
Censijská vražda

Dobrodružství pro 5.edici Dungeons and Dragons
Na motivy The Melford Murder, napsaného Stuartem Marshallem pro systém AdnD

napsal asdfasdf, léta páně dvoutisícího sedmnáctého.



Úvod
O tomto dobrodružství

Následující dobrodružství je napsané pro systém páté edice Dungeons and Dragons. Je určené pro 
postavy na nižších úrovní a počítá se světy, kde je jakákoliv magie vzácná a tudíž většina těch, kteří 
ji dokáží ovládat má dobře placené místo na dvoře nějakého velmože a mocná magie umožňující 
okamžitý přesun z jednoho konce země na druhý, nebo přivádět mrtvé zpět k životu je spíše věcí 
příběhů a legend, než každodenní realitou.

Použití tohoto dobrodružství

Toto dobrodružství je míněné spíše jako vedlejší úkol v nějaké kampani, než samostatné 
dobrodružství.

Vzhledem k tomu, že bylo potřeba děj někam místopisně zařadit, ves dostala jméno Censia, 
města mezi kterými leží jsou přístavní Tranca a jaksi více vnitrozemský Winsdorf.  Tyto jména jsou 
samozřejmě jen výplňová a dá se očekávat, že je budete muset při zasazení do svého světa změnit.

Rád bych zde upozornil na jednu věc: Když nepočítáme pár nepovinných stop nalezitelných 
na místě činu, celé vyšetřování je vlastně úlohou typu zebra, kdy tu máme různé výpovědi, které by 
při uspořádání měly jasně ukázat na viníka. 

Jako každá hádanka, má své nápovědy a řešení. Je však možné, že hráče napadne hledat 
nápovědy někde jinde – např. vtrhnout do každého domu a přeházet ho ve snaze najít cokoliv, co by
se dalo použít jako důkaz viny. Pokud k tomu dojde, nechť nic nenajdou. Anebo si klidně 
zaimprovizujte, koneckonců, kdo jsem, abych vám říkal jak máte vést svou hru. Já jsem jen dodal 
hádanku s jejími nápovědami a řešením, vy si ji aplikujte do svého světa jak chcete.

Struktura dobrodružství

Vlastní dobrodružství se dělí na dvě části. První je vlastní vyšetřování vraždy, druhou částí je 
stíhání vraha. Druhá část se může zdát být zbytečná, ale viděli jste někdy nějakou detektivku, nebo 
kriminálku, kde by se vrah nepokusil uniknout?  

Jak se postavy hráčů k tomuto dobrodružství dostanou?

Předkládám tři možné scénáře, ale samozřejmě kreativitě při vkládání dobrodružství do vašeho 
světa se meze nekladou. Mé scénáře jsou:

1. Postavy Censií prochází víceméně náhodně, nicméně místní je hned dovedou za rychtářem, 
jelikož přišli směrem od Trancy, kam rychtář ten den ráno poslal pro vyšetřující.

2. Postavy šly do Censie záměrně, nicméně nikoliv vyšetřit vraždu, o níž neví, ale vyřídit 
nějaký vzkaz jednomu z obyvatel.

3. Postavy byly najaté pánem z Trancy, aby vyšetřily tuto vraždu, jelikož jemu se momentálně 
nedostává lidí, které by tam mohl poslat.

Popis Censie

Censia je relativně malá, nikoliv však bezvýznamná ves ležící na dopravní tepně Tranca-Winsdorf. 
Pozice na teto tepně dala vzniknout hostinci U Ožralé husy, která má velice dobrou pověst. Kromě 
hostince díky výhodné pozici ve vesnici vznikla i kovárna, která kromě výměny podkov opravuje i 
vyrábí nástroje pro Censii i jiné vesnice.



Příběh Bertiovy rodiny

Sedlák Bertio měl dvě děti. Jako první se narodil
Mipp, pojmenovaný po Beriově otci, druhá se 
narodila Lena, která dostala jméno po své 
babičce. 

Mipp byl už od narození škaredější, než 
nejškaredější ork, ale orčí postavu vůbec neměl. 
Byl vychrtlý, a s věkem se připojovaly jen další 
a další vady. Ve třech kulhal, neb jedna jeho 
noha o kus přerostla druhou. V šesti mu na 
zádech vyrostl hrb na nějž by kdejaký dromedár 
mohl být pyšný a jeho tělo se poněkud pod jeho 
vahou zkroutilo. Velice brzo se však projevilo, že
má bystrou hlavu a  dobré srdce. Dobré srdce je 
krásná věc, nicméně Mipp byl vsi zatajen a 
nikdy nebyl pouštěn z domu a pokud měl někdo 
přijít, schovali jej do sklepa. Důvodem bylo, že 
pokud by se o něm vesničané dozvěděli, bylo by 
jen otázkou času, než se začne šeptat, že Mipp je
ve skutečnosti dítětem nějakého démona, což by 
bylo lákavé a tudíž pravdivé vysvětlení otázky, 
jak to, že se Bertiovi tak daří. Proto byl Mipp 
prohlášen za mrtvého při narození a tehdejší 
hrobař zfingoval pohřeb.

Lena na druhou stranu se narodila krásná 
a s přibývajícím věkem byla jen krásnější a 
půvabnější. Podoba se jí věkem nekazila, pravda,
zato se však z neznámých důvodů kazila její 
povaha. Nikdy neplakala. Nikdy nekřičela. 
Pokud se rozčílila, ztišila se. Čím byla 
nazlobenější, tím tišší byla. Nejvyšší 
rozzlobenost projevovala naprosto klidnou, až 
kamennou tváří a  naprostým tichem. Skoro 
nikdy se neusmála, pokud ji z toho nekanula 
nějaká odměna. A pokud ano, pak to nevěstilo 
nic dobrého. Občas to byl ukamenovaný pták, 
jindy odhalené tajemství, které mohla využít k 
vydírání, a někdy jen obyčejné dárky. 

