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PPŘŘEEDDMMLLUUVVAA
    

Pokud tuto útlou příručku otevíráte poprvé a netušíte co vás čeká, pak mám pro vás dvě zprávy.
Jednu dobrou a tu jednu jak jinak než špatnou. Začněme nejdřív tou špatnou. Tahle příručka nevznikla
jako příručka. Byl to jen set rozličných poznámek, náčrtů a glos určených k vedení jedné jediné hry.
Zvláštní hry. Turnajové hry na Pragoconu 2003 v níž jsem se spolu se skupinou mých spoluhráčů a
přátel snažil předestřít poněkud netradiční svět RPG hry Dungeons & Dragons. Šlo o to, že ve stejném
světě působilo najednou několik skupin hráčů, zastupujících jednotlivé městské rody – Kněží,
Čaroděje, Zloděje a Šerifa. V jejich řadách však byli i zrádci a špióni, takže vše mělo velmi
dramatický spád.

Trimadil se stal svým způsobem legendou. Která dlí dílem v jeho jedinečnosti (to je ta dobrá
správa) a dílem v lidech, kteří ho tehdy hráli a vedli (to je ta špatná). Stejně jako každé, sebelepší
dobrodružství nebo svět se dá zcela zkazit a nebo naopak obohatit a zkrášlit. To už je ale na vás. Mým
posledním úkolem, který mi připadl na cestě od prvních konspiračních schůzek po čajovnách, kde
jsme řešili jeho podobu až sem, bylo tyto informace nějak rozumět uspořádat nebo doplnit o to, co by
doplněno být mělo.

za kolektiv tvůrců
Alnag

TTRRIIMMAADDIILL
    

Představte si nekonečný mnohovesmír plný
malých i velkých sfér. Sfér, které představují světy.

Světy, jakými je Zamije, Toril či Krynn, jinými
slovy Greyhawk, Forgotten Realms nebo
Dragonlance. To jsou velké a pevné glóby,
které může ohrozit sotva něco ohrozit. Jenže
jsou tu i menší. Jedním z nich je Trimadil,
nestálý zárodečný svět v podobě maličkého
šišatého vajíčka. To vše by nehrálo žádnou
roli, kdyby tyto světy nebyly v ohrožení.
Tyto světy jsou chráněny svými slunci, které
posilují křehkou skořápku světa. Ale slunce
Trimadilu, známé jako Oko, zmizelo a je jen
otázkou času, kdy se do vajíčka vnoří sosák
Chrobáka z mnohovesmíru a dočista ho
vysaje. Pokud tomu ovšem někdo nezabrání.

V tomto vajíčku stojí hora, dosahující asi
poloviny výšky celé sféry. Na jejím vrcholu je

chrám a okolo hory je obtočen had, požírající
vlastní ocas. A na úpatí hory stejně jako na

zdánlivě příkrých vnitřních stěnách vajíčka stojí
město. Gravitace se tu chová trochu zvláštně a

nevypočitatelně, nemluvě o počasí, ale místní už jsou na
to zvyklí.

Chrám hada

Had

Dolní město
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Trimadil byl původně pouze malá kolonie čarodějů, získávajících zde unikátní materiál z šupin
hada, jež je zároveň požehnáním i prokletím tohoto světa. Postupem času, když se stále více
potvrzovala lukrativnost tohoto druhu podnikání, začínaly na úpatí Velké hory vyrůstat další a další
stavení, více obyvatel přicházelo za iluzí bohatství. Až město vyrostlo do nynější podoby- asi
pětitisícové městečko se vším, co k městu patří - okázalými širokými třídami reprezentujícími
obchodní kolonii, velkolepou budovou kapitolu, jehož kopule sahá až ke středu sféry světa Trimadilu,
i temné a nebezpečné uličky spodní části města, kam není radno zavést své kroky po setmění.

Město, jež je rozděleno na tři části - spodní čtvrti, plné krámků, úzkých a křivolatých uliček,
postavené kolem úpatí hory a částečně i na jejím svahu, potom o poznání okázalejší zástavba
postavená na samotném hadovi, který jako prstenec obepíná horu, a konečně výstavní budova chrámu
a kapitolu na samotném vrcholu hory není tou jedinou věcí na vnitřní straně sféry Trimadilu. Hora,
kolem které je město vystavěno, leží v zelené krajině- v krajině stromů, polí a lesních potůčků. Tam
také žijí ti, kterým nesvědčí příliš bujarý život ve městě, ale preferují klid okolních lesů. Ti samí lidé
se také částečně starají o zemědělskou soběstačnost Trimadilu- produkty, pocházející ze zdejších polí
by s trochou štěstí a skromnosti dokázaly uživit většinu obyvatel, ale nutno dodat, že od té doby, co
veškerá pole koupil šlechtický rod de Ssa, ceny potravin stoupají velmi znepokojujícím tempem.

Všechno ostatní, tedy mimo zemědělských produktů, je na Trimadil dováženo- samozřejmě
výměnou za vyprodukované šupiny. Zdejší obchodní transakce jsou ovšem složité- podívejme se na ně
tedy zblízka.

Ve městě hrají velikou roli čtyři síly- první z nich je šlechtický rod de Ravides, rod číslo jedna, rod
uctívačů hadího boha, potom rod de Cales, čarodějové se schopností dodávat hadovi regeneraci, bez
které by byla těžba šupin nemožná, potom de Ssa, něco mezi aristokratickým rodem a bratrstvem,
skupina, která na rozdíl od předchozích dvou rodů není rodem původním, ale novým, lidé si dokonce
šeptají, že si svůj titul a postavení koupili, a nakonec zdejší městská stráž- kapitán stráží a jeho muži.

Celé město je spravováno městskou Radou, jejíž členové jsou jednak čarodějové de Calesští a
kněží de Ravidští. Radě se také něldy říká „sněmovna Lordů“, zasedá zde shodně po třech členech z
obou šlechtických rodů a jeden zástupce lidu. Mimo Rady je tu sněmovna občanů, jejíž členové jsou
volení zástupci lidu, která drží faktickou moc, navrhuje zákony a posílá je ke schválení městské Radě.
Většina lidí má pochybnosti o neúplatnosti členů sněmovny občanů, jelikož jí tvoří buď snobové z
Velkého města na prstenci, nebo pracháči ze stříbrného vrchu, kteří se do rady dostali kvůli penězům
jen z jednoho důvodu- aby získali další peníze. Myšlenku zvláštnosti sněmovny podporuje fakt, že
když někdo přeci jenom projeví nezávislého ducha, záhadně zmizí a všichni dělají jako by nic.

DE RAVIDES
Zaciatok rodu De Ravides je tajomstvom, ktore uz davno zapadlo do prachu dejin. Jeho zakladatelo

bol potulny iluzionista, ktory na svojich cestach narazil na podivny svet, ovladany rodom kuzelnikov,
taziacich hadie supiny. Ako clovek vecne zijuci z ruky do ust okamzite pochopil, ake bohatstvo sa v
supinach skryva. Jeho ziadost o pripojenie k rodu De Cales bola odmietnuta - nesplnoval ani zakladne
poziadavky. Potichu prisahal pomstu a na cas sa z mesta vytratil. Dlhe roky sa zdokonaloval vo
svojich trikoch a planoval. Na vrchole svojej moci sa do mesta vratil, obleceny do nekonecnych
zavojov iluzii, a urobil obrovske predstavenie, v ktorom hada ozivil. Chcel, aby ho pred vsetkymi
ustanovil kralom tohoto sveta. Veci sa ale vymkli kontrole. Spiaci had sa naozaj prebral a za trest, ze
ho mag vyrusil z jeho spanku, ho ustanovil svojim ochrancom. Bozie slova vsak znamenaju viac ako
slova obycajneho smrtelnika a tak mag zistil, ze s postupom casu coraz castejsie citi akesi vnutorne
tiahnutie, prikazujuce mu hada ochranovat. Zistil, ze vo svojich trikoch nedokaze postupit uz ani o
kusik dalej. Namiesto toho dokazal zacelit rany dotykom ruky, v snoch k nemu prichadzal Had a radil
mu, usmernoval ho. Samozrejme, ze divadlo zabralo. Na jeho vkus az moc dobre. Bytosti zijuce v
tazobnej kolonii(vacsinou otroci roznych ras) sa k nemu zhrkli, niektory s vidinou noveho startu, iny s
vidinou zisku. Rod De Cales samozrejme okamzite prezrel cez iluzie, ale nechceli z podvodnika urobit
mucednika a tak sa spolahli na to, ze sa sam prezradi. Veci sa vyvijali velmi neprijaznivo a clenovia,
ktory naznacovali, ze by mozno bolo nacase prehodnotit stanovisko a uchylit sa k priamejsim
metodam, mali nestastny zvyk sklznut z inak pevneho a drsneho povrchu na zem niekolko sto metrov
dole, alebo zmyznut za inych velmi podivnych okolnosti. Oko(?) vyzeralo, ze cez seba odmieta pustit
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kohokolvek, kto nemal pozehnanie Najvyssieho Hada. Po mnohych burlivych vymenach hlavy rodu
dospeli k jedinemu moznemu kompromisu. Ked nedokazu uzurpovat vsetku moc, tak aspon jej cast.
Mlada De Calesova sa vydala za Najvyssieho Hada(Ktory pri pohlade na jej vnady vobec
neprotestoval). Na oplatku dostali polovicnu pravomoc na rozhodovanie. Toto bol zaciatok dnesnej
Rady(?). Najvyssi Had sa dozil nezvykle vysokeho veku, no nakoniec predsa len podladol casu aj on.
Na jeho miesto nastupil novy Had. Situacia uz bola tou dobou pomerne ukludnena. Zo zvykov sa stali
ritualy, z opileckych preslovov prikazania a z priatelskych vstahov hierarchia. Cas obrusil vsetky veci
vycnievajuce z prirodzeneho nabozenskeho chodu a dnes je cirkev Najvyssieho Hada pravoplatnym
nabozenskym telesom. Nikto nevie pravdu, ako to vsetko zacalo, no jeden z novicov, javiaci ku skole
iluzii mozno az prilis silnu naklonnost, tvrdi, ze niet nad dobre premysleny podvod. Ale - kto by
pocuval akehosi mladeho novica? Hlavne v dobe, ked su piliere dualnej politiky podryvane vplyvom
noveho rodu. V dobe, ked Oko(?) zmizlo...

SLUŽEBNÍCI SKARABA
Tajné bratrstvo Skarabů má dvě složky, Vnitřní a Vnější kruh. Ačkoliv jejich hlavní cíl, Příchod

Skaraba, je stejný, motivace se liší. Vnější kruh touží po moci a nesmrtelnosti, členové Vnitřního touží
po zkáze světa, kdy duše zemřelých aktivují magický portál hluboko pod horou. Kněží sloužící
Skarabovi mají přístup do sfér Zlo, Zákon a Ničení.

Vnější kruh
Vnější kruh byl založen před pouhými dvaceti lety knězem Hada. Tento novic posedlý vědomostmi

(a hlavně mocí, kterou je možno skrze ně získat) trávil celé dny a noci v chrámové knihovně studiem
starých jazyků a četbou textů, které již desetiletí i staletí nikdo nečetl. Jednoho dne mezi zaprášenými,
polorozpadlými texty našel Sudbu. Šlo o proroctví neznámého autora, které předvídalo zánik světa.
Jak už to bývá, bylo velice nejasné, dozvěděl se z něj pouze o jakési božské bytosti označované
Skarab, a o Čekajících, kteří by měli již staletí setrvávat v hlubinách pod horou. V knihovně se mu
podařilo najít už jen několik nezřetelných odkazů, vydal se tedy pod horu hledat Čekající. Dlouhé
měsíce strávil chodil do podzemí a bloudil ve spleti chodeb, až nakonec našel co hledal... Začal pak
pokradmu rozšiřovat Víru. Současný počet členů čítá 48, rozdělených do dvanácti buněk, jejichž
členové znají kontakt pouze vedoucího a další členy buňky. Pouze vedoucí buňky mohou kontaktovat
Velkého bratra Vnějšího kruhu, který jej před dvaceti lety založil (jde o kněze infiltrátora ve skupině
Rodu De Ravides.) Členy jsou pouze muži.

Agenda Vnějšího kruhu je zaměřená na očekávání konce světa, který zároveň znamená příchod
Skaraba. Věří, že až k tomu dojde a jejich duše opustí těla, splynou jako věrní služebníci s božskou
esencí Skaraba.

Vnitřní kruh
Vnitřní kruh je starý již několik staletí, jeho členem se nelze stát, všichni jsou totiž trpaslíci, mimo

horu neznámí, což neví ani členové Vnějšího kruhu. Trpaslíci jsou původními obyvateli světa a tak se
na všechny nově příchozí dívají velice nevraživě. Vidí v nich zloděje, kteří jim jejich svět ukradli.
Nezáleží ani tak na tom, že i před Příchodem trávili všechen čas pod horou stejně jako v současnosti,
přesto cítí silnou antipatii vůči těm na povrchu. Kultura trpaslíků je diametrálně odlišná od povrchové.
Určující surovinou jsou vzácné kovy, nedostupné na povrchu, které trpaslíci dolují v hlubinách. Nikdy
neužívali hadí šupiny a i kdyby se jim předmět vyrobený z šupin dostal do ruky, odmítli by takový
„podřadný krám“ používat.

Při dolování jednou objevili magický portál. Dlouhá staletí luštili runy na jeho povrchu, až jejich
vyluštění napomohla nehoda, při které v blízkosti portálu zemřel trpaslík a již se nevrátil do těla. Jeho
duše byla nasáta do portálu. Kdokoli zemře v jeho blízkosti (5O metrů?) si musí hodit na Will (DC
25?) a pokud neuspěje není schopen vrátit se do svého či jiného těla a je vtažen do portálu. K jeho
aktivaci umožňující průchod však nestačí jen několik duší. Nutné by bylo několik tisíc. Trpaslíci
postupem času přišli na to, že dosah Požírače duší lze na krátký okamžik rozšířit na celý svět. Pokud
by v okamžiku aktivace došlo k náhlému úmrtí obyvatel na povrchu, portál by se jistě aktivoval...
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DE CALES
Jedním z prvních lidí, kteří vůbec vstoupili na půdu Trimadilu, byl hrabě Thedoric de Cales.

Čaroděj, který si poprvé uvědomil cenu hadích šupin, a také autor regeneračního rituálu. Právě tento
rituál představuje hlavní trumf v rukou de Caleských- rituál, na kterém je závislá celá ekonomika
Trimadilu. Není už ovšem štít se symbolem kouzelní knihy, pera a hadí šupiny, tak čistý jako býval-
během několika posledních let stoupal vliv zejména Sanofské gildy, která svými pochybnými
praktikami ovládla veškerý obchod, a dokonce i samotné šupiny nejprve projdou jejími sklady, než
jako vývozní artikl opustí Trimadil. Ani na poli politickém není už rod de Cales co býval- příchod de
Ravides, uctívačů hada, značně snížil jejich vliv na poli politickém. To ovšem neznamená, že vliv
zelených šupin, jak se příslušníkům rodu říká kvůli šupině v erbu a typické barvě plášťů, úplně zmizel-
jako mistři arkánového umění si rozhodně nenechají ujít příležitost znovu získat ztracenou pozici.

Momentálním hrabětem de Cales je muž, jménem Neotradim- mocný ale velmi ctižádostivý a
arogantní čaroděj. Nebýt diplomatického citu jeho ženy Eveliny, taktéž schopné kouzelnice, nejspíš už
by rod dávno ztroskotal na Neotradimových vyjednávacích schopnostech. Evelina je velmi jemná, ale
přesto přímá a inteligentní vyjednavačka a zároveň milující žena a matka. Syn, velmi mladý, ale
talentovaný čaroděj a šlechtic, je novou nadějí rodu, zatímco dcera je pro politiku až příliš
samaritánského ražení, proto je jejím osudem jen stát stranou velkých politických událostí.

SANOFSKÁ GILDA (DE SSA)
Lidé jim říkají různě. Vydřiduši, zloději, špinavci, nejčastěji však Sanofská gilda, byť sám rod,

který jí vládne nese hrdý název de Ssa. Jejich symbolem jsou jednomiskové kupecké váhy, jejich
bohatství je nezměrné a jejich prsty sahají pěkně vysoko.

