
1 sáh, 1 Cíl. Bodný zásah 1k8 + 3 (7) a Cíl musí
uspět v Záchranném hodu na Sílu se SO 11, jinak
je Sražen.
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TVOROVÉ V PEVNOSTI DIVUKRAJ

Střední humanoid OČ Výdrž Rychlost

Neutrální 15 30 6 sáhů

Střední humanoid OČ Výdrž Rychlost

Neutrální 13 15 6 sáhů

Střední humanoid OČ Výdrž Rychlost

Neutrální 12 10 6 sáhů

Střední zvíře OČ Výdrž Rychlost

Bez přesvědčení 12 10 8 sáhů

SIL OBR ODL INT MDR CHA

10 (+0) 15 (+2) 10 (+0) 12 (+1) 14 (+2) 16 (+3)

SIL OBR ODL INT MDR CHA

10 (+0) 14 (+2) 14 (+2) 12 (+1) 12 (+1) 9 (–1)

SIL OBR ODL INT MDR CHA

10 (+0) 13 (+1) 13 (+1) 11 (+0) 11 (+0) 9 (–1)

SIL OBR ODL INT MDR CHA

12 (+1) 15 (+2) 12 (+1) 3 (–4) 12 (+1) 6 (–2)
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Goblin 50 ZK

Dovednosti. Nenápadnost +6

Smysly. Vidění ve tmě 12 sáhů, Pasivní vnímání 11

Hbitý únik. V každém svém Tahu může provést
Odpoutání nebo Schování se jako Bonusovou akci.

Šavle. Útok na blízko zbraní: +4 k Útoku, Dosah 1
sáh, 1 Cíl. Sečný zásah 1k6 + 2 (5).

Krátký luk. Útok na dálku zbraní: +4 k Útoku,
Dostřel 16/64 sáhů, 1 Cíl. Bodný zásah 1k6 + 2 (5).

Brouk ohnivec 25 ZK

Smysly. Mimozrakové vnímání 6 sáhů, Pasivní
vnímání 8

Svícení. Brouk osvítí 6 sáhů Jasně a dalších 6 sáhů
Slabě.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +1 k Útoku, Dosah
1 sáh, 1 Cíl. Sečný zásah 1k6 – 1 (2).

Sprška jisker. Útok na dálku zbraní: +1 k Útoku,
Dostřel 3 sáhy, 1 Cíl. Ohnivý zásah 1k6 – 1 (2).

Duhový sliz 100 ZK

Odolání Zásahům. Chladné, Kyselinové, Ohnivé

Smysly. Mimozrakové vnímání 12 sáhů, Pasivní
vnímání 8

Namaž předmět. Při úspěšném Útoku se každá
Zbraň potřísní olejem. Po Zásahu mu její nositel
uspět v Záchranném hodu na Obratnost se SO 17,
jinak mu vyklouzne z ruky a odletí 4 sáhy
náhodným směrem.

Duhový úponek. Útok na blízko zbraní: +3 k Útoku,
Dosah 1 sáh, 1 Cíl. Drtivý zásah 1k6 + 1 (4) plus
Kyselinový zásah 2k6 (7) a pokud Cíl nosí
nemagickou kovovou Zbroj, ta částečně zkoroduje
a utrpí trvalý kumulativní postih k OČ –1. Pokud
její OČ klesne na 10, Zbroj se zničí.

Kostlivec 50 ZK

Zranitelnost vůči Zásahům. Drtivé

Špinavá stehenní kost. Útok na blízko zbraní: +4
k Útoku, Dosah 1 sáh, 1 Cíl. Drtivý zásah 1k6 + 2
(5).

Náhradní lebka. Útok na dálku zbraní: +4 k Útoku,
Dostřel 4/12 sáhů, 1 Cíl. Drtivý zásah 1k6 + 2 (5).

TVOROVÉ V DIVOČINĚ

Střední humanoid OČ Výdrž Rychlost

Neutrální zlo 15 7 6 sáhů

Střední sliz OČ Výdrž Rychlost

Bez přesvědčení 8 20 2 sáhy

Malé zvíře OČ Výdrž Rychlost

Bez přesvědčení 13 5 6 sáhů

Střední nemrtvý OČ Výdrž Rychlost

Zákonné zlo 13 15 6 sáhů

SIL OBR ODL INT MDR CHA

9 (–1) 15 (+2) 11 (+0) 11 (+0) 9 (–1) 9 (–1)

SIL OBR ODL INT MDR CHA

12 (+1) 6 (–2) 16 (+3) 1 (–5) 6 (–2) 2 (–4)

SIL OBR ODL INT MDR CHA

8 (–1) 10 (+0) 12 (+1) 1 (–5) 7 (–2) 3 (–4)

SIL OBR ODL INT MDR CHA

10 (+0) 15 (+2) 14 (+2) 6 (–2) 9 (–1) 5 (–3)
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