Snad, že byli tak rozdílní, snad, že prostě 
byli sourozenci, snad z nějakého žertu Osudu, 
oba sourozenci se měli velice rádi. Lena by snad 
obětovala svým cílům své rodiče, svého bratra 
však nikoli. Mipp by na takovou myšlenku ani 
nepomyslil.

Bertio se svou manželkou došli názoru, 
že jsou zřejmě prokleti, neb na svět přivedli 
zatím jen dvě děti, a obě jsou nestvůry. A léta 
plynula. Jednoho dne, bylo už k večeru, kdosi 
zabušil na vrata Bertiova statku. Neznámý žádal 
nocleh a večeři a Bertio neodmítl. Jednak proto, 
že byl obecně nakloněn pomáhání lidem, jednak 

proto, že cizinec vypadal zámožně a dal se od 
něj očekávat vděk vyjádřený v stříbrňácích, 
možná i zlaťácích. 

Když byl uveden dovnitř, prohlásil, že by
se rád před večeří seznámil s Bertiovým synem. 
Bertio byl vylekaný, koneckonců, o Mippovi 
nikdo neměl vědět, ale cizinec jen mávl rukou a 
zašeptal pár nesrozumitelných slov a náhle 
Bertio již neměl strach a došel pro Mippa do 
sklepa a přivedl jej. Cizinec si jej prohlédl a pak 
se jej zeptal, zda by k němu nechtěl do učení. 
Mipp netušil o jaký obor se bude jednat, ale bez 
váhání souhlasil, neb chtěl poznat více, než těch 
několik místností sklepa tohoto statku. Pak se 
cizinec obrátil na Mippovi rodiče, zda s tím 
souhlasí. Bez váhání souhlasili. Koneckonců, 
nemohli Mippa držet ve sklepě věčně.

Čert ví, co se stalo, ale jednou v noci, 
kdy bylo Leně  bez pár týdnů sedmnáct se Mipp 
objevil u vrat statku. Lena si všimla postavy 
stojící u vrat dříve, než její rodiče a šla ven 
otevřít. Když se přiblížila k vratům, poznala v 
postavě stojící za nimi svého bratra, ač mu tvář 
částečně zakrývala kápě. Otevřela mu vrata, a 
objala jej, což poněkud šokovalo její rodiče, neb 
ji ještě neviděli někoho obejmout. Nicméně, 
Mipp byl přivítán se vší slávou, kterou jen mohli
na statku tak najednou vystrojit. Ptali se jej, ale 
Mipp mnoho neřekl. Jen, že potřebuje na pár dní 
přístřeší a že vezme za vděk i svým starým 
pokojem ve sklepě.

Den, či dva na to se u vrat objevil muž, 
který Mippa před lety odvedl. Opět si jej jako 
první všimla Lena a šla k vratům. Mudrc se ptal 
po Mippovi, zda nepřišel domů, že provedl 
jakousi strašlivou věc, a mimo jiné mu něco 
ukradl. Lena popřela, že by jej viděla a sehrála to
natolik přesvědčivě, že cizinec tomu uvěřil a 
odešel. 

Ten večer Lena sešla do sklepa, oznámit 
Mippovi co se stalo a zeptat se jej, proč jej jeho 
mistr hledá. Mipp ji vysvětlil, že během svých 
studií došel k poznání, že původem jeho 
deformací je, že některé části jeho těla rostou na 
úkor jiných a tak se přirozeně začal zajímat, zda 
neexistuje nějaká magie, která by toto umožnila 
kontrolovat a případně vyléčit. Mistr tvrdil, že o 
žádné takové magii neví a že se podle jeho 
názoru mýlí v domněnce o původu svého 
znetvoření. Noc po tomto rozhovoru se mu 
zjevila postava zahalená v dlouhém hávu, tvář 
skrytou pod kápí, podle hlasu muž. Tento muž, 



nebo kdo to byl mu sdělil, že mistr lhal, že má 
knihu, která učí jak brát životy, nebo život vlévat
do mrtvých částí těla. Prozradil mu, že je bohem 
a že mu pomůže na jeho cestě ke krásnější 
postavě, ale musí naslouchat jeho radám. Mipp 
nabídku přijal a při nejbližší příležitosti 
prohledal kouzelníkovu knihovnu a našel knihu, 
která vskutku popisovala kouzla přikazující 
mrtvým chodit a živým zemřít. Vzal knihu a 
uprchl domu. Lena se po vyslechnutí tohoto 
příběhu jen usmála a slíbila mu svou pomoc.

Uplynul asi rok, když náhle Bertiův 
statek zasáhl blesk, a celý statek během chvilky, 
jako by to ani nebyly přirozené plameny, pohltil 
požár. Lena byla tou dobou venku a když se 
vrátila, vesničané již hasili. Na spáleništi zůstaly 
ohořelé zbytky Bertia, jeho ženy a nějakého toho
zvířetstva. Dav se rozplynul a až poté se Lena 
odvážila dojít do sklepa. Mipp byl v pořádku, 
nicméně se tvářil zničeně. Neodpověděl, co se 
stalo, ale Lena si všimla malého oltáříku  
zasvěceného jí neznámému bohu. Neptala se jej, 
ale domyslela si, že je to zřejmě onen 
samozvaný bůh, který slíbil Mippovi spolupráci. 
Zřejmě právě Mipp zaplatil zápisné.

Uplynul nějaký čas, Lena se vdala za 
Gerreta, který měl zdědit hospodu po svém otci. 
Z obou stran se jednalo o čistě pragmatický 
vztah, bez špetky nějakého citu. Lena 
potřebovala střechu nad hlavou a nějaké živobytí
a Gerret potřeboval ženu, jinak by mu jeho otec 
neodkázal hospodu, tento chlad vedl k tomu, že 
se k sobě chovali spíše jako obchodní partneři, 
než manželé a niky spolu neměli děti. Mipp se 
mezitím postaral o to, že těla jeho rodičů se 
přesunuly z povrchu do sklepa, kde na nich 
zkoušel kouzla, která se učil z knihy, kterou 
ukradl svému mistrovi. Snad za to mohla ona 
smlouva, kterou uzavřel s tím, který mu slíbil 
pomoci odhalit všechny taje kouzel života a 
smrti, snad za to mohlo dlouhé odloučení od lidí,
snad věnování jeho života tak nedobrému cíli 
jakým je hledání krásy, snad za to mohlo 
studium té knihy jako takové, každopádně, 
Mippova povaha se postupně, polehoučku, 
pomaloučku měnila. A ne k lepšímu. 