Minulost
Kořeny Sanofské gildy sahají až k samému založení první Trimadilské kolonie. Jak dokazují jisté

záznamy, již zde působil jistý obchodník (s léčivými lektvary), který o padesát let později stál u
vzniku Sanofské gildy. Padesát let po založení již městečko pomalu prosperovalo a objevovalo se zde
stále více hledačů bohatství a začal vznikat nepříjemný tlak konkurence. Skupina obchodníků se tehdy
dohodla, sjednotila svůj kapitál a díky řadě opatření, např. dumpingovým cenám vytlačila ostatní
obchodníky z trhu. Ti kteří zůstali, záhy na to záhadně zmizeli. Stran legálního obchodu, nehrozilo
gildě žádné nebezpečí, ale velmi ji trápili zloději, vrazi, prostitutky a také prodej alkoholu v místních
hostincích. Odpověď gildy byla typická. Koupili cech vrahů. Ve chvíli, kdy měli v područí tento
mocný nástroj, použili ho k ovládnutí všech ostatních sfér, nad kterými doposud neměli kontrolu.
Avšak moc korumpuje. Uvnitř gildy se rozhořel boj o moc. Z téměř dvaceti obchodníků, kteří gildu v
té době vedli přežili dva. Shodou okolností bratranci s příjmením Ssa.

Jejich děti, povýšili Sanofskou gildu na šlechtický rod. Kolik to stálo a koho bylo třeba zaplatit,
vydírat nebo zabít není známo, jisté však je, že od té doby si Rod de Ssa udržuje vlastní soukromou
armádu nebezpečných šermířů a trénovaných zabijáků, skoupil prakticky všechny pozemky dolního
města a okolní krajiny a že chce víc. Mnohem víc.

Současnost
V současné době podle všeho vedou rod de Ssa a tím i Sanofskou gildu tři bratři, byť veřejně je

znám jen jeden, nejstarší, lord de Ssa, jak si nechává říkat. Gilda je tudíž rozdělena na tři části - lord de
Ssa spravuje oficiální obchod (tedy bazar) a pololegální prostituci, jeho sídlo je prý v domě rozkoší.
Prostřední z bratrů, má na starosti pašeráky, překupníky a cech nájemných vrahů. Jejich sídlo je
naprosto neznámé (ale zlé jazyky tvrdí, že je jím hostinec u tří oslíků a hlavně jeho neprobádaná
sklepení). Když je potřebujete, stačí se na správných (tj. takřka jakýchkoliv místech zmínit, že by jich
bylo třeba) a oni vás kontaktují sami. Nejmladší z bratrů vede obchod s informacemi (špionážní síť),
kapsáře a zloděje. Sídlí ve veřejných lázních a to je právě to místo, kam je potřeba zajít, pokud sháníte
nějakou informaci.

Tyto tři části spolu občas spolupracují, ale jsou propojeny pouze na nejvyšším vrcholu hierarchie
správy. Výjimkou jsou snad jedině prostitutky a obchodníci, kteří jsou zároveň páteří špionážní sítě.
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Budoucnost
Cíle, k nim z dlouhodobého hlediska rod de Ssa směřuje jsou ovládnout arkání magické umění a

vyřadit tak ze hry rod d'Cales. Z tohoto důvodu neustále nasazují svoje agenty do učení v magické
akademii, byť jen nemnoho jich přežije neodhaleno. Nyní je ale vše jinak. Všechny dlouhodobé cíle šli
stranou. Zdá se, že ve městě působí nový cech zabijáků, který nějak odhalil tajemství ničení duší a to
je třeba zastavit. Všemi prostředky. Zmizení Oka rod příliš neznepokojuje, byť jeho úspěšné nalezení
by jistě zlepšilo jeho reputaci…

DDOOLLNNÍÍ  MMĚĚSSTTOO
    

Jedná se o město s asi 5,000 obyvateli, které se rozkládá na úbočí trimadilského kopce. Není
chráněno ani hradbou, ani palisádou ani příkopem, protože to vzhledem k tomu, že zde nehrozí
nebezpečí od vnějšího agresora to nikdo nepovažuje za nutné.

Ulice: Hlavní tepny města (Branská, Krátká, Prašná, Starobrodská, Strážní, Ústřední a
Zapomenutá) jsou 25 stop široké s 5 stop širokými chodníky na každé straně. Jedná se o nejširší ulice
ve městě, kde je dost místa na to, aby se bez problému vyhnuly dva vozy. Běžné ulice jsou široké 15
stop a úzké uličky něco mezi 10 a 5 stopami.

Budovy: Většina budov v Trimadilu je postavena částečně z kamene nebo hliněných cihel (dolní
jedno nebo dvě podlaží) a částečně z dřevěných trámů (horní patra, vnitřní stěny a podlahy). Střechy
jsou taškové, šindelové i břidlicové, utěsněné smolou.

Pomineme-li Kapitol, Čarodějnou akademii a Dům rozkoší, dá se většina ostatních budov rozdělit
do tří kategorií. Většina hostinců, úspěšných řemesel a velkých skladišť - a také řemesel, které
vyžadují zvláštní prostor (mlynáři, koželuzi atd.) - jsou velké, odděleně stojící, obvykle důkladně
stavěné budovy s až čtyřmi podlažími. Většina budov ve městě má dvě podlaží, max. tři podlaží, stojí
jedna vedle druhé odděleny ulicemi a uličkami. Tyto domy mají obvykle v přízemí řemeslnickou
dílnu, zatímco v patře jsou obydlí apod. Konečně jsou zde i malá, přízemní skladiště, obvykle
jednoduchá, dřevěná, rozmístěná porůznu po městě.

Šplhání po kamenné nebo cihlové zdi vyžaduje Climb check DC 25. Dřevěné zdi mají DC 21.
Domy mají v hlavním vchodu obvykle kvalitní dřevěné dveře. Ty jsou obvykle zamčené, až na veřejné
budovy, jako jsou obchody nebo hostince.

Dřevěné dveře: 1.5 palce silné; Hard 5; hp 15; AC 5; Break DC 18; Open Lock DC 25.
Dveře jednoduchých budov, skladišť a podobně jsou chatrnější.
Dřevěné dveře: 1 palec silné; Hard 5; hp 10; AC 5; Break DC 13; Open Lock DC 25.
Osvětlení: Hlavní ulice jsou osvětleny lucernami zavěšenými na domech ve výšce 7 stop. Tyto

lampy jsou rozmístěny 60 stop od sebe, takže jejich světlo je všechno jen ne nepřerušované. Ulice a
uličky nejsou osvětlené, pokud se obyvatelé potřebují někam vydat, najímají si světlonoše. Uličky jsou
temné většinou i ve dne, díky stínu vysokých budov, které je obklopují.

STŘÍBRNÝ VRCH
Stříbrný vrch je jediná vyvýšenina na úpatí Trimadilského kopce. Právě z něj dolů směřuje

Starobrodská silnice, přemosťujíc půl míle za městem líný proud Realorského potoka. Většina budov
Stříbrného vrchu jsou odděleně stojící vilky, jejichž zahrady a sady chrání nízké zídky. Bohatí
obyvatelé této čtvrti si velmi cenní umění tvarování keřů s důrazem na to aby se podobaly strašlivým
monstrům. Ke každému z domů vede stříbrná branka, což dalo této čtvrti její jméno. Většina obyvatel,
však stříbro neleští, takže to postupně ztrácí lesk, matní a černá. Je zde jen málo řemeslníků, výjimkou
je stříbrotepec, písař a knihovník, šperkář, sklář a obchodník s šaty, hodinář a uznávaný zámečník.
Zdejší ceny jsou velmi vysoké.Limit cen je 5,000 gp, ale většina věcí (kromě mistrovských kousků a
magických předmětů) zde stojí dvojnásobek normální ceny.



 7 

Dům rozkoší : Dům rozkoší je honosná kamenná stavba, nápadná zejména svojí výraznou
kupolí, jejíž sklenutí je vrcholem zdejší stavební huti a patří mezi divy Trimadilu. Dům rozkoší slouží,
jak již název napovídá pro obveselení bohatých obyvatel (a obyvatelek) Stříbrného vrchu a
trimadilských šlechticů. Mimo to je však považován za centrum Sanofské gildy. Dům rozkoší je
sídlem lorda de Ssa (Rog11).

Knihovna : Na rohu Starobrodské silnice a Branské cesty, na samém kraji Stříbrného vrchu
stojí městská knihovna, chrám vědění. Je to vysoká pískovcová stavba, kdysi zdobená reliéfy, které
však vítr a déšť zcela zahladily. Za Branskou cestou již začíná Bazar, ale stříbrná brána knihovny
jasně ukazuje, že toto je stále ještě součást stříbrného vrchu. Silvarr (Wiz3/Lor6) je správcem
knihovny, stará se o její údržbu a o získávání nových knih, kvůli kterým je ochoten vraždit. Snaha
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nalézt v knihovně cokoliv bez pomoci tohoto znalce je ztráta času. Knihy se nepůjčují a lze je pročítat
pouze pod přísným Silvarovým dohledem.

Lázně : Mezi dvěma honosnými sídly, u Branské cesty stojí vysoká stavba z bílého mramoru.
Má dva široké vchody, nad nimiž je v jasných barvách vyveden znak vody, dvě vlnovky. Mezi nimi je
malá apsida a také úzká, barevnými skly vykládaná okna dodávají této stavbě podobu chrámu, byť se
jedná o prosté lázně, ač určené pro bohatší klientelu. Vrchním lazebníkem je zde Erin Latien (Exp 5).
Další informace viz samostatný oddíl.

BAZAR
Čtvrť bazaru a zejména její srdce, velké náměstí, které jí dalo jméno je centrem Trimadilské

ekonomiky. Řemeslníci všech druhů, od ševců a tesařů až po tkalce a zbrojíře, ze mají své obchody.
Obchodníci z venkova přijíždějí nabídnout svoje zboží na trhu pod širým nebem, které je obvykle plný
vozů, vozíků, stánků, stanů a podobně. K mání je zde celá řada služeb od najmutí zedníků a
stavebníků, až po osobní sluhy a žoldáky. S výjimkou zcela výjimečného zboží nebo služeb, které jsou
k mání na Stříbrném vrchu, je zde k sehnání všechno, co si zdejší obyvatelé mohou dovolit. Limit cen
je 4000 gp. Většina budov bazaru jsou obyčejné řadové domky s obchody v přízemí a obydlím v patře.

Faltharovy kuriozity : Faltharovy kuriozity je malý nenápadný krámek, vtěsnaný mezi dva
větší domy, který by jste mohli snadno minout, nevědět nic o jeho zvláštní povaze a ještě zvláštnějším
majiteli. Falthar (Div5/Lor3) je aasimar a jeho specializací jsou nejen magické předměty, ale také
věštění a nacházení odpovědí na otázky, na které odpovědi neexistují. Další informace viz samostatný
oddíl.

Medvěvýrské zbrojířství : Před dveřmi tohoto zbrojíře stojí obrovský vycpaný medvěvýr.
Majitel, půlelf Dairin (Exp5) netvrdí, že bestii zabil, ale hrdě ukazuje meč, který to prý dokázal: +2
bastard rychlosti. Tento předmět je dražší, než cokoliv jiného, co je v Trimadilu k mání a nikdo zdejší
si nemůže dovolit zaplatit cenu, kterou za něj Dairin žádá (75,000 gp). Je výjimečně dobře chráně, jak
magicky tak i normálními prostředky. Další informace viz samostatný oddíl.

Lailino smíšené zboží : Lailino smíšené zboží je malý, nuzně vypadající krámek, stojící v
centru Malého náměstí. Na regálech malé místnosti, leží to nejhorší haraburdí, jaké lze v celém
Trimadilu najít. Meče, které pamatují i časy, kdy je rez ještě zcela nepokrývala, zbroje, které měli i
méně děr, provazy, které se třepily na méně místech a tak podobně. Ve skutečnosti je Laila
(Rog5/Div2), hlavou překupnické části Sanofské gildy. Právě u ní seženete, cokoliv co b nebylo
legální prodávat kdekoliv jinde.

Stavební huť : Prakticky až na samotném okraji města, stojí komplex budov, patřící zdejší
stavební huti. Jde o sklady stavebního dříví, kamenickou dílnou, stavitelský ateliér a další. Skupina
gnómských stavitelů, kteří zde pracují je považována za geniálně šílené a právě z jejich rukou vzešly
ty nejkrásnější a zároveň nejděsivější budovy Trimadilu, Kapitolem počínaje a Domem rozkoší konče.

Paliho rakvářství : Pali (Exp3) je jediný zdejší výrobce rakví a je pro svoji záslužnou práci
velice vážen. Obzvláště pak proto, že musí pracovat dnem i nocí aby uspokojil neustálou potřebu, po
tomto posledním daru zesnulým. Pali sídlí v malém domku na rohu Bazaru, který poznáte snadno
podle toho, že má vedle dveří vystaven vrchol svém práce, mistrovsky provedenou rakev (masterwork
coffin +2 to burying - viz Bread & Butter 2nd edition :-))

Tavicí pece : Tavicí železné pece, velká kovářská dílna a malý důl na železnou rudu. Tento
malý důl je jediným zdrojem zde tolik vzácného železa a je proto chráněn velmi důkladně, dvojitou
hlídkou elitních městských stráží.

Mincovna : Trimadilská mincovna je přízemní kamenná stavba připomínající nedobytnou
pevnost. Nemá okna pouze úzké štěrbinovité střílny, její jediný vchod jsou těžké železné dveře 2 palce
silné; Hard 10; hp 15; AC 5; Break DC 28; Open Lock DC 40. Je neustále chráněna velmi
podezřívavou stráží, neboť se již několikrát stala předmětem útoku neznámých lupičů.

SPLEŤ
Spleť lze rozdělit na dvě části. Vnější, tj. mezi Ústřední cestou a okrajem města, a vnitřní mezi

Trimadilským vrchem a ústřední cestou. Vnitřní část je typická pro svou vysokou koncentraci
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hostinců, tavern, hospod, lokálů a další podobných zařízení. Ačkoliv to zde není tak děsivé jako
například Šírava, má zde městská stráž v čele se šerifem plné ruce práce s ožraly, výtržníky, žebráky a
zloději a snad právě proto je zde i umístěna jejich strážnice. Řemeslníci se zde zaměřují zejména na
potřeby běžného lidu, takže jsou zde na denním pořádku dílny kolářů, pekařů, caletníků, cukrářů,
tesařů, bednářů a dalších a další. Právě zde má svoje sídlo i většina městských cechů. Většina zdejších
budov jsou obyčejné řadové domky, velmi podobné těm na Bazaru.

Vnější Spleť je výstřední čtvrť, ne tak okázalá jako Stříbrný vrch, a charakteristická více
duchovními zájmy. Sídlí zde cech alchymistů, věštec, léčitel, dva tlumočníci, knihvazač, písař a další
specializovaní řemeslníci. Stejně jako na stříbrném vrchu i zde stojí většina domů odděleně s malými
zídkou obehnanými dvorky, ačkoliv obyvatelé mají tendenci nechat keře růst co možná nejvíce, aby
jim nikdo nekoukal do oken, než aby je zastřihávali do bizarních tvarů. Tato čtvrť vyvolává v jejich
návštěvnících zvláštní a temné pocity. Jednak proto, že je řada budov postavena z tmavé žuly a jednak
proto, že zde více než by bylo zdrávo působí síly zla.

Limit cen je 2000 gp.
Hostinec U tří oslíků : Hostinec U tří oslíků je prakticky nerozeznatelný od jakéhokoliv

jiného hostince v této čtvrti. Je to velká jednopatrová sroubená budova, s okny zakrytými tenkými,
důkladně vydělanými kůžemi, přes které prosvítá světlo. Nad vchodem se houpe vývěsní štít ve tvaru
soumara, avšak kresba na něm již dávno není k poznání. Zlé jazyky tvrdí, že hostinec ukrývá ve svých
sklepeních sídlo cechu vrahů. Další informace viz samostatný oddíl.

Špitál : Špitál je sídlo zbožných akolytů a léčitelů, kteří se starají o nemocné a zraněné. Jedná
se o vysokou, kamennou dvoupatrovou budovu, z níž vychází štiplavý zápach. Její návštěva je velmi
nebezpečná, neboť je možno zde chytit řadu chorob. Právě nyní zde řádí zápal mozkových blan (Fort
DC 12, Inhaled, Incubation 1 day, Damage 1d4 Int).

Červený dům : Červený dům je prazvláštní stavba. Je to třípatrový dřevěný a na červeno
natřený domek na samotném kraji města, který se zdá být neobývaný. Jeho pozemek, jako jeden z
mála v celém městě nepatří Sanofské gildě a kdosi za něj pravidelně, avšak neznámo jak platí domovní
daň. Dům má zavřené okenice a nikdy nebyl spatřen nikdo do něj vcházet nebo vycházet ven. Opilci a
žebráci vracející se pozdě v noci domů se však dušují, že v jeho nejvyšším okně spatřili již několikrát
plát svíci.