Jednou za Mippem přišla Lena s  
otázkou, zda by byl schopen připravit něco, co 
by učinilo medovinu neodolatelnou. Mipp 
přisvědčil ale dodal, že k tomu bude potřeboval 
alchymistické vybavení a suroviny. Lena tajně 
sebrala něco z tržby v hostinci a vše potřebné 

sehnala. Tak začala tajná výroba neodolatelné 
medoviny. Mipp dodal jakýsi lektvar, ten předal 
Leně, ta jej předala Magdaleně,  která tím 
přikrmovala včely, takže v každé lžíci medu, 
kterou její včely vyrobily byla kapka, nebo dvě 
onoho lektvaru. Tato medovina se pak prodávala 
v hostinci a za nedlouho se i vyvážela do 
Trancké hospody a dál po vodě. Obchod byl 
výhodný pro všechny, hostinec prosperoval, s 
ním i Magdalena, a Lena měla nějaké peníze 
navíc, aby mohla finančně podporovat Mippa. 
Kromě výroby onoho lektvaru se Mipp dále 
zabýval svým studiem a jako pokusné subjekty 
užíval kohokoliv, kdo se v noci odvážil příliš 
blízko statku, který obýval. Ve vsi se začalo 
povídat, že ve statku straší, neb kdo do statku 
během večera zašel, už z něj nevyšel. 

Okolnosti vraždy

Nedávno se Gerret rozhodl prodat ruinu 
Bertiova statku jakémusi zájemci z Trancy 
[návrh smlouvy lze najít v trezoru v bytu Leny a 
Gerreta]. Lena o tom nechtěla ani slyšet, z 
důvodů, které nemohla vysvětlit. Gerret jí  
nebral na vědomí a začal se zájemcem 
dojednávat přesné podmínky obchodu, což ale 
Lena nemohla dopustit. Vymyslela plán jak 
Gerretovi navždy zabránit v prodeji onoho 
statku. 

Domluvila se s Magdalenou, o které 
věděla, že ji určitě v tomto činu pomůže. Jistota 
pramenila z toho, že jednak obě byla namočené 
do vylepšování medoviny, a jednak z toho, že 
Magdalena se Leně před časem svěřila, že ji 
miluje. Lena sice její city neopětovala, nicméně 
se nezapomněla ve vhodnou chvíli zmínit, že v 
jednom se hostinec táhnout nedá a že kdyby se 
Gerretovi něco stalo, že by byla ráda za 
pomocnou ruku. Tak málo stačilo, aby v 
Magdaleně vzplála naděje, že kdyby Gerret 
zemřel, mohly by žít spolu. 

Když tedy za ní Lena přišla s tím, že 
potřebuje pomoc v odstranění Gerreta, okamžitě 
souhlasila s tím, že jí pomůže. Další den se 
zeptala, jak bylo podle plánu, Gerreta, jestli by jí
nepůjčil vůz na přepravení včel. Gerret ji 
vyhověl, koneckonců, vůz ji čas od času 
půjčoval už léta, s tím, že jej i řídil a pomáhal 
nakládat i vykládat. Proč to dělal? Inu,  Gerret 



říkával, že je celkem zbytečné mít vůz a 
nepoužívat ho a pokud jej zrovna nepotřeboval 
kvůli dovozu některých exotičtějších nápojů a 
potravin, tak jej rád pronajal.  Magdalena na vůz 
neměla, nicméně čas od času potřebovala převést
úly, s čímž ji Gerret rád pomohl, zvláště, když 
tak získala pro svou hospodu o něco levnější 
medovinu. Pokud šlo o medovinu na export, těch
pár lahví vždy bral s sebou, když jel do města na 
nákupy. 

Gerret se hned dal do práce, nicméně 
bylo již pozdní odpoledne a úprav sice nebylo 
potřeba udělat mnoho, ale byly zdlouhavé, 
pročež neobsluhoval v hostinci, když měl. Byl to
poměrně klidný večer, v hospodě bylo jen pár 
štamgastů, a Magdalena, čekající na příležitost. 
Lena ten večer kmitala za dva, jelikož musela 
jak vařit, tak obsluhovat. Jakmile byl každý 
obsloužen,  Lena si oddechla a vrátila se za pult. 
V tu chvíli se zvedla Magdalena, došla si k pultu
a na něco se Leny potichu zeptala. Lena 
odpověděla tichým hlasem, který si každý z 
vesnice již dávno asocioval  s její špatnou 
náladou. Chvilku se dohadovali, Magdalena 
začala zvyšovat hlas a Lena ji vzala dozadu, což 
nahlas oznámila, s odůvodněním, že nechce rušit
hosty. Chvíli poté, co se za nimi zavřeli dveře 
Magdalena zvýšila hlas do té míry, že ač ji 
nebylo přes těžké dubové dveře rozumět, bylo 
poměrně jasné, že je v plné ráži a že se tam hádá 
s Lenou. 

Skutečnost byla ovšem taková, že Lena 
tam vůbec nebyla a využila Magdalenou 
poskytnuté zvukové kulisy k tomu, aby sešla do 
sklepa, a vylezla z něj zadním vchodem, přímo 
sousedícím se stájemi. Podařilo se jí 
prosmýknout se do stájí i s obuškem, který již 
během dne přemístila z pod pultu, kde obvykle 
čekal na to, až bude mít Gerret některého hosta 
právě dost, do sklepa kde jej vyzvedla. Proplížila
se k Gerretovi, který právě něco dělal s jedním 
kolem. Udeřila jej plnou silou do týla a Gerret 

padl tváří k zemi. Pravda, trochu krve vystříklo, 
ale nikoliv dost na to, aby to nějak ušpinilo 
Lenu. Lena pak praštila do Gerreta ještě jednou, 
nebo dvakrát, dokud neviděla jeho mozek. Pak 
uslyšela něčí kroky a hlasy a tak obušek rychle 
zahodila do hromady koňského hnoje, která 
čekala na vyvezení a sama se schovala ve 
stínech. Hlasy naštěstí zůstaly venku a po chvíli 
odešly. Pak se teprve Lena proplížila zpátky do 
sklepa, zavřela za sebou poklop, vrátila se 
nahoru do kuchyně, kde se prohlédla, a zeptala 
se na Magdalenin názor.

 Překvapivě se ji povedlo vyváznout bez 
výraznějšího znečištění a tak se vrátila za pult a 
byla tam až do doby, kdy hosté odešli. Další den 
ráno se šla postarat o koně a „objevila“ 
Gerretovo tělo. Vyběhla ven, a zděšeně šeptala 
těm několika lidem, které potkala že se stala 
vražda. Ve svých úvahách došla totiž k názoru, 
že se nejlépe vyhne podezření tak, že se bude 
chovat jakoby o Gerretovi od včerejšího večera 
neslyšela a skutečně jej objevila až ráno. 
Vycházela z myšlenky, že nikdo nebude 
podezřívat osobu, která vraždu ohlásila. Snad jen
bohové ví kde se tato myšlenka vzala.

Každopádně, vesničané se rozeběhli, 
rozkřičeli to a do hodinu byla vzhůru celá Censia
a všichni o tom věděli. Jak se dav shromáždil, 
dal se  do pohybu směrem k stájím hostince. 
Avšak, než se kdo dostal dovnitř, rychtář, již 
starý, ale vážený muž přikázal stáje zavřít a 
zakázal do nich komukoliv chodit. Slíbil davu, 
že pošle do města pro panské znalce, kteří jistě 
vraha najdou a osvětlí, proč byl zabit. Do té 
doby však, nikdo nesmí vstoupit do stájí, neb 
tam došlo k vraždě a městští vyšetřovatelé budou
jistě chtít místo kde došlo k vraždě vidět 
neporušené. Tak zapečetil stáje a poslal svého 
nejstaršího syna do města za pánem, požádat o 
vyšetřování vraždy.



Vyšetřování

Oběť: Gerret, hostinský od Ožralé husy.

Místo činu:
Stáj, po stranách několik kotců na koně, dva z nich obsazené. Uprostřed stojí vůz u vozu mrtvola. U
protější stěny od vchodu je hromada s hnojem.
Při úspěšném ověření Moudrosti(Nenápadnosti) s SO 15 si postavy všimnou si stop vedoucích ode 
dveří k protější stěně, zahýbající za kotce a pak zase zpátky. Pokud podlahu zkoumají ode dveří, 
hází s výhodou, neboť stopy jsou v takovém stavu jak byla stáj opuštěna, pokud je to napadne až 
uvnitř, hází s nevýhodou, jelikož již uvnitř sami našlapali.

Popis mrtvoly: Na první pohled má rozbitou hlavu, pravděpodobně tupým předmětem. Úspěšné 
ověření Moudrosti(Lékařství) SO 10  určí, že rána byla vedena seshora nějakou kyjovitou zbraní. 

Výpovědi podezřelých:

Následují jména a výpovědi každého z lidí, kteří se nějak nachomýtli kolem hospody během večera 
vraždy. Výpovědi jsou rozdělené na hlavní a dodatečné. Hlavní jsou informace, které jednotliví 
podezřelí vypoví bez nějakých komplikací v zásadě jakmile se jich postavy hráčů zeptají na včerejší
večer. Dodatečné jsou pak ty informace, na které se postavy musí doptat, i kdyby to mělo být jen 
prostinkou otázku „Vzpomenete si ještě na něco?“, případně je řeknou jen za splnění nějakých 
podmínek (jsou uvedeny v popisu).

Jméno Lena

Statistiky SIL 12, OBR 10, ODL 8, INT 13, MDR 14, CHA 15, 
rychlost 6 sáhů, OČ 12, člověk, 27let, 4 životy, ChN

Popis podezřelé osoby Lena je v jádru tvrdá a bezohledná, ale tuto stránku zažije jen málokdo, 
protože Lena došla již dávno k názoru, že ze zákazníků získá více peněz,
pokud se k nim bude chovat mile. Tuto masku milé a přátelské osoby 
vypilovala do té dokonalosti, že náhodný kolemjdoucí nepozná, že ona 
vřelost je jen hraná osobou s ledovým srdcem. Je spíše chytrá než 
hloupá, ale nějak zvlášť. Což jí ovšem nebrání považovat se za velmi 
inteligentní. Nemá žádné velké ambice, ale když něco chce, jde si za 
tím, ať to stojí co to stojí.

Hlavní výpověď • Včerejší večer byl relativně poklidný, jelikož přišlo jen několik 
lidí z vesnice, nikdo přespolní. Konkrétně dorazila  Irena, 
Eleonora, Elas, Tom, Gritta a Magdaléna.

• Během večera ji Magdalena začala obviňovat, že ji neplatí 
dostatečně za medovinu, svíce a podobně, zřejmě byla opilá. Aby
neodradila hosty, vzala Magdalenu do kuchyně, kde se jí po 
chvilce podařilo Magdalenu uklidnit.

Dodatečné informace Nic.



Jméno Irena

Statistiky SIL 16, OBR 15, ODL 15, INT 13, MDR 12, CHA 8, 
rychlost 6 sáhů, OČ 12, člověk, 34let, 3 životy, ChN

Popis podezřelé osoby Kovářka, možná ne nejlepší v kraji, ale umí dost na to, aby opravila, 
případně vyrobila nářadí a okovala koně. Kromě toho čas od času 
pomáhá nastávajícím matkám přivést dítě na svět. Též pomáhá od 
bolavých zubů každému, kdo to potřebuje. Přes den většinou pracuje v 
kovárně, přes noc je buď ve svém domě se svou kočkou, anebo v 
hospodě. 

Hlavní výpověď • Lena v průběhu večera opakovaně vcházela a odcházela z lokálu,
jak vyřizovala jednotlivé objednávky.