Taverna Nadraná slípka : Jde o dřevěnou jednopatrovou budovu nad jejímž vchodem se se
skřípotem pohupuje vývěsní štít zobrazující kuře, které do sebe právě naklání korbel piva. Uvnitř je
hustá, čpící atmosféra, naplněná výpary vodních dýmek, jimiž se jako stíny pohybují spoře oděné
číšnice. Na galerii, která je nad výčepem s pravidelností sobě vlastní postává několik mužů drsného
vzezření, kteří pro vás za jistý obnos udělají prakticky vše.

Gnómské Experimentální Přemísťovací Automatické Rychlopalné Dělo (GEPARD)
: Jelikož jakákoliv jiná doprava do vyšších úrovní Trimadilu je neúnosně drahá, používá řada lidí,

kteří se potřebují dostat na Kapitol toto nové, experimentální zařízení, které v rámci testování nabízí
zdejší gnómská stavební huť zcela zdarma, ovšem bez záruky. Celé zařízení připomíná obří balistu na
které je namontován tubus do něhož zezadu tlačí píst, který je právě poháněn tětivou balisty. Nebohá
oběť (nebo náklad) si vleze do tubusu, dle pokynů obsluhy si přitáhne kolena k bradě a objímá je
rukama a očekává nejhorší. Následuje jasný signál píšťaly, kterým se signalizuje možné dopadové
zóně, tj. zhruba polovině spleti nebezpečí padajících projektilů a živá střela je vypálena. V současné
době je šance, že se dostanete na Kapitol 40% procent, zbytek znamená velmi nepříjemnou smrt buď
na stěně Trimadilského vrchu nebo na střeše některého z domů ve Spleti. Ještě, že ta smrt není
definitivní, že. Střelba lidí na Hada, zatím příliš nepokročila (není dost obětí) a proto náměr není ještě
příliš dokonalý, šance na zásah 20%.

Komplex strážnice : Komplex strážnice je skupina budov obehnaná hradbou. Kromě
samotného ústředí, které je zavěšeno na laně asi 15 stop nad povrchem a je přístupné pouze po
provazovém žebříku, zde najdete řadu dalších staveb, jako jsou kasárna, celnice, sklady zabaveného
zboží, šatlavu a hladomornu.

Cech žebráků : Budova cechu žebráků, je okázala kamenná stavba se zlatem zdobenou kopulí,
která snese srovnání snad jedině s Domem rozkoší nebo Kapitolem. Není zcela jasné, co tím chtějí
žebráci vyjádřit, když se obzvláště před ní zabaleni v potrhaných a moly prožraných hadrech válejí,
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odhalujíc ztracené končetiny, chybějící prsty, uši nebo oči a prosící naříkavě vzlykavým tónem o
milodar.

Thovtova písařská dílna : Thovt je puntičkářský půlčík (Exp4) a uznávaný místní písař.
Bohužel pro svoji důkladnost mu jakákoliv zakázka trvá neskutečně dlouho a v Trimadilu se již vžilo
přísloví pomalý jako Thovt.

Kasino Šťastná sedma : Kasino v lecčems připomíná budovu mincovny. Snad je stavěl
stejný architekt či co. Každopádně je to taktéž přízemní kamenná stavba se střílnami namísto oken a
těžkými železem pobitými dveřmi 2 palce silné; Hard 5; hp 20; AC 5; Break DC 25; Open Lock DC
30. Stráž je zde nahrazena početnou skupinou ošklivě vypadajících rabiátů, kteří vypadají na to, že vás
nenechají odejít ani s poctivě získanou výhrou natož pak s případným lupem. Samotné kasino je
vybudováno v podzemí, jsou zde místnosti určené pro vrhcáby, karban, ruletu a podobně.

Gnomská organizovaná nihilistická gilda (GONG) : Gong vlastní komplex budov
propojených podivnými měděnými trubicemi, ze kterých se ve dne v noci ozývá podivné bublání.
Původní skladiště proměnili přičinliví gnómové v destilační továrnu alchymistickou laboratoř, což jde
v jejich případě snad až příliš ruku v ruce. V přidruženém krámku si můžete zakoupit jejich produkty,
od destilované vody, po nejtvrdší alkohol (101%, Fort DC 101 permanent blindness), až po
nebezpečné jedy, kyseliny a výbušné substance.

Hřbitov a hřbitovní kaple : Na samotném okraji města se rozkládá hřbitov posetý řadou
hrobů z nichž většina jich je z doby asi před třemi lety (poslední nezdařený pokus o převrat v Sanofské
gildě). Uprostřed toho stojí malá kaplička s oltáříčkem na kterém je spodobněn had požírající vlastní
jazyk. Na hřbitově také obvykle pobývá 1d10 postarších žen v černých hábitech, které si
podezřívavými až smrtícími pohledy (trvají cca tři kola) měří jakékoliv nově příchozí.

ŠÍRAVA
Šírava je chudinská čtvrť Trimadilu, kde se soustřeďují pouze ty nejnepříjemnější řemesla

(koželuzi, kafilérie, klihárna) a lidé. Šírava je obávanou čtvrtí a obyvatelé ostatních částí města, věří,
že je nebezpečné sem chodit (a už vůbec ne opustit hlavní ulici a zabočit do některé z řady úzkých a
křivolakých uliček). Městská stráž sem chodí jen výjimečně a pokud potom v zesílených hlídkách.
Dokonce ani Sanofská gilda zde nemá roztažené svoje nebezpečně dlouhé prsty, protože jednak tu
není nic cenného a jednak proto, že se řada členů cechu narodila a buď nemá chuť se sem vracet nebo
cítí jisté zábrany při představě, že by měli obírat lidi „vlastního druhu“. Výsledkem je nepříliš
organizovaný zločin místních tlup banditů, lupičů a zabijáků, kteří zde mají volné pole působnosti.

Limit cen je 250 zl.
Kafilérie : Místo, kde se utrácejí a dále zpracovávají nemocná zvířata a nejenom zvířata. Co se

asi stane s masem zůstává záhadou, ale při pohledu na hladové obličeje obyvatel Šíravy to není záhada
příliš velká.

KONKRÉTNÍ MÍSTA

Faltharovy kuriozity 
Faltharovy kuriozity je malý nenápadný krámek, vtěsnaný mezi dva větší domy, který by jste mohli

snadno minout, nevědět nic o jeho zvláštní povaze a ještě zvláštnějším majiteli. Falthar (Div5/Lor3) je
aasimar a jeho specializací jsou nejen magické předměty, ale také věštění a nacházení odpovědí na
otázky, na které odpovědi neexistují.

Faltharovy kuriozity, je snadné minout, ale bližší pohled ukáže jeho jméno vyryté na dveřích ve
více než dvaceti podivných jazycích. To je první známka toho, že tento obchod obsahuje něco víc než
jen nakládaná baziliščí očka.

Falthar
Faltharova rodina obdělávala půdu po nesčetné generace. Každou generaci opustil statek

nemotorný potomek aby se vydal hledat dobrodružství. Jednou z nich byla i Eli, Faltharova babička.
Stala se známou šermířkou a putovala i do jiných sfér existence. Až jednou se, obtěžkána dítětem
vrátila domů a porodila andělského chlapečka, Rodrica. Eli zůstala na statku, pečujíc o potomka, ale
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seznala, že život je zde právě tak nudný, jak si jej pamatovala. Nechala Rodrica v péči svých rodičů a
vydala se hledat svoje staré druhy. Vracela se pravidelně domů, aby vyprávěla příběhy svých
dobrodružství a podarovala svoji rodinu různými dárky. Avšak když Rodric dosáhl deseti let, Eli už se
nevrátila. O jejím osudu nedošla na statek žádná zpráva. Rodric se ukázal být zcela jiný než jeho
matka. Miloval statek a opouštěl jej jen, když jej k tomu donutily okolnosti. Cítil se rodině zavázán a
tak zůstal doma a pracoval. Oženil se s místní dívkou, která mu povila čtyři děti. Třetí z nich
pojmenovali Falthar. Rychle se ukázalo, kdo je dědicem Eliiny nátury. Falthar byl předčasně vyspělé
dítě, neustále zasypávající rodiče otázkami. Pracoval jak mu bylo řečeno, ale jeho oči se upíraly k
trimadilskému vrchu. Rodric tvrdohlavě držel mladíka na statku tak dlouho jak jen to šlo, ale nakonec
souhlasil, že ho pošle do školy ve městě. Zde si ho všimnul čaroděj Thiril, který si ho vybral jako
učedníka. Falthar byl nadaný student a magii se učil rychle. Když přečetl všechny knihy v Thirilově
knihovně a naučil se o magii co mohl, vydal se na cesty. Stejně jako jeho babička prožil mnohá
dobrodružství. Na rozdíl od ní však seznal, že dává přednost znalostem a klidu před bujným životem
plným nebezpečenství a smrti. Po deseti letech cestování, při kterých mimo jiné pátral i po osudu své
babičky se vrátil do Trimadilu. Rozhodl se, že je to skvělé místo na založení obchodu. Městem
prochází řada nejrůznějších lidí a zajímavého zboží. Před patnácti lety si otevřel krámek. Nějakou
dobu trvalo, než si vybudoval klientelu, ale měl dost peněž z dob dobrodružství, aby nezkrachoval. Po
několika letech získal pověst experta na identifikaci magických předmětů. Nejen že odhalí síly
předmětu, ale i jeho minulost a význačné majitele. Tyto schopnosti mu zajišťují, že jeho rukama
prochází množství magických předmětů a on se rád dozví příběh každého z nich.

Obchod
Faltharovy kuriozity je obchod, který má na šířku pouhých 15 stop, zato je 50 stop hluboký. Zdá se,

že byl vtěsnán mezi dvě již stojící budovy. Přední místnost je nacpaná různými kuriozitami od podlahy
až ke stropu. Zákazníci zde najdou řadu exotických a pestrých předmětů, ale nic co by oplývalo
magickou silou.Přední místnost je královstvím Nell, bardkou, která pro Falhtara pracuje několik let.
Mrštná zrzka, s neustále veselým hlasem je zde ve svém živlu. Dokáže vám říci, z kterého ptáka
pocházejí ta či ona vzácná pera, nebo proč právě tyto plody rostou pouze ve stínu vulkánu nebo jak se
stalo, že byl éterický záškodník proměněn v kámen. Nell jedná s běžnými lidmi města a kontroluje ty,
které pouští za Faltharem. Za pultem v hloubi obchodu jsou posuvné dveře, které vedou do jeho
pracovny. Zde se čaroděj zdržuje většinu času, pracuje a bádá. Magické předměty, na kterých právě
pracuje ukrývá v železné truhle přišroubované k podlaze (a uzamčené pomocí kouzla arcane lock).
Pomineme-li pracovní stůl, řadu polic plných příruček a knih, je místnost plná čoček, měřících
zařízení, vah a podobně. Ožehy stropu ukazují, že zde občas dochází k nehodám. Z pracovny vede
křivolaké schodiště do dalšího patra. Tam je umístěna Faltharova ložnice a soukromá knihovna. Okna
se zde na závoru zavírají jen výjimečně, protože většina zlodějů ví, že se má držet stranou. Po tom, co
Nell večer odejde, sešle Falhar na přední místnost alarm, takže by se dozvěděl, kdyby se dovnitř někdo
vloupal.

Zadní část patra je ložnice s postelí a malým jídelním stolem. Falthar nemá čas vařit, takže si
obvykle pošle Nell pro jídlo naproti do Smějící se dámy. Zbytek patra je věnován Daltharov vášni,
magii a vědění. Schraňuje tu svazky deníků a poznámek, magické knihy a prastaré svazky posbírané
na tomto i jiných světech. Zajímavostí je dřevěný sekretář s 30 malými zásuvkami. Každá obsahuje
malý magický předmět v plstěné krabičce a svitek ozřejmující minulost.

Lázně 
Mezi dvěma honosnými sídly, u Branské cesty stojí vysoká stavba z bílého mramoru. Má dva

široké vchody, nad nimiž je v jasných barvách vyveden znak vody, dvě vlnovky. Mezi nimi je malá
apsida a také úzká, barevnými skly vykládaná okna dodávají této stavbě podobu chrámu, byť se jedná
o prosté lázně, ač určené pro bohatší klientelu. Vrchním lazebníkem je zde Erin Latien (Exp 5).

Lázeň
Lázně jsou místem, kde se setkává městská honorace, místem kde se máčí, koupe, plave, odpočívá,

diskutuje a vyjednává. Obvykle je to mírumilovné leč rušné místo, kde móda ustoupila bílým
ručníkům a holé kůži. Bez pózování, kostýmů šperků a velkolepého jazyka, je to místo kde může
privilegovaná vrstva může mluvit prostě a klidně.
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Avšak lázně jsou i místem zvěstí, výhružek, lží a pletichaření. Pod vrchní slupkou poklidu se
skrývá napjaté dějiště kde si nepřátelé čelí bez šítů a mečů. Je to místo, kde se počítá pouze důvtip, síla
vůle a schopnost intrikovat. Je to dobré místo, kde vyjednávat, zastrašovat nebo být zavražděn.

Ačkoliv byly lázně vybudovány jako veřejné, jsou udržovány z darů Sanofské gildy a místní
honorace. Na mozaikové podlaze a hliněných konvicích jsou vyvedena jména nejštědřejších dárců.
Stěny některých soukromích lázní jsou vymalovány freskami, které napodobují výhledy oknem.
Některé zobrazují krajiny, jiné paláce nejbohatších hostů. Klenuté portály jsou zdobené složitými
barevnými vzory a kruhovými sloupy, na niž hrají stíny složitou hru, díky pečlivě rozmístěným
mosaznými lampami. Ve většině soukromých lázní jsou zkrášleny skandálními soškami, které jsou
předmětem častých klepů.

Boj v lázni
Vraždy jsou zde běžnější než boj. ACčka bývají nízká, kluzká, nerovná podlaha vyžaduje ověření

Balance (DC 16) při čemkoliv jiném, než pomalém pohybu. Move Silently trpí postihem -8 díky
kluzkým podlahám, tiché atmosféře, hlasité ozvěně, ale četné kouty a hluboké stíny usnadňují Hide.
Hide. Samotné lázně mohou být místem nátlaku. Peníze vložené do správných rukou mohou způsobit
přehřátí caldaria. Osoby topící se ve vroucí vodě musí provést ověření Fortitude (DC 12) nebo
vykřiknou bolestí a nevydrží z dechem. Polknutí takové vody způsobí za 1d4 stínových životů.
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Medvěvýrské zbrojířství 
Před dveřmi tohoto zbrojíře stojí obrovský vycpaný medvěvýr. Majitel, půlelf Dairin (Exp5)

netvrdí, že bestii zabil, ale hrdě ukazuje meč, který to prý dokázal: +2 bastard rychlosti. Tento předmět
je dražší, než cokoliv jiného, co je v Trimadilu k mání a nikdo zdejší si nemůže dovolit zaplatit cenu,
kterou za něj Dairin žádá (75,000 gp). Je výjimečně dobře chráně, jak magicky tak i normálními
prostředky.

Obchod
Zbrojířství je docela veliké, zahrnující jednak samotný krám, jednak malé a velké skladiště a

kancelář. V pracovní době jsou zde obvykle tři zaměstnanci, v noci je zde pouze Dairin, který zde i
bydlí a občas dovolí přespat i některému zaměstnanci.

Krám: Tato velká vstupní místnost je doslova po střechu naplněna stojany, regály a stolky, na
nichž je rozmístěna řada nejrůznějších předmětů. Zde jsou umístěny nejméně cenné předměty (do 100
gp ceny). Skleněná vitrína u východní stěny je naplněna zbraněmi a zbrojemi (nemagickými). Na
zákazníky dávají pozor jeden nebo dva zaměstnanci a podezřelé osoby jsou z obchodu ihned vykázány
a pokud dojde k potížím, zaběhne jeden zaměstnanec pro stráž, zatímco druhý bude dále dávat pozor.

Kancelář: Zde Dairin i spí. Místnost je poměrně prázdná, je zde pouze pár účetních knih a
Dairinových osobních věcí. Není zde žádná kuchyně ani nádobí pro přípravu jídla, protože Dairin
chodí jíst do místní taverny.