• Má dojem, že chvíli před setměním se Lena s Magdalenou začaly
hádat.

• Chvilku poté co se ty dvě začaly hádat se Elas zvedl a vyšel ven, 
prý na záchod. Má dojem, že Gritta opustila lokál krátce po 
Elasovi se stejným odůvodněním.

• Elas i Tom byli ten večer pořádně nalití

Dodatečné informace Gerret a Lena se asi před měsícem dost pohádali ohledně prodeje ruiny 
Bertiova statku někomu z města. Nabízená cena byla více než slušná, ale
Lena byla proti.

Jméno Eleonora

Statistiky SIL9, OBR11, ODL10, INT14, MDR10, CHA10, rychlost 6 sáhů, OČ 
10,  člověk, 55 let, 4 životy, ZkN

Popis podezřelé osoby Kořenářka, vdova, obzvláště ráda si vyměňuje klepy a drby všeho druhu.
Snad i proto se její děti odstěhovali jakmile k tomu měli příležitost, což 
vedlo k tomu, že po smrti svého manžela. Čas od času večeří U Ožralé 
husy, ale považuje se za příliš dobrou na to, aby pila jakýkoliv alkohol, 
jako tamti..

Hlavní výpověď • Má dojem, že se Lena a Magdaléna do sebe nějak pustily 
ohledně ceny medoviny, či co a šly si to vyříkat do sklepa. Určitě
si vzpomíná, že Magdaléna na Lenu řvala tak hlasitě, že to bylo 
slyšet až v lokále. Není si jistá, jestli slyšela Lenu. K tomu ihned 
dodá, že to ale není nic divného, protože Lena vždy mluví 
potichu a s ledovým klidem, když je naštvaná.

• Má dojem, že Tom a Gritta se ten večer též pohádali, protože 
Gritta krátce před setměním opustila lokál, s omluvou, že se prý 
musí vyprázdnit. To, že odešla krátce po Elasovi, a to, že byla 
venku poměrně dlouho zřejmě způsobilo, že se Tom domníval, 
že tam něco spolu měli (nedivila by se tomu, koneckonců Elas je 
mladší a pohlednější) a tak se na na ni utrhl. Gritta se bránila a 
tak se hádali ještě nutnou chvíli poté co se Magdalena s Lenou 
vrátily do lokálu. Naštěstí je to pak přešlo.

Dodatečné informace Za nějaký drb, nebo klep od hráčů si ráda vzpomene na pár zajímavostí:
1) Lenini rodiče zahynuli při požáru jejich statku, vesničané statek hasili ale 
Bertio i se svou ženou byli už dávno po smrti. Když popel vyhasl, vesničané se
vrátili pro mrtvé, aby je pohřbili, ale ti tam už nebyli.
2) Vztah mezi Gerret si Lenu vzal jen proto, aby mu jeho otec odkázal Husu.



Jméno Elas

Statistiky SIL12, OBR9, ODL10, INT13, MDR15, CHA10, rychlost 6 sáhů, OČ 9,
člověk, 25 let, 6 životů, ZkN

Popis podezřelé osoby Tesař, má silnou averzi vůči osobám, které nemakají rukama. Ke všem 
ostatním je milý a přátelský, jen k této skupině je pouze slušný.

Hlavní výpověď • Uznává, že byl „ožralej jak prase“
• Krátce poté, co se Lena s Magdalenou začaly hádat vyšel ven na 

latrínu.
• Když tam šel, viděl Reinera jak se potlouká kolem brány 

hospody
• Má dojem, že než se za ním zavřely dveře, že zaslechl nějaké 

kroky od stájí, ale není si tím jistý.

Dodatečné informace Nic. Pouze a jedině v případě, že ho hráčské postavy konfrontují se 
skutečností, že Tom ví o tom, že měl s Grittou menší dostaveníčko na 
dvoře, odpoví, že Gritta byla lehce napitá a pokoušela se ho svádět, 
nicméně on, jakožto slušný muž, její nabídky odmítal a po chvíli se mu 
podařilo ji přesvědčit k tomu, aby se vrátila do lokálu a chovala se 
slušně.

Jméno Tom

Statistiky SIL8, OBR15, ODL10, INT8, MDR9, CHA11, rychlost 6 sáhů, OČ 12,  
člověk, 41 let, 5 životů, ZkN

Popis podezřelé osoby Statkář, občas večeří se svou ženou Grittou v hospodě.

Hlavní výpověď • Trochu to přehnal s pitím, ale domů došel po svých.
• Má dojem, že Lena s Magdalenou někdy během večera odešly do

sklepa a tam se hádaly.
• Určitě si pamatuje, že jeho žena a Elas odešli oba současně „se 

vyprázdnit“, jakmile se Lena s Magdalenou odešly hádat a byli 
venku poměrně dlouho. Podezřívá Elase, že mu sváděl ženu a 
přál by si, aby se ukázalo, že vrahem je Elas „a ten holomek 
visel.“

• Má dojem, že mezi Gerettem a Lenou bylo v poslední době 
nějaké dusno. Snad šlo o prodej ruiny statku Leniných rodičů 
někomu z města.

Dodatečné informace Nic.



Jméno Gritta

Statistiky SIL7, OBR16, ODL10, INT10, MDR8, CHA11, rychlost 6 sáhů, OČ 13,
člověk, 20 let, 3 životy, ZkN

Popis podezřelé osoby Gritta je živá, milá a pohledná osůbka. Občas večeří se svým mužem v 
hospodě, ale poslední dobou se mu snaží spíše vyhýbat, jelikož nějak 
získal dojem, že je mu nevěrná. Sice nemůže nic dokázat, ale má za to, 
že za to může „ta jedubaba“ Eleonora.

Hlavní výpověď • Krátce poté, co se Magdaléna s Lenou začaly hádat odešla na 
latrínu.

• Když tam šla, viděla Reinera jak se potlouká kolem brány 
hospody, která byla tou dobou ještě otevřená.

Dodatečné informace Nic. Jedině a pouze v případě, že postavy vytáhnou to, že se pokoušela 
svádět Elase, toto přizná a dodá, že chtěla svému muži dát konečně 
důvod k tomu žárlit, nicméně k ničemu nedošlo, protože „ten blbec je na
to moc slušnej.“

Jméno Magdaléna

Statistiky SIL9, OBR11, ODL10, INT16, MDR9, CHA10, rychlost 6 sáhů, OČ 10,
elf, 30 let, 4 životy, ChD

Popis podezřelé osoby Včelařka Magdaléna je svobodná a neshání žádného nápadníka. Říkává 
o sobě, že je provdaná za své včely. Včelařina ji vynáší dost na relativně 
slušný život, přičemž jejím největším odběratelem je Lena, která od ní 
odebírá prakticky všechen med, který vyprodukuje, resp. odebírá od ní 
hlavně medovinu, kterou Magdalena umí vyrábět tak jako nikdo jiný.

Hlavní výpověď • Během večera se nepohodla s Lenou a trochu se pohádaly, ale 
aby nevyhnaly zákazníky, tak se zavřely do sklepa.

Dodatečné informace Nic.

Jméno Reiner

Statistiky SIL13, OBR16, ODL14, INT15, MDR7, CHA5, rychlost 6 sáhů, OČ 13,
člověk, 35 let, 8 životů, ND

Popis podezřelé osoby Reiner je neuvěřitelně ošklivý chlápek, má sklon mluvit sarkasticky a 
živí se jako hrobař a ras.

Hlavní výpověď • Celý večer postával u brány hospody, protože tam měl 
domluvené rande s Mariekou.

• Zahlédl Grittu s Elasem před hospodou, jak se líbají. Tedy, spíše 
Gritta líbala Elase, Elas vypadal, že se brání.

• Krom jiného si všiml, že poklop do sklepa, který je hned vedle 
vchodu do stájí z ulice byl otevřený. 

Dodatečné informace Má dojem, že krátce poté, co Elas s Grittou zašli zase dovnitř se ze stájí 
do sklepa mihl nějaký stín, ale dál to neprozkoumával, protože právě 
dorazila Marieka a měl úplně jiné starosti.



Jméno Marieka

Statistiky SIL13, OBR16, ODL14, INT15, MDR7, CHA5, rychlost 6 sáhů, OČ 13,
člověk, 23 let, 8 životů, ChD

Popis podezřelé osoby Rozpuštěné hnědé vlasy, trochu ostřeji řezanější tvář, než je u dívek 
obvyklé, malá, jiskřivá, veselá, zelená očka a úsměv na tváři, to je tvář 
Marieky, dcery chalupníka Irvinga.

Hlavní výpověď • Měla domluvenou schůzku s Reinerem, na kterou se poněkud 
opozdila, neboť jí chvíli trvalo, než přesvědčila svého otce aby ji 
pustil.

• Pamatuje si, že když dorazila k bráně, někdo právě zavíral 
poklop od sklepa, ale kvůli šeru nebyla schopná rozeznat kdo. 

• Jak se s Reinerem sešli, vyrazili se projít, po asi hodině se vrátili,
Reiner ji doprovodil domů, tou dobou už svítil jen měsíc a 
hvězdy.

Dodatečné informace Nic.

Z uvedených výpovědí, pokud postavy hráčů poslouchaly pořádně a doptávaly se, vracely se k 
jednotlivým osobám, když se přišlo na to, že neřekli úplně všechno, jemné nesrovnalosti ve 
výpovědích apod. By hráči měli dovodit, že vrahem je buď Lena nebo Magdalena. Pokud hráči 
konfrontují Lenu a řeknou jí, že se domnívají, že je vrah, Lena se je pokusí přesvědčit o tom, že se 
pletou. Ať se jí to povede, nebo ne, nikdy se nepřizná a při první příležitosti, kdy bude ponechána 
bez dozoru práskne do bot a uteče na první místo, které ji napadne – do ruiny statku svých rodičů za
svým bratrem. 

Magdalena na druhou stranu nemá tak pevné nervy, ani takovou schopnost přetvářky jako 
Lena, takže přímá i nepřímá svědectví, která hráči nashromáždily, stačí k tomu, aby přestala zapírat.
Ve snaze zachránit si kůži řekne, že jen pomáhala krýt Lenu, že Lena byla tím, kdo spáchal vraždu. 
Pokud ji hráči nějak na místě nezajistí (např. odvedou k rychtářovi, aby ji někam zamkl), 
Magdalena počká až se postavy ztratí z dohledu, a vypaří se co nejrychleji to dokáže. Proč? Inu, 
právě se přiznala, že pomáhala s vraždou, což jistě jejímu obchodu nijak neprospěje, za 
předpokladu, že by unikla trestu. A Magdalena se rozhodně nehodlá nechat potrestat za něco, co 
udělala v poblouznění Lenou. Krom toho, jestli Lena začne mluvit o všech detailech, je vcelku jisté,
že se zmíní i o tom, že Magdaléna vylepšovala svou medovinu nějakým lektvarem, a samozřejmě se
zapomene zmínit, že jí ho dodávala. Zkrátka a dobře, i když se jí nechtělo opustit svoje včely, jevilo
se jí to tak, že je to jediná možnost jak si zachránit holý život.



Pronásledování
Pokračování příběhu

Pokud se Leně podaří uprchnout,  tak jak bylo řečeno zamíří nejprve k ruině ve které přebývá její 
bratr. Proč? I když by Lena mohla utíkat kamkoliv, nemohla jen tak nechat Mippa bez varování. Její
úvaha byla zhruba taková, že pokud odhalili jí, je jen otázkou času, než se dozví o Mippovi a mohlo
by se to velice rychle rozkřiknout a tudíž musí Mippa varovat. Mipp jí pak u sebe zdrží s tím, že 
pokud je najdou, že je ubrání. Na skladě má několik mrtvol různých tuláků a pocetných, kteří  se 
rozhodli přenocovat v blízkosti tohoto statku, plus stále ještě funkční mrtvoly svých rodičů. Pravda, 
ani jedno z těch těl není úplně v bezvadném stavu, ale na vystrašení a vyřízení nepřátel dle Mippova
názoru stačí.