Malé skladiště: Zde jsou uloženy magické předměty. Místnost je chráněna řadou magických
nástrah a pastí (cokoliv DMa napadne, něco hodně brutálního). Místní čarodějnická gilda pomáhá při
jejich udržování.

Velké skladiště: Zde jsou stejné předměty jako v krámě a některé další, dražší kousky.
Zaměstnanec v této místnosti dává pozor na zadní východ, který je určen pouze pro zaměstnance. Je
uzamčen a nebude otevřen nikomu (snad s výjimkou městské stráže).

Neobvyklé předměty na skladě
Avarkiova strašlivá zbroj: šedavá kožená zbroj, vypadající poměrně obyčejně. Appraise (DC 15):

Zbroj je vyrobena z kůže zabitých démon, a tento její materiál jí dává neobvyklé vlastnosti. Cena: 875
zl. Zvláštní pravidla: Kdykoliv je nositel zasažen, je zde 15% šance, že 15 životů zranění naopak
nositele o příslušný počet životů vyléčí. Váha: 15 liber.

Černá kožená tunika: jedná se o tuniku běžného vzhledu, zdobenou malými kovovými cvočky.
Tunika se na přední části šněruje pomocí kožených
šňůrek. Appraise (DC 12): Tunika je dokonalé
výroby, tak odolná, že poskytuje nositeli i jistou
formu ochrany v boji. Náhodný pozorovatel ani
nepostřehne, že jde o dokonale vyrobenou lehkou
zbroj. Cena: 113 zl. Zvláštní pravidla: Bonus zbroje
+2 (nesčítá se s jinou zbrojí). Váha: 3 libry.

Štít noci: ocelový štít s roztřepenými a
onošenými koženými popruhy a dvěma tucty
malých kovových hvězdiček. Štít je v takřka
perfektním stavu až na velký šrám uprostřed a
špatné popruhy. Appraise (DC 12): Štít je až na
hvězdičky z elektronu docela obyčejný. Cena: 44
zl. Váha: 15 liber.

Hostinec U tří oslíků †
Hostinec U tří oslíků je prakticky nerozeznatelný od jakéhokoliv jiného hostince v této čtvrti. Je to

velká jednopatrová sroubená budova, s okny zakrytými tenkými, důkladně vydělanými kůžemi, přes
které prosvítá světlo. Nad vchodem se houpe vývěsní štít ve tvaru soumara, avšak kresba na něm již
dávno není k poznání. Zlé jazyky tvrdí, že hostinec ukrývá ve svých sklepeních sídlo cechu vrahů.
Další informace viz samostatný oddíl.

Minulost
Hostinec byl původně založen starým bardem jménem Abby. Abby si představoval místo kam by

mohli minstrelové a bardi chodí bavit publikum a na dobrý korbel piva i chutné jídlo. Obchod u tří
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oslíků šel zpočátku dobře. Během několika let se pověst hostince rozšířila a nebyla noc, kdy by Abby
neměl v lokále vystupujícího. Jednoho osudného večera se ale Abbyho obchod změnil v noční můru.
Skupina vrahů a zlodějů pronásledovaná stráží a rozhněvanými měšťany vpadla dovnitř,
zabarikádovala se v hostinci a pozabíjela všechny včetně Abbyho. Po dlouhém vyjednávání a vleklém
obléhání se zloději vzdali. Jelikož Abby neměl příbuzné, byl hostinec nabídnut k prodeji. Je hříčkou
osudu, že ho koupila právě Sanofská gilda, respektive jeden z jejích členů, známý jako Olaf (Šílený,
jak mu říkají místní, přesvědčení o tom, že hostinec je prokletý). Postupem času se z místa stalo
hnízdiště vrahů, které zde najdete oblečeny jako obchodníky, šlechtice i prosťáky klábosit nad
džbánkem dobrého vína. Nový zájem o hostinec, ve kterém se scházelo tolik lidí podnítil zvědavost
měšťanů, takže se do něj začali vracet a zdálo se, že je hostinec opět zdaleka nejoblíbenějším místem k
popíjení.

Lokál: Jedná se o velkou místnost, dobře osvětlenou pochodněmi a několika nástěnnými svícny.
Jsou zde čtyři dlouhé stoly, všechny do posledního místečka obsazené. Několik lidí se vyhřívá u
plamenů obrovského krbu, který vévodí místnosti. Naproti krbu je vzhůru vedoucí schodiště.

Barmanky (2), female humans Com1: podávají jídlo a pití. Obě mají u pasu zavěšený malý kožený
obušek jako opatření proti více „přátelským“ klientům.

Městská stráž (3), male humans War2: městská stráž není o moc víc než tlupa organizovaných
rváčů a výtržníků. Je to hlučná a agresivní skupinka, rychle připravená vyvolat nebo se přidat do
rvačky.

Měštané (15), 11 male, 4 female humans Com1: ačkoliv obvykle zůstávají tiší, očas se začnou
zběsile rvát a předčí v tom obvykle i stráž.

Yaric Zan (hostinský), viz samostatný oddíl
Menu hostince má obsahuje několik místních specialit, které se nepodávají nikde jinde, exotická

jídla a silné nápoje. Jednou ze specialit je kohout na směsi bylinek a koření, které dodávají masu
jedinečnou chuť, které je tak návyková, že se kvůli ní zákazníci vrací znovu a znovu. Další místní
specialitou je Krvavá lázeň, hutný kořeněný koktejl z rumu a fermentovaných telecích srdcí (tedy
údajně jde o telata!).

Vydatná jídla
Pečení kozí biftek 6 sp
Telecí srdce s nádivkou 8 sp
Dvakrát pečená vepřová kýta 6 sp
Dušená (specialita šéfkuchaře) 5 sp
Marinovaná zvěřina 5 sp
Rožněné kuřátko 6 sp
Lehká jídla
Opékané brambory 2 sp
Čerstvý chléb 4 cp
Ovoce a sýr 2 sp
Ovesná kaše 2 sp
Zeleninová mísa 6 cp
Nápoje
Pivo 4 cp
Kořeněný rum 7 cp
Medovina 1 sp
Silná medovina 12 cp
Krvavá lázeň (specialita podniku) 1 gp
Stolní víno 8 cp
Víno, rubínová řeka 10 cp
Whiskey, silná 6 sp
Likér, sladový 2 gp
Kuchyně: Ve středu místnosti stojí velký stůl, pro přípravu jídla. Malý muž silné postavy zde

připravuje jídlo. Na stěně jsou zavěšeny police plné kuchařských knih a koření. Nalevo je krb, ve
kterém se rožní maso.

Kuchařem je Olaf, spoluvlastník tří oslíků a jeden z nejlepších kuchařů města. Je velmi hrdý na
svoje umění a pečlivě si stráží svoje kuchařské tajemství. Pokud sem postavy vstoupí, bude se Olaf
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(Exp3) snažit zabránit jim dostat se do patra a rozhodně je nebude upozorňovat na umně maskované
padací dveře v podlaze. Search (DC 21).

Skryté dveře: 2 palce tlusté; hardness 5; hp 20; Break DC 23; Open Lock DC 25.
Skladiště: Místnost, kde má šéfkuchař ukryté zásoby svého speciálního koření. Dřevěné bedny,

sudy piva, voskem zapečetěné amfory vína a další potřeby jsou ukryty zde.
Jsou zde čtyři soudky medoviny, sedm beden obsahujících zeleninu, ovoce a koření, tři pytle

mouky. Každý soudek váží 200 liber a obsahuje asi 50 galonů medoviny. Bedny váží 30 liber, pytle 50
liber.

Yarricova pracovna: Jedná se o upravenou a dobře uspořádanou místnost. Na policích je řada,
abecedně řazených knih. Je zde velký pracovní stůl s velkým zdobeném křeslem, na něm leží otevřená
účetní kniha, kalamář s inkoustem a brk. U místností procházejícího komína stojí velká postel s
nebesy. Knihy na polici se týkají řady věcí, od staré historie, přes zbraně a po znalost zvířeny. Účetní
kniha označuje příjmy a výdaje hostince a jsou zde uvedena jména zapsaných hostů. U některých je
drobný křížek. To jsou ti, kteří už neopustili hostinec živí.

Kompex strážnice 
Komplex strážnice je skupina budov obehnaná hradbou. Kromě samotného ústředí, které je

zavěšeno na laně asi 15 stop nad povrchem a je přístupné pouze po provazovém žebříku, zde najdete
řadu dalších staveb, jako jsou kasárna, celnice, sklady zabaveného zboží, šatlavu a hladomornu.

Ustředí svým tvarem připomíná velký sud, který je zavěšen na laně vyrobeného z dračích šupin na
opačné straně sféry. Tento projekt byl experimentem gnómích inženýrů, kteří před 50 lety tento
komplex navrhly. Do dna „sudu“ je zavěšen provazový žebřík a lano, kterým se přes převody
kladkostroje, transportují vězni a nebezpečné osoby, které se zde podrobují výslechům.

Ústředí je rozděleno na 3 patra.
V prvním patře je příjmací část, kde osádka kontroluje a prověřuje osoby.
V druhém patře se nachází úřední část, kde se vyřizuje hlavní úřednická agenda.
Ve třetím patře sídlí šerif, který zde má velký dubový stůl a rozhlednu která je schopná, přes

optická zařízení sledovat většinu dění v okolí.

NPCS

DRAGANOTH, OBCHODNÍK S MAGICKÝMI PŘEDMĚTY
Draganoth je minotaur, který nedávno přišel do Trimadilu a založil si zde obchod. Draganoth má

mohutnou postavu. Jeho srst na hlavě a hříva je pomalována bílými symboly připomínajícími blesky a
jeho rohy jsou slonovinově bíle. Na sobě má těžkou modrou sametovou róbu, která částečně zakrývá
jeho svalnatou postavu. V ruce třímá obří sekyru, kterou si sám očaroval a je na to patřičně hrdý.
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Draganoth: Male minotaur Wiz5; CR 9; Large monstrous humanoid; HD 6d8+12 plus 5d4+10 hp
61; Init +0; Spd 30 ft.; AC 15 (touch 9, flat-footed 15); Atk +12/+7 melee (2d8+7, +1 Huge greataxe),
and +6 melee (1d8+2; gore); SA Charge 4d6+6; SQ Scent, natural cunning, darkvision 60 ft.; AL CN;
SV Fort +7, Ref +6, Will +9; Str 19, Dex 10, Con 15, Int 14, Wis 10, Cha 8.

Skills and Feats: Concentration +9, Craft (weaponsmithing) +7, Escape Artist +2, Intimidate +8,
Jump +8 Listen +8, Search +10, Sense Motive +2, Spellcraft +8, Speak Common, Spot +8, Cleave,
Combat Casting, Craft Magic Arms and Armor, Great Cleave, Great Fortitude, Power Attack, Scribe
Scroll.

Charge (Ex): If Draganoth makes succesful charge attack using only his horns, he deals 4d6+6
damage.

Natural Cunning (Ex): Immune to maze spells, Track, never flat-footed.
Spells prepared (4/4/3/1: base DC = 12 + spell level): 0 - detect magic, flare, mage hand, read

magic; 1st - enlarge, expeditious retreat, mage armor, shocking grasp; 2nd - bull's strength,
invisibility, scare` 3rd - lightning bolt.

Spellbook - arcane mark, dancing lights, daze, detect magic, detect poison, disrupt undead, flare,
ghost sound, light, mage hand, mending, open/close, prestidigitation, ray of frost, read magic,
resistance` 1st - comprehend languages, enlarge, expeditious retreat, mage armor, magic missile,
shocking grasp; 2nd - blur, bull's strength, invisibility, scare, summon monster II, 3rd - displacement,
lightning bolt.

Possessions: Bracers of armor +1, +1 Huge greataxe, wand of cure light wounds, spellbook.
Taktika:
I přes svoje magické schopnosti je Draganoth srdcem minotaur, a vrhne se do přímého boje stejně

jako by to udělali jeho tvrdohlaví bratranci. Pokud je včas varován, sešle na sebe bull's strenght, a také
enlarge, což zvětší jeho velikost o 50%. Tím povyroste na 11 stop a dostane dodatečný bonus k síle
+5, což výrazně zvýší jeho útoky a zranění sekyrou. Pokud je přistižen bez své zbraně použije
shocking grasp, případně lightning bolt pro útok na dálku. Pokud stojí proti značné přesile, sešle na
sebe invisibility a expeditious retreat.

ELITNÍ MĚSTSKÁ STRÁŽ
Městská stráž nosí krvavě rudou uniformu v podobě kytle s bílým lemem přehozenou přes brnění a

helmice zdobené stylizovanými křídly. Tito jsou známi jako Ochránci a na svoje jméno a pověst jsou
patřičně hrdí.

Elitní strážce: Human Ftr2; CR 2; Medium-size humanoid; HD 2d10+6 hp 17; Init +1; Spd 30 ft.;
AC 19 (touch 11, flat-footed 18); Atk +6 melee (1d8+3 heavy mace) or +3 ranged (1d4+3/19-20,
dagger); AL LN; SV Fort +6, Ref +1, Will +1; Str 16, Dex 13, Con 16, Int 13, Wis 12, Cha 12.

Skills and Feats: Climb -1, Intimidate +5, Jump -1, Ride +3, Spot +3, Swim -5; Expertise,
Improved Disarm, Skill Focus (Intimidate), Weapon Focus (heavy mace).

Possessions: Banded mail, large steel shield, heavy mace, 2 daggers, potion of cure moderate
wounds, thunderstone.

Taktika:
Elitní stráže se obvykle objevují v důležitých situacích, nebo v místech velkého ohrožení. Když

jsou věci na běžnou hlídku moc, je povolána elitní stráž, jejíž hlídka je obvykle šestičlenná. Většinou
stačí pouze její pravidelný krok aby se otrapové a nezkušení zlodějíčci klidili z cesty.

LAILA, PŘEKUPNICE
Laila kupuje a prodává. Cokoliv. Na skladě má prakticky všechno a co nemá to dokáže „do týdne“

sehnat. Laila je malá, rusovlasá žena, oblékající se výhradně do černé a stejnou barvou si zdobí i ústa a
oči, což jí dodává démonického vzezření. Říká, že to pomáhá obchodu.

Laila: Female human Rog5/Div2; CR CR 7; Medium-size humanoid; HD 5d6+5 plus 2d4+2, hp
29; Init +3; Spd 30 ft.; AC 16 (touch 14, flat-footed 16); Atk +8 melee (1d6-1/18-20, masterwork
rapier), or +8 ranged (1d8/19-20, masterwork light crossbow); SA Sneak attack +3d6; SQ Eveasion,
uncanny dodge (Dex bonus to AC); AL LN; SV Fort +2, Ref +7, Will +7; Str 8 Dex 16, Con 12, Int
18, Wis 16, Cha 14.
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Skills and Feats: Appraise +14, Bluff +10, Craft (trapmaking) +12, Decipher Script +12,
Diplomacy +16, Forgery +12, Gahter Information +10, Innuendo +13, Initimidate +12, Knowledge
(arcana) +8, Open Lock +11, Sense Motive +11, Spellcraft +14, Spot +11, Use Magic Device +10;
Leadership, Scribe Scroll, Skill Focus (Appraise), Skill Focus (Diplomacy), Weapon Finesse (rapier).

Spells Prepared (5/4; base DC = 14+spell level): 0 - arcane mark, dancing lights, detect poison*,
mage hand, read magic; 1st - expeditious retreat, obscuring mist, true strike*, unseen servant.

Spellbook: 0 - arcane mark, dancing lights, daze, detect magic, detect poison*, flare, ghost sound,
light, mage hand, mending, open/close, prestidigitation, ray of frost, read magic, resistance; 1st -
comprehend languages*, expeditious retreat, identify*, magic missile, message, obscuring mist,
shield, Tenser's floating disk, true strike*, unseen servant.

*These spells belongs to the Divination school, which is Laila's speciality. Prohibited school:
Necromancy.

Possessions: Bracers of armor +2, ring of protection +1, masterwork rapier, masterwork light
crossbow, 10 crossbow bolts, hat of disguise, 2 srolls of identify, scroll of rope trick, wand of locate
object, wand of shield.

Taktika:
Laila je nebezpečný obchodník. Chvíli smlouvá a potom oznámí cenu „berte nebo nechte“, ze které

neustoupí. Snaží se být během smlouvání zdvořilá, ale občas působí trochu stroze. Je také zvyklá
mluvit otevřeně, a říká se, že její názory jsou to jediné, co vám dá zdarma. Laila pokud možno
nebojuje a pokud musí, dává přednost sneak attacku zpoza kouzla shield nebo výstřelu z kuše ze stínů
s pomocí kouzla true strike.

LORD DE SSA, PÁN SANOFSKÉ GILDY
Lord de Ssa je menší růžolící padesátník, který je zhruba stejně široký jako vysoká. Jeho tváře

připomínají syslí torby a několikanásobný podbradek se při každém jeho slovu chvěje jako rosol.
Chodí oblečen v bohatých nabíraných róbách, ovoněn nejdražšími parfémy a obložen tolika šperky že
by se nevešly ani do středně velkého šperkařství. Lord de Ssa sídlí v domě rozkoší a obvykle ho



 18 

najdete v jeho bohatě zařízené pracovně v domě rozkoší. Jeho pýchou je bludiště pastí, překážek a
tajných dveří, které jsou rozmístěny po celém domě a které mu umožňují okamžitý únik před
pronásledovateli, pokud by to snad potřeboval.

Lord de Ssa: Male human Rog11; CR 11; Medium-size humanoid; HD 11d6, hp 38; Init +9; Spd
30 ft.; AC 24 (touch 16, flat-footed 24); Atk +14/+9 melee (1d6+2/18-20, +1 rapier), or +14 ranged
(1d6+2/19-20, +1 throwing and returning short sword); SA Sneak attack +6d6; SQ Improved evasion,
uncanny dodge (Dex bonus to AC, can't be flanked, +1 against traps); AL NE; SV Fort +3, Ref +12,
Will +5; Str 13, Dex 20, Con 11, Int 17, Wis 15, Cha 18.

Skills and Feats: Appraise +17, Bluff +18, Craft (trapmaking) +17, Diplomacy +22, Gather
Information +18, Hide +12, Innuendo +18, Intimidate +20, Knowledge (local) +10, Move Silently
+12, Search +17, Sense Motive +16, Use Magic Device +18, Improved Initiative, Precise Shot, Point
Blank Shot, Quick Draw, Weapon Finesse (rapier).

Possessions: +1 studded leather, +2 buckler, amulet of natural armor +1, ring of protection +1, +1
rapier, +1 throwing and returning short sword, cloak of arachnida, gloves of Dexterity +2, potion of
alter self, potion of darkvision, potion of haste, rope of entanglement, vest of escape.

Taktika:
Lord de Ssa je nebezpečný protivník proto, že jen zřídka opouští svoje sídlo v Domě rozkoší, kde je

uryt za několika vrstvami pastí a chráněn řadou věrných. Ze své trůní místnosti má několikero běžných
a tajných východů a možnosti kterak otrávit nebo spálit ty, kteří stojí před ním.

Lord de Ssa vyhrává souboje překvapením svých protivníků. Díky vysokému bonusu za iniciativu,
odbornosti Quick Draw a sneak attacku dokáže zabít většinu nepřátel dřív, než si vůbec uvědomí, že se
bojuje. Lord je obratný ve vrhání svého throwing and returning short swordu, což působí 1d6+2 a 6d6
životů zranění. Dalším jeho oblíbeným tikem je zaútočit na nepřítele pomocí rope of entanglement, a
pak ho kolo co kolo sneak attackovat (ti kteří jsou v grapple ztrácejí bonus za Dex k AC, takže jsou
zranitelní vůči sneak attackům). Lord de Ssa pokračuj v boji, dokud je tu naděje na použití sneak

attacku. Pokud tuto možnost ztratí
uteče nejbližšími dveřmi.

PŮLČICKÉ ELIMINAČNÍ
KOMANDO

Mimo samotného cechu vrahu
udržuje Sanofská gilda ještě
speciální jednotku pro udržování
pořádku a likvidování nevhodných
důkazů nebo svědků. Tato jednotka
je známa jako eliminační komando.
Skládá se z většího množství velmi
nebezpečných půlčíků, kteří se
neštítí naprosto ničeho. Když je
potkáte za normálních okolností,
vypadají nevinně, ale když je
podceníte, můžete zjistit, že jejich
čepel čouhá z vašeho břicha.

Člen eliminačního komanda:
Halfling Rog1/Frt2; CR 3; Small
humanoid; HD 1d6+1 plus 2d10+2,
hp 17; Init +7; Spd 20 ft.; AC 19
(touch 14, flat-footed 16); Atk +5
melee (1d6+1/19-20, masterwork
short sword) or +7 ranged (1d6+2,
masterwork mighty composite
shortbow [+2 Str bonus]); SA Sneak
attack +1d6; SQ Halfling traits, AL
LE; SV Fort +5, Ref +6, Will +1;
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Str 13, Dex 16, Con 12, Int 13, Wis 10, Cha 8.
Skills and Feats: Climb +8, Escape Artist +6, Hide +10, Intimidate +3, Jump +8, Listen +6, Move

Silently +8, Tumble +10, Use Rope +7, Combat Refleses, Dodge, Improved Initiative, Mobility.
Halfling traits: +2 morale bonus on saving throws against fear
Possessions: +1 chain shirt, masterwork shortsword, masterwork mighty composite shortbow (+2

Str bonus), potion of inivisibilty.
Taktika:
Typické eliminační komando sestává ze čtyř až šesti půlčíků. Jsou dost chytří na to, aby svoje cíle

chvíli pozorovali a vybrali si chvíli, kdy je nebudou čekat, budou zaměstnání nebo budou zraněni z
předchozí bitvy. Pokud očekávají obtížný souboj, vypijí nejprve lektvar neviditelnosti, připlíží se k
obětem připraveni začít na smluvený signál flankovat s sneak attacky. V každém případě sází
eliminační tým právě na flankování vyhledávajíc příležitosti pro toto díky tumble a mobility.

VARRO, HROBNÍK
Varro, trimdaliský hrobník je člověk jen napůl. Z druhé poloviny je fiend, a toto jeho dědictví seu

něj projevilo tím, že mu narostly tesáky a drápy. Obklopují jej hejna krys, netopýrů a dalších
„městských“ zvířat. Varro není nebezpečný, dokud někdo neohrozí jeho miláčky, avšak pokud někdo
tuto chybu udělá, bývá to obvykle poslední chyba v jeho životě.

Varro: Male half-fiend/half-human Drd8; CR 10; Medium-size outsider (Evil); HD 8d8+16; hp 52;
Init +4; Spd 20 ft.; AC 20 (touch 14, flat-footed 16); Atk +8 melee (1d4+2, 2 claws), +3 melee (1d6+1
bite); SA Spell-like abilities; SQ Darkvision 60 ft., poison immunity, acid, cold, electricity, and fire
resistance 20, animal companion, nature sense, resist nature's lure, trackless step, wild shape 3/day
(Small to Large animal), woodland stride; AL NE; SV Fort +8, Ref +6, Will +9; Str 14, Dex 18, Con
15, Int 16, Wis 17, Cha 12.

Skills and Feats: Animal Empathy +12, Concentration +12, Handle Animal +14, Knowledge
(nature) +5, Listen +8, Scry +14, Spellcraft +12, Spot +8, Wilderness Lore +14; Alertness, Combat
Casting, Track.

Spell-Like Abilities: 3/day - darkness, poison; 1/day - desacrate, unholy blight. These abilities are
as the spells by an 8th-level cleric.

Spells Prepared (6/5/4/4/2; base DC = 13 + spell level): 0 - detect magic (2), light, mending,
purify food and drink, read magic; 1st - cure light wounds, endure elements, magic fang (2), obscuring
mist; 2nd - animal messenger, barkskin, charm person or animal, summon swarm; 3rd - cure
moderate wounds, meld into stone, protection from elements, speak with plants; 4th - dispel magic,
flame strike.

Posessions: +2 hide armor, periapt of Wisdom +2, wand of flaming sphere, wand of speak with
animals.

Taktika:
Varro se, pokud může boji raději vyhne, ale pokud je obklíčen protivníky, bude bojovat svými

drápy a tesáky, které zdědil po svém fiendském rodiči. Pokud má pár chvil před bojem, sešle na sebe
magic fang a barkskin. Pokud nebude konflikt po prvních kolech vyřešen, změní se pomocí wild shape
do hrozivého rosomáka (dire wolverine). Pokud potřebuje uniknout, sešle obsucuring mist nebo meld
into stone.

YARRIC ZAN, HOSTINSKÝ OD TŘÍ OSLÍKŮ
Nikdo, kdo navštíví hostinec U tří oslíků netuší, že mu pivo nečepuje nikdo jiný než

nejnebezpečnější vrah Trimadilu, mind flyer (v českém překladu mozkomor :-) Yarirc Zan. Až
donedávna byl vedoucím hostince druhý z bratrů de Ssa, šéf cechu vrahů, pašeráků a překupníků.
Jednou ho však překvapil v temné uličce překvapil Yarric a za nedlouho bylo slyšet už jen srkání.
Yarric považuje svoje současné postavení, kdy se pohybuje po Trimadilu v přestrojení za hostinského
u tří oslíků a zároveň jednu z hlav rodu de Ssa za vysoce uspokojující. Pomineme-li jeho skutečnou
podobu, kdy vypadá jako chobotnice naroubovaná na lidské tělo, tak se vydává za mírně šišlajícího
čtyřicátníka s malým bříškem, neustálým mírným úšklebkem na tváři a servilním chováním.

Yarric Zan: Mind flayer Asn5; CR 13; Medium-size aberration; HD 8d8+8 plus 5d6+5 hp 66; Init
+6; Spd 30 ft.; AC 19 (touch 14, flat-footed 19); Atk +11 melee (1d4+1, 4 tentacles), or +12 ranged
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(1d4+1/19-20 plus poison, +1 hand crossbow); SA Mind blast, psionics, improved grab, extract, death
attack (Fort save DC 19), sneak attack +3d6; SQ Telepathy, poison use, uncanny dodge (Dex bonus to
AC, can't be flanked); AL LE; SV Fort +6, Ref +10, Will +12; Str 12, Dex 14, Con 12, Int 19, Wis 17,
Cha 18.

Skills and Feats: Bluff +9, Climb +6, Concentration +10, Diplomacy +8, Disguise +13, , Hide +15,
Intimidate +10, Jump +8 Knowledge (arcana) +5, Knowledge (the planes) +5, Listen +10, Move
Silently +13, Open Lock +7, Sense Motive +8, Spot +10, Tumble +9; Alertness, Combat Casting,
Dodge, Improved Initiative, Mobility, Spring Attack, Weapon Finesse (tentacle).

Mind blast (Sp): 60-ft. cone; Will save (DC 18) or be stunned for 3d4 rounds.
Psionics (Sp): At will - astral projection, charm monster, detect thoughts, levitate, plane shift, and

suggestion. These abilities are as the spells cast by an 8th-level sorcerer (save DC 14 + spell level).
Improved Grab (Ex): If Yarrick hits a Small to Large creature with a tentacle, the assassin gets a

free grapple check to establish a hold. If he does, it can attach the remaining tentacles with another
successful grapple check. If the foe is trying to escape Yarrick gets a +2 circumstance bonus for every
tentacle attached at beginning of the round.

Extract (Ex): If Yarrick begins a round with all four tentacles attached and maintains its hold, it
extracts the opponent's brain.      Poison (Ex): Hand crossbow bolts - shadow essence, Fort save (DC
17); initial damage 1 permanent Str drain, secondary damage 2d6 temporary Str.      Telepathy (Su):
Yarrick can communicate telepathically with any creature within 100 feet that has a language.

Spells Prepared (2/2/1; save DC 14 + spell level): 1st - obscuring mist, spider climb; 2nd - alter
self, undetectable alignment; 3rd - invisibility.      Spellbook: 1st - change self, detect poison, ghost
sound, obscuring mist, spider climb; 2nd - alter self, darkness, pass without trace, undetectable
alignment; 3rd - invisibility, nondetection

Posessions: Ring of force shield, ring of protection +2, cloak of resistance +2, +1 hand crossbow,
10 hand crossbow bolts coated with shadow essence, potion of blur, potion of sneaking, scroll of
dimension door.

Taktika:
Yarricův perfektní útočný styl je seslat na sebe neviditelnost, pozorovat tři kola, potom se potichu a

pomalu připlížit. Útok všemi čtyřmi chapadly, jako sneak attack každé +3d6 životů zranění a první je
navíc death attack. I pokud se před tímto postava zachrání, pokud alespoň jedno chapadlo zasáhne,
může Yarric provést ověření grapple, aby se přisál i ostatními. Protivník, který z toho do začátku
dalšího kola neunikne zemře, když mu Yarric vysaje mozek. Pokud Yarric čelí obzvláště
nebezpečnému protivníkovi, oslabí ho střelou z kuše, jejíž jed sníží schopnost oběti se bránit.

Pokud pro něj nejsou postavy důležité omráčí je schopností mind blast, a potom použije na ty, kteří
odolali suggestion a charm monster. Aby udržel zdání klamu, naučil se Yarric dokonce mumlat
mystické fráze a mávat tajemně rukama, což dává jeho psionickým schopnostem zdání kouzel. Nebude
se zahazovat na boj s náhodnými přihlížejícími nebo svědky a neodmaskuje se - pokud se ovšem právě
nekrmil. Ti, kteří odhalí Yarricovo tajemství, nebudou žít dost dlouho na to, aby ho měli možnost
prozradit někomu dalšímu.

PPRRSSTTEENNEECC  HHAADDAA
    

Další část města se nachází na samotném hadovi, který jako prsten obepíná horu- had je na všech
místech asi 300 stop široký, jeho průměr (bráno od vnitřních okrajů) je asi 3 míle. Zdejší podloží
dovoluje výstavbu jakýchkoliv budov, předpokládáme-li, že stavitel má dostatečný ohled k hadovu
tělu a dost magických sil. Na prstenci se nachází jednak těžební stanice rodu de Cales, jejich palác s
Akademií magických umění a domy několika bohatších občanů, kteří se z nějakého důvodu necítí v
downtownu dobře. Pak tu máme ještě několik zajímavých lokací, viz níže. Celý prstenec má asi 800
obyvatel.

Ulice: Hlavní třídou je Bulvár uaveného barda, který dostal svůj názav podle muže, který si myslel,
že ta ulice má někde konec. Bulvár unaveného barda se táhne po celé délce prstence, asi 3,5 míle, je
asi 25 stop široký a plný všeho možného- obchodů, hostinců, taveren a mnoha dalších míst, která
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navštěvuje místní smetánka, už jen pro to, že doprava sem je velmi náročná, pokud zde nebydlíte,
nemáte mnoho peněz, nebo nejste duševně chorý (viz. GEPARD.)

Domy: Všechna zástavba na prstenci bez výjimky jsou kamenné budovy, většinou o třech až
čtyřech patrech. Dominantou této části města je sídlo jednoho z nejmocnějšíich rodů- de Cales.
Vysoká věž, Věž moudrosti, s mnohými přidruženámi budovami a také velikou halou těžební stanice.
Další budovy jsou sídla jiných bohatých občanů města, sklady, několik obchodů, bývalá radnice, sídlo
městské vlády (tedy spíše úřadů a úředníků, nejvyšší rada sídlí a schází se na kapitolu) a HQ místního
snobského spolku.

Dřevěné dveře: 1.5 palce silné; Hard 7; hp 20; AC 7; Break DC 20; Open Lock DC 30.
Dveře většiny budov, skladišť a podobně jsou chatrnější, ale přesto bytelné.
Osvětlení: Hlavní ulice jsou osvětleny lucernami zavěšenými na domech ve výšce 7 stop. Tyto

lampy jsou rozmístěny 60 stop od sebe, takže jejich světlo je všechno jen ne nepřerušované. Ulice a
uličky nejsou osvětlené, pokud se obyvatelé potřebují někam vydat, najímají si světlonoše. Uličky jsou
temné většinou i ve dne, díky stínu vysokých budov, které je obklopují.

AMU (AKADEMIE MAGICKÝCH UMĚNÍ)
Dominantou prstence je vysoká Věž- hlavní sídlo rodu de Cales a známa AMU. Komplex má dvě

hlavní části- vysokou věž z modrého kamene, jejíž vrchol sahá téměř až ke Kapitolu a velká těžební
hala. Prostému smrtelníkovi není umožněn přístup za zdi Akademie, ale povídá se, že tyto zdi skrývají
také skvostnou zahradu hraběnky de Cales.

Odděleně od věže stojí mimo haly také kolej s jídelnou, kasárna Pěsti a stráže, knihovna, vrátnice a
kotec se psy. Většina orgánů AMU je soustředěn do spodní části věže- střední část poskytuje
ubytování vyšším mágům a bezpečí mnohým pokladmů rodu de Cales. Až samotný vrchol věže je
domovem samotnému hraběti a jeho ženě, zde se nachází také zasedací místnost Rady. Zajímavé také
je, že komplex univerzity stojí na prstenci jen napůl, druhá část jakoby levitovala ve vzduchu až za
okrajem hadova těla.