Popis Bertiova statku

Bertiův statek je, jak by se dalo čekat, v rozvalinách, různé kusy zdí, kdysi tvořících dům a chlév, 
zbytky zdi, která kdysi ohraničovala dvůr stále stojí, ale zbytek je v sutinách a pokryt různým 
plevelem. Jediné, co stojí za povšimnutí je prošlapaná stezka od schodů do sklepa ke studni.
Sklep je poněkud jiná záležitost. Celý je zalitý tlumeným načervenalým světlem (z povrchu je vidět 
jen, pokud je noc, denní světlo je silnější), díky kterému je uvnitř šero dostatečné k orientaci, i když 
ne k rozeznávání barev. Nezávisle na ročním období, či počasí venku, uvnitř sklepa je vždy sucho a 
pokojová teplota. Žádné dveře nemají zámek.

Popis jednotlivých místností:

1) Bývalá spižírna 
Tato menší místnůstka obsahuje jen několik málo polic pokrytých silnou vrstvou pavučin 
obývaných cupitálky (viz nová monstra). Důkladné strhávání pavučin a průzkum poliček má
za následek nalezení jedné sklenice se zavařeninou, a vyprovokování 1d6 cupitálků k útoku 
na osobu, která prováděla průzkum.

2) Laboratoř
Dveře do této místnosti buď dávno vzaly za své, anebo zde nikdy nebyly. Tak či tak zde 
nejsou. Místnost jako taková je přeplněna stoly a různými aparaturami, křivulemi, baňkami, 
kádinkami, soudky, lahvemi. Mezi tímto zmatkem postavy vcelku určitě zaujmou dva různé 
objekty. Prvním je flakónek plný jakési neoznačené, husté, viskózní, nebesky modré 
tekutiny bez chuti zápachu (lektvar neslyšitelnosti, viz nové předměty) a druhým je lahvička
plná červené tekutiny, která po zatřesení šumí a třpytí (léčivý lektvar, jaké úrovně nechť 
rozhodne PJ). Na stěně protější vchodu je jakýsi komínek vedoucí kamsi na povrch. Rohy 
stěn a stropu jsou pokryté cupitálky.

3) Spižírna
Stěny této místnosti jsou rozpraskané, ze spár občas vypadnou nějací tlustí bílí červi  
(jeskyní červy; viz nová monstra). Kromě této podívané  se v rohu místnosti nachází již 
lehce rozložená mrtvola. Pokud se jí hráči nějak dotknou, nebo o ni nějak zavadí, mrtvola se 
zvedne, hlasitě vykřikne a zas padne na zem.

4) Zazděné dveře
Zde zřejmě někdo něco zazdil, protože ač je zde stěna jakoby bez přerušení, důkladnější 
pohled odhalí drobné nesrovnalosti prozrazující, že tato část zdi je o něco novější, byť 
pravděpodobně stále několik let stará.



5) Pitevna
V této rozsáhlé místnosti jsou přichystané celkem čtyři plazivé mrtvoly. Pokud postavy hráči
nespustili alarm strážné mrtvoly, pak jsou tyto mrtvoly v klidu, dokud není alespoň jeden z 
hráčů alespoň jeden čtverec od schodů. V tu chvíli obživnou a sesypou se na něj a případně 
jakéhokoliv jiného nezvaného hosta. Jakmile zazní první zvuky bitevní vřavy, Mipp seběhne
dolů ze svého bytu své miláčky podpořit. Jinak místnost je zajímavá tím, že je lehce pod 
úrovní zbytku sklepa, tudíž se do ní sestupuje schody, kromě schodů k tomu určených se na 
druhém konci místnosti nachází dosti neuměle vybourané schody, vedoucí do Mippova bytu 
a pak velký dřevěný pult, pravděpodobně sloužící jako pitevní stůl, jelikož jsou na něm 
zbytky krve a vnitřností.

6) Mippův byt
Této místnosti bezesporu dominuje oltářík zasvěcený jakési temné entitě, která kdysi 
přislíbila Mippovi pomoc s jeho studiem (o jakou entitu se jedná je na PJ). Kromě oltáříku a 
nějakého slamníku se zde nachází Lena, která se, jako každé zvíře zahnané do kouta, pokusí 
postavy hráčů napadnout. Vzhledem k tomu, že je ozbrojena jen obyčejným nožem (1k4 
bodného zranění), neměla by představovat vážnější hrozbu. Jakmile je poražena, hráči ji 
mohou buď spoutat a vyléčit a poté odvést do vesnice k rychtáři, nebo ji dorazit na místě. 
Koneckonců ji tak jako tak čeká šibenice a kdo by nechtěl trochu urychlit proces vykonávání
spravedlnosti, že?

Mipp

Statistiky SIL9 (-1), OBR7(-2), ODL8 (-1), INT17(+3), MDR10(+0), CHA5(-3), 
rychlost 5 sáhů (kulhá), OČ 9, 16 životů, ChN 

Útoky Útok na blízko palcátem: 1k6 +1 drtivého zranění
připravená kouzla:
první úroveň (4 pozice): Rozkaz, léčba lehkých zranění
druhá úroveň (3 pozice): Znehybni osobu, Ticho
třetí úroveň (3 pozice): oživ mrtvého

Výbava Ušňová zbroj a Olihní štít (viz nové předměty)

Popis Mipp je utajený, na těle i na duchu znetvořený bratr Leny. Od návratu domů 
svůj čas tráví samostudiem nekromancie od které si slibuje, že jednou najde 
způsob jak opravit své nestvůrné tělo, konkrétně v poslední době přemýšlí o 
transplantaci částí těl mrtvých do svého těla. Bohužel nemá mnoho těl k 
experimentování, až na již skoro rozpadlá těla svých rodičů a těla několika 
vandráků a dobrodruhů, kteří udělali tu chybu, že vstoupili do jeho sklepa. Od 
těchto nešťastníků má také svou výzbroj.