Jedna ze sil na Trimadilu, která udává chod dějin- magická akademie, pod ochranými křídly rodu
de Cales. Jejím sídlem je magická věž, stojící na prstenci, sahající téměř až k vrcholům hory a
přičleněné komplexy.

Rod de Cales byli vůbec první obyvatelé Trimadilu, ustanovší zde těžařskou kolonii, jejíž
výjimečnost přitáhla další obyvatele. Detaily viz syntax, de Cales a historie de Ravides.

Hlavní slovo v akademii má rod de Cales, ale všichni vědí, že nejen on, ale i ostatní členové
nejvyšší Rady udávají směr a smysl akcím magického sboru. Akademie je, jak už název napovídá,
kouzelnickou školou. Ale faktem je, že mimo složitého testu magického talentu a dovednosti, prochází
každý uchazeč také testem loajality, proto se niky nestalo, že by došlo k jakékoliv infiltraci dovnitř
Akademie, poslední, kdo se o to pokusil, byl magií odhalen a vykázán pro výstrahu.

Páteř akademie tvoří Sbor mentorů, kteří tvoří jakýsi učitelský sbor. Počet studentů je asi 65 v
nižších ročnících (apprentices) a asi 40 ve vyšších ročních (1st level wizards or specialists), dalších asi
50 čarodějů (1st to 3rd level) je součástí výzkumného týmu a těžařských oddílů, které mají na starosti
těžbu šupin. Dalšímy osobami, které mají právo pohybovat se po půdě akademie jsou mnozí z
„civilního“ personálu- písaři, vojáci, kuchaři etc. Jejich počet nepřesáhne 100. Počet progesorů je 13, v
Radě jich zasedá 5.

Celá akademie je rozdělena do tří částí:

Škola arkánových umění − vlastní AMU de Cales (Akademie Magických Umění)
Spodní část věže zabírá převážně vlastní škola- přednáškové sály, školní laboratoře, kabinety,

knihovna, ubytovna studentů. Studium na akademii, která je proslulá kvalitou své výuky i v jiných
sférách, zahajují vstupní zkoušky- složitý test uchazečových dovedností a znalostí- jen ti nejlepší, asi
jeden z pěti, jsou přijati. Po přijetí následuje pětileté studium, buď obecné magie nebo jednotlivých
oborů- škola poskytuje studentům vše, co potřebují- knihovnu, kvalitní profesory, jídelnu, laboratoře.
Po třech letech studia se ze studentovy udělen titul Uchazeč, který značí, že jeho dovednosti v magii
už nejsou zanedbatelné. Udělení hodnosti, investitura, je slavnostní a složitý oficiální ceremoniál. Před
ukončením studia (wizard, 2nd level) se koná obřad závěrečného zasvěcení a udělení titulu Nmau.,
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„Nižší mistr arkánových umění“, se kterým část studentů zůstává ve službách rodu de Cales a část
opouští Triamdil, aby skusila štěstí jinde.

Prof. Sbor:
Neotradim de Cales (wiz 13) - předsedá Radě, přednáší evokační magii
Evelina de Cales (wiz 9/aris 2) - člen rady, přednáší transmutační magii
De Guyrey von Awerden (wiz 11) - člen rady, přednáší obecnou teorii magie
Jeden z nejstarších profesorů na Akademii, muž kolem šedesátky, blízký přítel Neotradima, se

kterým často vedou hovory o situaci na Trimadilu až do noci. Nosívá standardní bílý stejnokroj mágů
Aademie, s insigniemi hrudi (členové Rady mají dva zlaté špagáty a bílý pás sametové látky kolem
pasu), vždy dokonale upraven, s jemným šedým vousem který dokresluje jeho vzhled moudrého mága.
Co se o něm vím, býval dobrodruhem a jeho schopnost použití magie v boji je smrtící.

Hunyter Agerson (wiz8/ftr4) - člen rady, přednáší bojovu magii, vede Pěst (viz. níže)
Elf, asi pětisetletý, vstoupil do služby de Cales nejprve jako žoldnéř, po dobrých službách byl však

tento mág odměněn statusem vrchního stážce, který zastává dodnes. Jeho kombinace magie a umu s
mečem je obávaná- proto vede skupinu elitní stráže de Cales- Pěst. Chodívá oděn do kroužkového
mitrilu, třímajíc svůj slavný meč „Spravdelnost.“

Adria Albirea (enc 10) - člen rady, přednáší očarovnání      Proslýchá se, že tato žena, asi
třicetiletá, to znamená mladá, ale schopná, bývala milenkou Neotradima, což jí vyneslo pozici v radě.
Drží významnou část politické moci Akademie, je osobní poradkyní Eveliny de Cales.

Nordred von Koterday (wiz 7) - přednáší iluze
Starý elf, o němž kolují pověsti, že tu byl dřív než de Cales samotní. Těžko říci, kolik je na tom

pravdy, ale jeho vysoký věk je neoddyskutovatelný, stačí když ho spatříte šourat shrbeného s hůlkou
rozlehlými chodbami Věže.

Katerina Vordrey (abj 8) - přednáší ochrannou magii
Vrchní ochránkyně, Katerina je uznávanou kapacitou ve svém oboru. Designér celého ochraného

systému Věže a okolí, skvělá pedagožka a mistryně klepů, častokrát viděna ve zdejším sídle snobů- v
luxusním Hostinci u Vznešeného Mága. Otázkou je, zda jsou její přednášky vždy plné kvůli jejím
slovům, nebo kvůli jejím vnadám.

Konrad von Wallenrod (wiz 9) - přednáší těžbu šupin (v radě není jen kůli své roztržitosti)
Jako vůdce težařské skupiny má tento muž a odvěký Neotradimův vazal veliký vliv. Je znám svým

neučesaným vzhledem a až fanatickou loajalitou k rodu de Cales, za kterou obdržel mnohá ocenění.
Rebecca von Druid (wiz 7) - přednáší teorii božské magie
Tato krásná žena, soutěžící v půvabů s Katerinou Vordrey, má původ mimo Trimadil, ze světa dnes

už zapomenutého. Je potomkem jakési neznámé druidky, po které zdědil lásku k přírodě, ne však
talent k božské magii. Poslední dobou její výzam jako odbornice na božskou magii stoupá a její štíhlá
postava v zelené robě a sametovým modrým učitelským pláštěm je vidět při každém vyjednávání s de
Ravides.

Farrid Casterfone (wiz 8) - přednáší základy magické teorie
Poněkud roztržitý čaroděj, ačkoliv schopný na poli magie, naprosto nepoužitelný v životě. Nebýt

jeho ženy Ingrid, která ho téměř všude doprovází aby nedošlo k maléru, připravuje mu svačiny a
uchovává učební materiály, bylo by to sním špatném. Jeho rozrtžitost je určitě i dílem věku - je mu již
více než osmdesát.

Ingrid Casterfone (wiz 6) - přednáší základy magické teorie
Původně hospodinka a manželka Farrida, která neměla o magii ani potuchy. Ale životem s ním

nasákla láskou k magii a dnes je taktéž schopnou čarodějkou. Tato korpulentní dáma provází Farrida
na všech jeho přednáškách, oděná do pruhované zástěry, což vyvolává mezi ostatnímy čaroději
pohoršení, ale odpouští se jí to, jelikož je velmi oblíbená.

Altoratin Kotredy (wiz 11) - přednáší časoprostorovou magii
Tento muž je zatím velkou neznámou. Tento čaroděj přišel na Trimadil teprve nedávno a požádal

Neotradima o ochranu před nepřítelem, kterým byl pronásledován. Neotradim svolil, tak byla noční
obloha ozářena explozemi magického souboje, při kterém byl pronásledovatel zahnán. Asi tři měsíce
tedy Altoratin přednáší teleportace, zdá se, že jsou s Neotradimem velcí přátelé a i Altoratin je znám
podobnými postoji jako hrabě. Ale až čas ukáže kvalitu toho muže.

Kivon Kiltorade (wiz 9)- přednáší magii věštění
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Osobní poradce Neotradima, Kivon Kiltorade- vždy decentně oblečený muž kolem třicítky. Ano, to
pon je tou postavou, které vždy stojí za zády hraběte de Cales, nikdo nepochybuje o jeho loajalitě a
moudrosti. Sám hrabě si však dává pozor, aby se toumto muži nedostala do rukou příliš velká moc.

Výzkumný ústav
Rozsáhlé komplexy kolem věže- to je doména členů výzkumu- asi 25 (4th - 6 th level) čarodějů,

pod vedením De Guyere von Awerden, pracuje denně na vývoji nových magický prostředků,
využívajíc knihovnu, do které nemají studenti přístup, rozsáhlé laboratoře a další prostory pro výkum
určené. Poslední dobou je v prostorách často vidět Kivon Kiltorade, profesor věštění.

Posledním projektem je magický štít, který by měl chránit celou věž. Není známo, jak daleko
mágocé pokročili, ale posledních několik nocí se nad věží občas zablesklo zvláštní pole, ayb vzápětí
zmizelo…

Těžaři
Další necelé tři desítky čarodějů pracují v rozsáhlých halách, kde se těží šupiny. Členové týmu jsou

maximálně prověření, jelikož tajemství zpracování šupin se nesmí dostat ven- celý komplex je
prolezlý ochranou magií, systém navržený samotnou Katerinou Vordrey. Dělnící jsou pod vedeni
Konradem von Wallenrodem, přístup do komplexu není běžný bez jeho vědomí, už jen kůli tomu, že
těsně vedle haly se nachází kasárná Pěsti. Šupiny jsou hlavním vývozním artiklem Trimadilu, pilíř
jeho ekonomiky. Tento materiál, nezývaný šupinový kov, při správném zpracování, je schopen
vyprodukovat předměty mimořádné kvality, třídí se do několika jakostních tříd-

První třída (I)+4 natural enhancement bonus (cca 8lb ročně)
Druhá třída (II)+3 natural enhancmetn bonus (cca 21lb ročně)
Třetí třída (III)+2 natural enhancement bonus (cca 60 lb ročně)
Čtvrtá třída (IV)+1 natural enhancement bonus (cca 150 lb ročně)
Pátá třída (V) vlastnosti jako mitril (cca 750 lb ročně)
Šestá třída (VI)horší kvalita, rovná výborné oceli (cca 3000lb ročně)
Jakost je závislá na zdařenosti zpracování- někdy se podaří výborná kvlalita, jindy není takové

štěstí. Celé tajemství čarodějů spočícá v tajemství, dát hadovi schopnost úžasné regenerace, takže
nedochází k jeho nenávratném poškození.

Pěst
Politická obratnost představených Rady a rodu je neoddiskutovatelná, ale de Cales by nebyli tím,

čím jsou bez elitní vojenské jednotky- Pěsti. Sbor pěsti čítá asi dvacet členů (5th to 7th level) a dalšíxh
třicet strážců (3rd to 4th), kteří, ačkoliv jsou spoučástí sboru, nenesou titul Pěst de Cales.

Tento superelitní sbor je věštinu času v útrobách své kasárný v komplexu Akademie, někdy však
opouští ochranou zeď školy aby řešili problémy rodu de Cales, ve vyjímečných případech mohou být
dokonce proti obecnému ohrožení povolány městskou radou. Většnou stačí pouze fyzciká přítomnost
těchto válečníku na zažehnání problému, neboť tato ozbrojená složka, sloužící jak už název napovídá
k prosazování vůle rodu de Cales, nemá na Trimadilu obdoby.

Hierarchie v rámci Akademie
Funkce Hodnost  Insignie
Kancléř Akademie Vyšší velmistr mag. umění 3 zlaté špagáty, purpurový pás
Člen Rady Velmistr mag umění 2 zlaté špagáty, bílý pás
Profesoři Nižší velmistr mag. umění 1 zlatý špagát, modrý pás
Velitelé pěsti -„- -„-
Vysocí mágové ve výzkumu -„ -„-
Vysocí mágové v těžbě -„- -„-
Výzkumníci Vyšší mistr mag. umění 3 stříbrné špagáty, žlutý pás
Těžaři -„- -„-
Pěst -„- -„-
Nižší výzkum Mistr mag. umění 2 stříbrné špágáty, zelený pás
Nižší těžaři -„- -„-
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Asistenti profesorů -„- -„-
Absolventi akademie Nižší mistr mag. umění 1 stříbrný špagát, tmavomodrý pás
Student posl. ročníku Uchazeč 3 bronzové špagáty
Student 3. a 4. ročníku Starší elév 2 bronzové špagáty
Po složení zkoušek - Mladší elév 1 bronzový špagát

Rada
Jakýmsi vrchním orgánem je Rada, zasedající podle potřeby nebo jednou do týdne. Její členové

jsou uvedeni výše. Rada rozhoduje o důležitých věcech, o věcech zásadního charakteru. Menší
rozhodnutí jsou svěřena vedoucím jednotlivých oddílů, kteří Radě jednou týdně podávají zprávy.
Schůze porbíhají za zavřenými dvěřmi.

Hierarchie je v Akademii i mimo ní důsledně dodržována, čaroděj s nižší hodností je vždy
připraven plnit rozkazy nadřízeného. Každý postup na vyšší úroveň je doprovázen obřadem
investitury, slavností předání sametového pásu látky, asi šest palců širokého, který je odznakem a
hlavním atributem Trimadilských čarodějů. Pás je ze sametové, magicky opracované látky, mágové si
ho váží kolem pasu, tak, že široký pás slouží jako opasek a oba konce splývají na zem. K pásu
přináleží zelená spona ve tvaru erbu rodu de Cales (shodný se znakem Akademie) vážící asi dvacetinu
libry, vyrobená z prvotřídního šupinového kovu.

Všichni Akademii podřízení čarodějové (tzn.všichni čarodějové na Trimadilu) chodí oděni do
jednoduchýh suknicových rób se širokými rukávy, róby mají barvu podle zařazení čaroděje-

Vedení (profesoři, Rada, kancléř) sněhově bílá
Těžaři tmavě zelená
Výzkum nebeská modř
Pěst krvavě rudá
Studenti Uchazeči kuřátko žlutá
Studenti Elévové stromově hnědá
Další personál Akademie- uklízečky, kuchaři, stráže (Ostatní stráže Akademie (cca 40) viz městská

stráž) etc. Uznávají a respektují všechny čaroděje podle jejich postavení. Váží si profesorů, hubují na
mladé studenty, dělají to, co se od nich čeká.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že s tak složitou hierarchií je systém zmatený a krutý, není tomu tak. Na
Akademii, i v ostatních částech komplexu plyne poklidný život- čarodějové mají příjemnou atmosféru,
nevyskytují se zde arogantní jedinci i konkurence typická pro čarodějná prostředí je jen a ken zdravá.
Výjimkou je samozřejmě politické pletichaření Rady, ale to se běžného života na Akademie jen steží
dotkne. Když bychom spočítali celkovou sílu mágu Akademie, možná by to i satčilo na ovládnutí
Trimadilu- ale věština z nich nejsou schopnými bojovníky, náplň jejich života je rozdílná, nebo jsou
spokojeni se svou úlohou. Faktický základ moci de Cales tvoří několik loajálních čarodějů, podplavení
informátoři ve městě a Pěst.

VELKÉ MĚSTO (ČARODĚJNÁ ČTVRŤ)
Tato čtvrť bezprostředně sousedí s Akademií a je zde soustředěno „horních 100“ Trimadilu.

Výstavné domy s překrásnými fasásadami, zlaté branky a jiné podobné doplňky k čarodějné čtvrti
neodmyslitelně patří. Nenachází se tu žádné zajímavé místo, mimo hostince u Vznešeného mága,
meeting pointu zdejších snobů. Pravdou však je, že kromě hostince U vznešeného mága je čtvrť
vyplněna hromadou nádherných domů s lehce tupými obyvateli, které vývoj města nezajímá, stejně
tak jako zbytek města nezajímají oni.

Hostinec U vznešeného mága (SHQ (snob headquarters))
„Když vstoupíte dovnitř, jste málem oslněni leskem a nablýskaností zdejšího nábytku. Rozlehlá

hlavní hala, vyplněná množstvím ebenových luxusních stolů a vyřezávaných židlí. Hned jak jsze vešli,
už k vám pelíší noblesně oděný číšník s úsměvem na rtech, z povzdálí vás sleduje skupina mužů a žen
oděných do velmi drahého oblečení…“

Hostinec u Vznešeného mága je pomyslné NUMERO UNO mezi hostinci Trimadilu. Říká se, že
zdejší nábytek má větší cenu, než celý zbytek ceností na Trimadilu, což by se alo považovat za
pravděpodobném. Maximální luxus, maximální ceny- vybrané jídlo (Zdejší kuchař je prý vysloužilý
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čaroděj, je pro něj charakteristický havran, jemuž říká Puntík, který vždy sedí na jeho rameni.) vysoké
kvality, pokoje, zařízené luxusněji než královské komnaty. Pokud se nebudete zdát zdejšímu
osazenstvu, vyprovodí vás zdejší stráže (fighter 3).

Ceník:
Nadívané dračí mládě 13gp
Hadí polévka s toustíkem 7gp
Hovězí jikry v kočičím nálevu 10 gp
Čarodějova pečeně (kuř maso, obloha) 15gp
Zpracovaná GEPARD munice 3gp
Losos na abolethím oleji 8gp
Rebečina kuřecí prsíčka 15gp
Nápoje
Víno chateau D'alecat 30gp láhev
Víno Drow's tears 23gp láhev
Pivo 2gp pinta
Specialita šéfkuchaře 50 gp půl pinty
(variable rule for chef's drink- +1d12 char, int, wis, after two hours fort. DC25, charakter loses all

gained scores multiplies by two/nothing)
Ubytování
pokoj pro 1 10gp na noc se snídaní
pokoj pro 2 - 15gp na noc se snídaní
erotická služba  +10gp na osobu
Ve zdejším hostinci se většinou vyskytuje KEPOP (Klub extrémně prestižních obyvatel bez

poskvrny), sdružení místních snobů, kteří mají nepříjemný zvyk všechno komentovat velmi
nespolečenským způsobem. Jejich přítomnost je v tomto hostinci konstantním nebezpečím.

Obchody
Zdejší oblast je naplněná nejrůznějšími obchody se spoustou naprosto nepoužitelného zboží. Co

byste také čekali od snobů?

MALÉ MĚSTO
Malé město zabírá druhou polovinu prstence, naproti AMU a snobské čtvrti. Zde je soustředěna ta

„normální část obyvatel prstence“, ne snobové zaslepení svým vlastním bohatsvím ani AMU, která já
mezi snoby zapasovaná ne náhodou, stranou od živého Malého města. Na Malém městě se nachází
jednak administartivní sídlo vlády (Ačkoliv Rada zasedá na Kapitolu), tvz. Horní tržiště, jednak
několik podniků „vyšší“ třídy. Malé město je v podstatě výstavní částí města- většina cestovatelů,
procházejících Trimadilem, stejně jako velvyslanci a poslové, spatří jen tuto část města.

Páteří Malého městě, stejně jako celého Prstence je bulvár Unaveného barda, široká za normálních
pomínek života plná dlážděná ulice, do níž jsou otočeny štíty nádherných domů.

Horní tržiště
Podlouhlé náměstí, lemované podloubímy a barevnými domy z výstavnímy štíty
Centrem Malého města je Horní tržiště kde probíjá čilý „zahraniční obchod“- dá se zde sehnat

mnoho exotických a drahých věcí, přivezených z ciziny, které vzledem k jejich finanční náročnosti
nemá cenu prodávat v Dolním městě. Poslední dobou se bude z pochopitelných důvodů jednat o
prázdné náměstí.

Sídlo vlády
Okázalá budova v antickém stylu je sídlem faktické administrativní moci Trimadilu. Odsud jsou

posílány úřední vyhlášky a usnesení, ve zdejší hale zasedá Sněmovna občanů. Je zde pošta, finančák,
pracovní úřad a další spousta úřadů. Jedná se o jakési „centrum“ města.

Budova přesně ovdélníkového půdorysu, vystavěná čistě účelně, interiér maromorový, bílý kámen,
chladně působící. Občasné tapisérie a jiná výzdoba.

Hostinec U Pohřbeného drowa
Další z podniků Trimadilu, který si zaslouží zmínku je bezpochyby hospoda U pohřbeného Drowa.

Hostinec na první pohled obyčejný, je místem, kde rádi odpočívají všemožní cestovatelé, projíždějící
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nebo cestující skrz Trimadil. Na zdejším menu nelazeznete tak pěkná jídla jako U mága, ale zdejší
hudba a atmodféra- to jsou věci na které se nazpomíná.

Hostinec má jednu vekou místnost se stoly- je zde cca 60 míst. Pódium se skupinou místních
hudebníků je jedním z charakteristických znaků hostince. Obsluha je příjmená, ubytování pro 1 nebo
dvě osoby možno.

K dostání jsou běžná jídla a nápoje za běžné ceny.
Hlavním znakem hostince je, mimo starého vousatého hostinského z velkou jizvou, ke které přišel

kdoví kde, množství zvláštních hostů. Člověk nikdy neví, na koho může U Pohřbeného drowa
narazit… J Vše od abysai až po drowy:)…

ROZPRSK: (Rázná Opravdová Zaručeně Přesná Rotační Služba Kamarádům)
Tato část gobliního kontingentu má za úkol snažit se chytit občany vystřelné Gepardem. K tomuto

účelu používají zvláštní dřevěné zřízení poháněné spalováním alkoholu, s jakousi otočnou hlavicí
vystřelující vysokou rychlostí sítě, kterými se snaží cokoliv zachytit. Pokud chytí osobu, vyžadují
finanční odměnu, v případě nezaplacení, by člověk mmohl mít gobliny problémy v budoucnu. Při
použití tohoto zařízení se pravděpodobnost chycení osoby vytřelené na prstenec zvyšuje na 60% a
pravděpodobnost že chytí někoho, kdo se chtěl necht původně katapultovat na Kapitol.

NPCS

PĚST
Bojovníci Pěsti, elitní oddíly rodu de Cales, válečnící známí svým umem i mimo Trimadil, odění

do kroužkových zbrojí, třímající dlouhé meče, obojí ze zelenkavého kovu. Jejich uniformou je zelený
plášť se unakem rodu de Cales. Charakteristickým znakem jsou také přilbice s purpurovým
chocholem. Členové pěsti jsou jak elfové, tak lidé, jak čarodějové, tak mágové.

Bojovník Pěsti: Human Ftr4/sor1; CR 5; Medium-size humanoid; HD 4d10+4 , 1d4 +1 hp 40; Init
+6; Spd 30 ft.; AC 24 (touch 12, flat-footed 17); Atk +11 melee (1d8+7 +2 longsword) or; AL LN; SV
Fort +5, Ref +4, Will +4; Str 16, Dex 15, Con 13, Int 13, Wis 10, Cha 14.

Skills and Feats: Climb +3, Jump +1, Spot +5, Tumble +4; expertise, combat casting, dodge,
improved initiative, weapon focus (longsword), weapon specialization (longsword)

Spells prepared (5/4): 0 - detect magic, prestidigation, ray of frost, resistance; 1st - expeditious
retreat, shield

Possessions: scale metal chain armor +2, scale metal longsword +2, ring of protection +1, large
scale metal shield +2

Taktika:
(Charakteristika je jako vzor, nejnižší bojovníci Pěsti mají CR 4, nejsilnější 8). Síla těchto

obávaných válečníku spočívá v jejich magii- ať už čarodějové nebo mágové, používají magii k
posílení svých bojových schopností. Bojují buď ue štítem a mečem, nebo mají druhou ruku volnou ke
kouzlení. Boj většinou zahajují shieldem, po kterém se ozbrojují štítem. Operují ve 4 až 6 člených
skupinách, každá s velitelem (7th to 8th level). Nutno dodat že pro zahnání prolémů většinou stačí
slova jejich velitelů.

NEOTRADIM DE CALES, KANCLÉŘ AKADEMIE MAGICKÉHO UMĚNÍ
Neoddiskutovatelně jedna z nejsilnějších osob Trimadilu, čaroděj Neotradim vede AMU, kde také

většinu času přebývá. Vysoký šedý elf vznešeného vzezření, už od prvního pohledu není pochyb o
jeho modré krvi. Jemné rysi ve tváři maskují jeho tvrdé a nekompromisní názory, netoleranci ke
zrádcům, pohrdáním těmi, kteří neovládají magii a touho po moci. Není však hloupý a je si vědom
toho, že pro svůj úspěch musí s ostatními jednat na úrovni a nesmí se nechat ovládnou vztekem. Díky
jeho laskavé ženě je dnes jiným člověkem, poslední dobou se dokonce říká, že začíná být milý a zdá
se, jako by tento muž měl i srdce.

Ačkoliv je mocný čaroděj a svou moc zajisté kdysi získal pomocí své bojové magie, dnes nikdy
přímo nezasahuje, od toho má řad věrných- Pěst a další mágy. Na rozdíl od některých profesorů, není
zaměřen na mírové použití magie a sám přednáší evokační magii.
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Neotradim: gray elf evocer13; CR 13; Medium-size humanoid; HD 13d+ 13 hp 50; Init +6; Spd
30 ft.; AC 27 (touch 27, flat-footed 25); Atk +6/+1 melee (1d4+1, +2 dagger), SQ low-light vision.,
LN; SV Fort +7, Ref +8, Will +12; Str 8, Dex 15, Con 13, Int 26, Wis 14, Cha 16.

Skills and Feats: Concentration +16, Knowledge (arcana) +25, Listen +8, Scry +24, Spellcraft +25,
Spot +6; Spell focus (evoc), greate spell focus (evoc.), improved init., spell focus (trans.), maximize
spell, greater spell focus (trans)

Spells Prepared (4+1/6+1/6+1/6+1/6+1/4+1/3+1/2+1; base DC = 18 + spell level, 22 + spell
level for trans. and evoc. schools): 0 - detect magic (2), prestidigation, flare; 1st - magic misille (4)
jump spider climb exopeditious retreat; 2nd - blindness/deafness (3), mirror image (2), daylight, rope
trick 3rd - fireball (2), lightning bolt (2), haste, dispel magic (2); 4th -improved invisibility, confusion,
ice storm, polymorph other (2), minor globe of inv., detect scrying 5th- cone of cold(2), teleport,
dominate person, cloudkill 6th- chain lighting, disintegrate (2), antimagic field 7th- spell turning,
prismatic spray, limited wish.

Conjuration prohibited.
Possessions: +4 robe of armour, headbang of int. +4, ring fo shield, dagger +2, ring of protection

+4, clack of resistance +2, scroll of meteor swarm, scroll fo repulsion
Taktika:
Kdyby se hrabě de Cales náhodou dostal do boje, nejprve by se zrychlil a seslal ochraná kouzla,

pokud by nebyla jasná možnost vyřadit protivníky okamžitě, pomocí svitku meteor swarm nebo cone
of cold. Ochráněn spell turningem by pravdě podobně likvidoval nejhorší protivníky pomocí
disintegrate nebo polymorph other.

EVELINA DE CALES, HRABĚNKA Z TRIMADILU
Evelina je Neotradimovou ženou, spoečnicí a morálním kompasem. Celý její život je Neotradim-

láska k němu jí přivedla k magii, láska k němu jí přivedla na Trimadil, láska k němu jí tam drží. A
není jednostraná- pokud má hrabě de Cales něco rád, je to práve Evelina, jediný člověk na kterého
nikdy nezvýšil hlas. Tato překrásná elfka, profesorka transmutací, chodívá oděná do sněhobílé
profesorké róby, jejíž tvar zvýrazňuje její ladné křivky. V její přítomnosti nedokáže v klidu zůstat
žádný muž, dokonce ani poslové de Ravides nejsou schopní se v její přítomnosti plně soustředit. V
Akademii působí jako vrchní diplomat. Je prostě ženou, po které každý muž sní- laskavou, moudrou a
krásnou.

Evelina: gray elf sor9/aris2; CR 11; Medium-size humanoid; HD 9d4, 2d8 hp 30; Init +6; Spd 30
ft.; AC 18 (touch 18, flat-footed 16); Atk +6 melee (1d4+2, +2 dagger), SQ low-light vision, LG; SV
Fort +5, Ref +5, Will +13; Str 13, Dex 15, Con 10, Int 13, Wis 15, Cha 24

Skills and Feats: Concentration +10, Knowledge (arcana) +12, Listen +7, diplomacy +24,
Spellcraft +15, Spot +6; skill focus (diplomacy), spell focus (trans), greater spell focus (trans), still
spell

Spells Prepared (8/5/4/3/2; base DC = 17 + spell level, 21 + spell level for trans. school): 0 -
detect magic , prestidigation, flare, light,mage hand, open/close ; 1st - magic misille, jump, burning
hand, enlarge, feather fall; 2nd - alter self, invisibility, levitate, mirror image 3rd- haste, lightning
bolt, hold person 4th- improved invisibility,bestow curse

Possessions: cloack of protection +2, periapt of charisma +4, robe, bracers of armour +6
Taktika:
Hraběnka de Cales je neustále dobprovázena minimálně dvěma bojovníky Pěsti (6th level), kdyby

se dostala do boje, podoporovala by je pomocí kouzla bestow curse, v případě potíží by utekla pomocí
scroll of teleport.

CCÍÍRRKKEEVV  HHAADDAA
    

Cirkev hada je z pohľadu presvedčenia Lawful Good organizáciou so silnou hierarchiou.
Paradoxom je, že had-boh, ktorého vyznáva nejaví o Trimadil žiaden viditeľný záujem a sám je
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Neutral Good. Na druhej strane veriaci dostávajú svoje kúzla a nikdy sa nestalo, že by im boli
odopreté a tak predpokladajú, že momentálny stav vecí je pre Hada-boha vyhovujúci. Znakom je
modro-zelená hadia hlava na žltom pozadí pripravená na útok.

Organizácia v kocke: V čele stojí Najvyšší had, ktorý má pod sebou Vyššiu hadiu stráž, Vyššieho
ochrancu, Vyššieho hľadača a Opatrovníka vyššieho kruhu. Tí velia svojim nižším ekvivalentom(Nižší
...). Tieto posty vzyšli z čakateľa, ktorý je zase overeným novicom. Zaujímavým prvkom je, že v
celom obrovskom chráme nepracuje jediný sluha. Hierarchia zaisťuje jednak, že nižší stupeň sa
postará o vyšší, za odmenu sa učí o svojich budúcich úlohách a jednak, že aj ten najnižší služobník
vládne božskou mágiou. Akýkoľvek vyšší stupeň je VŽDY vyšší tj. Vyššia hadia stráž velí napríklad
Opatrovníkovi nižšieho kruhu. Cirkev má 154 členov, z čoho je 28 nositeľom mena De Ravires. Toto
meno v preklade znamená „vyvolený“ a jeho nositeľ je považovaný za niekoho výnimočného(a
ostatný sa k nemu aj tak správajú, pričom tento titul VŽDY úctivo dodávajú). Titul samotný nie je
dedičný, získava sa dlhou výnimočnou službou, ale predpokladá sa, že tí, ktorí ho získajú, boli
povolaný samotným Hadom a teda im v krvi koluje jeho krv. V tomto zmysle je titul prenosný po krvi.
Financovanie chrámu je na prvý pohľad veľmi vratké - dobrovolné príspevky. Treba si však uvedomiť,
že ak niekto žije vo svete, kde sa od neho vznáša absolútny boh pár stoviek metrov, tak má sklony pre
istotu prispieť chrámu, ktorý sa o Hada-boha stará.

Vsťahy: Uctievači hada sú presvedčený, že ich z pozície na výslní nemôže nič vystrnadiť, aj keď
na vzrast rodu Sonofssa pohliadajú z s rozpakmi. Vedia, že rod De Cales túži po absolútnej moci, ale
nevedia si predstaviť, že by Had niečo také dopustil. V zásade sú priateľský ku každému, kto
neohrozuje Hada.

Schéma vyzerá nasledovne(detaily vymykajúce sa schématu sú uvedené vo vysvetlivkách):

Opatrovník nižšieho kruhu Opatrovník vyššieho kruhu Najvyšší had

Novic Nižší hľadač Nižší hľadač Vyšší hľadač

Čakajúci Nižší ochranca Vyšší ochranca

Nižšia chrámová stráž Vyššia hadia stráž

Novic: Ak sa niekto uchádza o miesto v chráme, je zaradený medzi novicov. Zisťuje sa, či má
nadanie komunikovať s Hadom. Ak áno, sú mu otvorené všetky ďalšie cesty, ak nie, tak sa ešte stále
môže stať Chrámovou strážou. Technicky tu postava získava 1 úroveň Clerica. Momentálny počet je
36.