Ukončení dobrodružství

Pokud hráči dovedou Lenu do Censie, rychtář se zmíní, že nemá hrdelní právo a pošle je do Trancy, 
aby tam Lenu předali spolu s důkazy a všemi znalostmi panskému soudu. Po předání Leny 
spravedlnosti dostanou odměnu 10 zlatých. Pokud dříve nezajistili Magdalénu, tak zjistí, že beze 
stopy uprchla (viz výše).
Hospoda i včelařství jsou nyní volnými a je jen na PJ jestli budou k mání pro hráče, nebo jestli se 
stanou majetkem nějakého CP, nebo jestli budou mít nějakou roli v dalších dobrodružstvích.

Dodatek č.1: Nové předměty

Olihní  štít +1
Olihní šít je velký, kulatý bronzový štít s namalovaným symbolem olihně. Na štítu jsou tři 
zaklínadla. Vyslovení prvního štít rozzáří, jako by byl pochodní (dosvítí jasným světlem 4 
sáhy a slabým světlem dalších 4 sáhy), vyslovení druhého zaklínadla štít rozzáří, jako by byl
směrovou lampou (dosvítí jasným světlem 12 sáhů a slabým světlem dalších 12 sáhů), 
vyslovení třetího zaklínadla způsobí, že jakékoliv světlo, které štít zrovna vydává zhasne. 
Ani při jednom způsobu svícení se štít nijak nezahřívá a v obou případech štít svítí tak 
dlouho daným způsobem, dokud není vysloveno jiné zaklínadlo.

Lektvar neslyšitelnosti
 Použití tohoto lektvaru se řídí stejnými pravidly jako lektvar neviditelnosti s tou výjimkou, 
že pokus o útok efekt tohoto lektvaru neruší a samozřejmě místo neviditelnosti se uživatel 
stane neslyšitelným. To se týká i pokusů o jakýkoli vokální projev.
Pokud je někomu podán nedobrovolně, pak si oběť hodí na záchranu proti kouzlům.

Dodatek č.2: Nová monstra
Cupitálek
Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12 
Životy 1  
Rychlost chůze 3 sáhy, šplhání 3 sáhy

SIL OBR ODL INT MDR CHA 

2 (–4) 14 (+2)   8 (–1) 1 (–5) 10 (+0) 2 (–4)
Dovednosti Nenápadnost +4 
Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 
10
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Pavoučí šplh  Cupitálek umí šplhat po těžkých 
površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si 
musel házet na ověření vlastnosti. 



Vnímání pavučiny Když se cupitálek  dotýká 
pavučiny, zná přesné polohy všech tvorů, kteří se
dotýkají stejné pavučiny. 
Pavučinochodec Cupitálek  ignoruje pohybová 
omezení, jež způsobují pavučiny. 

Akce
Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, 
dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 1 a
cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se
SO 9, jinak utrpí následky jedu. Jed způsobí 
zranění jen v případě kritického neúspěchu, ve 
všech ostatních případech si cíl hodí k2. Padne-li
1, cíl je ochromený, v případě, že padne 2, cíl 
propadne afektu náhodně zvolené emoce.

Popis
Cupitálci se líhnou z pavoučích vajec, která byla 
vystavena účinkům zbytků všelijakých lektvarů, 
různých očarování a jiných magických efektů. 
Výsledkem je jejich vzhled, který je extrémně 
variabilní. Jednotliví cupitálci mají 3k4+1 nohou,
někteří mají hlavu, či oči navíc, u některých ústní
otvor zabírá více než polovinu hlavohrudi,  mají 
barvy celého spektra (i když každý jednotlivý 
cupitálek má jen jednu barvu) a tak dále. Ne 
všichni cupitálci tvoří pavučiny, a ti, kteří tak 
činí prakticky nikdy netvoří pravidelné vzory, i 
když i v tomto se občas najdou výjimky. 
Krvomíza cupitálků je ceněnou alchymistickou 
surovinou a každý alchymista, či apatykář ji rád 
vykoupí.

Plazivá mrtvola
Střední nemrtvý, neutrální zlo
Obranné číslo 8
Životy 11  
Rychlost 2 sáhy

SIL OBR ODL INT MDR CHA 

13(+1) 5 (-3)  16 (+3) 3 (–4) 6 (-2) 5 (–3)

Záchranné hody Mdr +0 
Imunity vůči zraněním jedová 
Imunity vůči stavům otrávená 
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 
8 
Jazyky rozumí jazykům, které znala za života, 
ale neumí mluvit 
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Nemrtvá výdrž V případě, že zranění sníží 
zombii životy na 0 a nejedná se o zářivé zranění 
ani zranění z kritického zásahu, hodí si zombie 
záchranný hod na Odolnost se SO rovným 5 + 
utrpěné zranění. Pokud zombie uspěje, sníží se jí 
životy místo toho na 1. 

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, 
dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 
(1k6 + 1).

Popis
Plazivé mrtvoly vznikají aplikací nekromancie 
na  mrtvolu v různém stádiu rozkladu mající jen 
horní polovinu těla schopnou pohybu. 
Skoro žádný nekromant je nevytváří záměrně, 
prostě proto, že celá mrtvola je funkčnější. Tudíž 
vznikají hlavně omylem, např oživením 
chromého, v rámci tréninku, nebo ve chvílích, 
kdy není nic lepšího k dispozici.

Jeskynní červ 
Malé zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 5
Životy 2  
Rychlost 1 sáh

SIL OBR ODL INT MDR CHA 

13(+1) 14(+2) 11(+0) 5 (–3) 6 (-2) 1 (–6)

Smysly citlivost na otřesy 12 sáhů, pasivní 
Vnímání 9 

Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Akce
Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, 
dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 1.

Jeskynní červi jsou možná vzdálenými 
purpurových červů. Vzhledově připomínají obří 
moučné červy s růžovým břichem a žlutým 
hřbetem. Mají ústa podobná mihulím, plná 
drobných zoubků. Pokud se správně upraví, lze z
nich připravit skutečnou pochoutku. 



Dodatek č.3: Mapy



Mapa 2: Bertiův statek (povrch)

Mapa 3: Bertiův statek (sklep)