Čakajúci: U človeka sa našla schopnosť komunikovať. Na základe svojich dispozícii si vyberie
cestu, ktorou sa bude uberať ďalej a čaká, kým bude vyzvaný(alebo odmietnutý). Zároveň je tento
stupeň aj sitom na tých, ktorý síce vykazujú schopnosť komunikácie s Hadom, ale tento talent je iba
latentný a nevykazuje žiadne známky prebudenia. Momentálny počet je 17.

Opatrovník nižšieho kruhu: Skupina z ktorej sa môže uctievač Hada dostať až na miesto .
Najvyššieho Hada. Šanca je však malá. Kandidáti sú pod prísnym dozorom a koknurencia silná. Medzi
jeho povinnosti patrí udržovanie chodu nižšieho kruhu, nenásilné šírenie viery a pomoc prosebníkom.
Kandidáti na vyšší stupeň sa starajú o potreby svojich nadriadených. Momentálny počet je 20.

Opatrovník vyššieho kruhu: Kňazi, ktorý sú v časoch mieru podriadený iba Najvyššiemu Hadovi.
Predpokladá sa, že jediným účelom ich života je slúžiť hadovi a teda nebudú vznikať žiadne spory.
Buď je niečo pre Hada dobré, alebo zlé. V sporných situáciách sa radia medzi sebou a ak si ani tak
nevedia dať rady, rozhoduje Najvyšší Had. Starajú sa o blaho Hada, vyprevádzanie na Cestu
Kolobehu(Smrť a Reinkarnácia), o potreby Najvyššieho Hada a rozhodujú o každodennom chode
Chrámu a používaní Oka(Slnko, Teleport). Kedykoľvek(okrem času otvorenej vojny) môže prestúpiť
do pozície Vyššieho ochrancu. Momentálny počet je 10.

Nižší hľadač: Hľadači sú kňazi s talentom vidieť skrz priestor a čas. Predpovedajú budúcnosť,
pátrajú v minulosti a zhromažďujú vedenie. Snáď ich najdôležitejšou úlohou je sledovať znamenia, či
svetu nehrozí okamžité nebezpečenstvo. Nižší hľadač zbiera a triedi už získané poznatky a učí sa v
spletenci času a priestoru orientovať. Starajú sa o vyšších Hľadačov. Momentálny počet je 8.

Vyšší hľadač: Pozoruje, vidí a varuje. Momentálny počet je 2.
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Nižší ochranca: Chrám potrebuje ochranu. Ako svetskú, tak božskú. Nižší ochranca sa prvou
líniou božskej. Má schopnosti Opatrovníka nižšieho rádu, ale svoju úlohu vidí v ochrane, nie
opatrovaní. Momentálny počet je 20.

Vyšší ochranca: To isté, čo Nižší ochranca, ale na starosti má vážnejšie prípady a Vyšších
služobníkov. Toto sú slúžiaci, ktorých talent pre komunikáciu s bohom je dostatočný na pozíciu
Opatrovníka vyššieho kruhu, ale cítia povinnosť Hada a Chrám chrániť. V prípade, že jeho cítenie sa
zmení, môže hocikedy postúpiť do radov Opatrovníkov nižšieho kruhu, so slušnou šancou rýchleho
postupu. Momentálny počet je 10.

Nižšia chrámová stráž: Jedinci, ktorých talent sa nerozvinul v období Čakajúceho, alebo ako
novici boli zaradený medzi latentných veriacich. V prípade rozvoja talentu môžu znovu prestúpiť na
post Čakajúceho, bez nutnosti znovu absolvovať stupeň novica. Medzi jeho povinnosti patrí bdieť nad
každodennou bezpečnosťou a v prípade problému, ktorý nie sú schopný sami vyriešiť, privolať
Nižšieho ochrancu, prípadne Vyššiu hadiu stráž. Každý člen má minimálne schopnosti Clerica 1
úrovne. Momentálny počet je 20.

Vyššia hadia stráž: Overený jedinci z Nižšej chrámovej stráže. Starajú sa o bezpečnosť vyšších
služobníkov a v prípade konfliktu koordinujú spolu s Vyššími ochrancami obranu. Sú to schopný
jedinci, u ktorých, keď sa prejaví latentný talent, postupujú priamo na post Nižšieho ochrancu.
Momentálny počet je 10.

Najvyší had: Stelesnenie boha a najmocnejšia postava Trimadilu.

CHRÁM HADA
Nad vrcholom hory, oddelený od zbytku Trimadilu, vznáša sa tojomný Chrám hada. Cez deň sa zo

širokého mramorového chodníku, osadeného kvetmi, stromami a fontánami, dá pozorovať celý
Trimadil a v noci zvýrazňujú tvar chrámu série svetiel, ktoré vždy pred príchodom noci rozsvecujú
kňazovia.

Terasa: Po okraji je lemovaná mierne zakloneným zábradlím pokrytým motívmi hada. Zábradliu
akoby vdýchla remeselná zručnosť staviteľov život a tak je málokedy vidieť, že by sa oň niekto
opieral. Mimoto oprieť sa oň, znamená vykloniť sa nad okraj levitujúceho vrcholu tak pol metra, čo je
síce pohľad pekný, no len pre málo ľudí znesiteľný. Celá terasa je posiata ostrovčekmi zelene a
fontánami, takže ak sa nepozeráte priamo na chrám, alebo do mesta, viteľnosť klesá na 15-20 stop. Pri
začnej časti chrámu je vyčistená pomerne veľká plocha, pokrytá akousi penovitou hmotou, obklopená
pevnou sieťou. Je to súčasť GEPARDa.

Chrám: Samotný chrám je postavený zo vzácneho zeleno-modrého mramoru, dovezeného v
dávnej minulosti z neznámeho miesta. Povrch je magicky opracovaný tak, aby miestami pripomínal
drsnú kožu a miestami šupiny. Budova vyzerá ako mohutná, šupinatá kobra, ktorá sa vysúva z hory,
svojim širokým oblúkovitým krkom prikrýva vrchol a ostražito pozoruje mesto dole. Okná nie sú z
zvonku vidieť žiadne, ale tí ktorí už niekedy vnúti boli, vedia, že do mramoru sú umne vpasované
priesvitné, nazelenalé kusy kryštáľu, umožňujúce pozorovanie chodníku vinúceho sa po celom
obvode. Vzrastajúca popularita GEPARDa prinútila staviteľov zosilniť štruktúru chrámu. Zozačiatku
nebol k dipozícii vhodný materiál, ale nakoniec použili pevné keramické tmavožlté kachličky, ktorými
obložili nielen trup hada, ale aj vrch a vytvorili tak novú terasu, umožňujúcu jednoduchší prístup k
Oku. Výsledok vyzerá prekvapivo dobre. Vnútro chrámu kvoli tmavému mramoru posobí chladne, ale
žlté závesy, nainštalované po prístavbe, tento dojem do značnej miery tlmia. Architektúra je ladná,
plná oblúkov, jemných ozdob a reliéfov. Osvetlenie zaobstarávajú vzášajúce sa medené misky v
ktorých plápolá oheň, vzduch je nasiaknutý kadidlom.

Popis vnútra chrámu:
Chrám je rozdelený do 11 oblastí. Chodby sú široké 10-15 stop, podlaha je mozaika so žltým

kobercom, steny z mramoru (bežným nástrojom neopracovateľný), strop klenutý, začínajúci vo výške
10 stop a spájajúci sa vo výske 13 stop. Chodby osvetlujú dvojice vzášajúcich sa misiek, vzdialené od
seba 40 stop, čo postačuje na dobré osvetlenie. V chráme nie sú jené dvere. Namiesto nich halia
vchody strapce láty(vačšinou žltej).

Zabezpečenie: Taktika je obranná, t.j. zavrieť všetky dvere a napustiť miestnosti(okrem Vyššej
chrámovej stráže, Vyšších ochrancov a Opatrovníkov vyššieho kruhu) uspávajúcim oblakom(Stinking
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cloud DC 15). Potom sa vyšší ochrancovia a vyššia chrámová stráž zhromaždia a postupne
prechádzajú miestnosti, kde budia svojich ľudí čpavkom a zaisťujú votrelcov.

Vstupná hala:
Zapadajúce dvere(bloky mramoru).

Bloky ťažkého mramoru po prenesení
hesla(ovládajú všetci príslušníci vyšších
tried) zapadnú oddelia jednotlivé
priechody a Okružnú chodbu rozdelia
tak, aby v každej sekcii boli oddelené
dvere. Dvere nepricvaknú nikoho, zámok
je magický a spustí sa, až to bude
bezpečné.

„Prvé, čo po vstupe do chrámu
uzriete, je trojmetrová socha hada s
blištiacimi sa červenými očami pred
ktorou leží strieborná miska. Strop tu je
vysoký asi pať metrov, no málokto má
tak ostré oči, aby naň dohliadol. Čierno-
modro-zelenou mozaikovou podlahou sa
od vchodu tiahne čistý žltý koberec,
popreplietaný jemnými striebornými
nitkami, pripomínajúci mesačnú rieku
deliacu sa pod mohutnou sochou na dve
bystriny. Nikto nechodí mimo neho. Pri
vchodoch postávaú dvojice stáží, pozorne

očami prepátravajúce prípadných návštevníkov.“
Veľkosť: 50x70 ft. Toto je prvá miestnosť, do ktorej vstúpi návštevník. Do misky na piedestále

sochy sa dávajú príspevky(podľa uváženia). Socha je animated object podľa MM, ktorý sa aktivuje po
zadaní hesla. Heslo vedia všetci príslušníci vyššej triedy, ale použité smie byť iba v prípade priameho
napadnutia chrámu. Občas je používaná na odradenie nerozumných ľudí. Vačšinu času sa tu potuluje
nejaký Novic, alebo Čakajúci ochotný poskytnúť radu, prípadne, ak má niekto záujem o nákup zaviesť
ho do skladov, ak chce liečenie, privolajú odpovedajúceho kňaza(Opatrovník vyššieho/nižšieho kruhu)
Vchod do Okružnej chodby strážia 2 dvojice Nižšej chrámovej stráže(Cleric 1/Figter 2), východ von 2
príslušníci Vyššej chrámovej stráže(Cleric3/Fighter5).

Nižšia stráž:
„V severozápadnom rodu je malé provizórne cvičisko, popri západnej, južnej a východnej stene sa

tiahne pás postení striedaných drevenými skrinkami. Zhruba v strede je malé pódium ohraničené
slabým plotíkom. Pravdepodobne ring. Medzi Ringom a južnou stenou sú tri stolov, ale jediné, čo sa
na nich povaluje sú karty a na najvýchodnejšom je aj malá píšťalka.“      Postavy tu vždy nájdu
niektorého z príslušníkov Nižšej chrámovej stráže. Ak nemajú dobrý dovod tu byť budú zdvorilo, ale
rýchlo vykázaný.

Nižší hľadač a opatrovník nižšieho kruhu:
„Keď vojdete do miestnosti, uvidíte pred sebou dve rady lavíc tiahnuce sa takmer až k náprotivnej

stene. Oproti nim, pri severnej stene je jedna lavica, pravdepodobne určená pre lektora. V
severozápadnom roku je na zemi strieborným prachom nakreslená hviezda. Po obvode má runy.
Vyzerá to, že niektoré z nich pulzujú. Celá južná časť miestnosti je zaplnená úhladne zoradenými
postelami a skrinkami.“

Tu sú spojené dva stupne: Nižši hladač a Opatrovník nižšieho kruhu. Učebňa i spálňa. Pokiaľ
príchodzí nebudú javiť záujem o pentagram, nechajú ich obšmietať sa okolo, ale niektorý sú zvedavý
na nové tváre a tak možu nechtiac klásť nepríjemné novinky.

Nižší ochranca:
„Ešte než sa stačíte poriadne rozhliadnuť, pristúpi k vám jeden zo služobníkov chrámu a spýta sa

vás: Hľadáte niekoho? Ak nie, tak vás požiadam, aby ste toto miesto okmžite opustili. V prípade, že
ste zablúdili, rád vás dovediem až k východu. V miestnosti nie je nič prevretne zaujímavé. Pri stenách
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tiahnucich sa zo severu na juh sú štyri krby, medzi ktorými sú žltou zástenou zahradené otvory, v
strede miestnosti je šesť stolov. Iba na jednom z nich je hŕba papierov. Smerom na sever vedie chodba,
ale nevidíte, kam ústi. Výraz služobníka chrámu je milý, ale nekompromisný.“

Bezpečnostná zóna vedúca do Miestnosti mnohých tvárí. Ak sa postavy pokúsia aj napriek
varovaniu prejsť, ochrancovia na nich zaútočia.

Novici, Čakajúci, sklady, záchody, kuchyňa a jedáleň:
„Závan jedla a šesť radov stolov vo veľkej miestnosti vám okamžite napovie, že ste vstúpili do

jedálne. Dve rady pri severnej stene sú z kvalitnejších materiálov, kde-tu sa objaví aj rezba. Zbytok sú
nahrubo opracované drevené dosky. Zhruba 30 metrov na juhozápad vedú z jedálne dve chodby - na
juh a na západ. V západnej stene sú dva vchody, z ktorých sa vinie pach záchodov. Ste si však istý, že
tu musí byť nejaká mágia, inak by bol puch mnohonásobne vačší. Strop je plný svetiel, ktoré vyzerajú,
že len tak visia vo vzduchu. Stačia na kvalitné osvetlenie miestnosti.“

Jedáleň. Stretávajú sa tu na obed a večer. Ak niekto chce raňajkovať, musí si zbehnúť do kuchyne.
Na juhu je spálňa. Vždy sa tam niekto nájde. Brutálna králikáreň. Juhozápad - kuchyňa s veľkým
ohniskom v strede, po okraji sú vane na umývanie riadu. Medzi kuchyňou a spálňou je sklad jedla.
Vačšinou ho pred chtivými novicmi stráži nižší hľadač. Záchody sú záchody. Bude stačiť popis z
mapy. Severozápad mapy sú dva sklady(religiózne predmety a severnejší veci na bežný chod, teraz zo
značnej časti zaplnené Frídinou prácou). Nad nimi je Frídina kováreň, Frída je pravdepodobne s
družinou, takže kováreň je vyhasnutá. Všetky zbrane potrebujú Exotic weapon proficiency.

Miestnosť mnohých tvárí:
„OBROVSKÁ miestnosť. Strop je urobený zo zeleného kryštáľu a prepožičiava tak miestnosti

mŕtvolný nádych. Vyzerá to, že pristavili niečo na streche, pravdepodobne akúsi terasu, ktorá teraz
bráni tomu, aby sa miestnosť kúpala vo svetle. Podlaha sa mierne zvažuje a uprostred vybieha po
niekoľkých schodoch k prapodivnej soche. Na schodoch stojí šesťhranná socha hadov týčiacych sa
nad kreslami. Všetci hadi i kreslá sú si navlas podobné. Možno až príliš. Steny po obvode miestnosti
sú vyzdobené reliéfmi, vačšinou vyobrazujúcimi mýtické stvorenie sveta, či iné náboženské výjavy.
Vchody sú na juhovýchode, juhozápade a severe.“

Keď je niečo potrebné rozhodnúť, alebo keď sa konajú výročné oslavy, zhromaždia sa tu všetci
služobníci hada a počúvajú slová najvyššieho hada. Inak sa sem chodia modliť. Socha má na sebe
permanentný Mirror image, takže ak si niekto sadne do jedného kresla, objaví sa aj v ostatných. Hadi
na soche možu ožiť, rovnako ako had vo vstupnej miestnosti. Takisto ide o Animated object z MM,
heslo však vie iba najvyšší Had.

Knihovňa:
„Pred vami je pár stolov, inak všade police s knihami. Nad miestnosťou visí prapodivné

akademické ticho, ktoré sa neodvažujete narušiť. Ak ste prišli niečo hľadať, viete, že nie je žiadúce,
aby ste svoje objavy komentovali nahlas.“

V knihovni je toho, ako už mapa naznačuje, viac než by sa zdalo. Východná stena je priechodom
do tajnej pracovne, kde sú uchovávané zapovedané záznamy. Prístup má iba ten, kto vysloví heslo.
Normálne ide iba o Najvyššieho kňaza, ale v dnešnej dobe nie je sám, kto heslo pozná. Heslo bolo v
nedávno zmenené na „Skarab prichádza!“. Stena je bez vyslovenia pevná, po vyslovení sa dočasne(2
kolá) zmení na ilúziu s disbelieve DC 25. Ak niekto vidí vchádzať niekoho do steny, DC je iba 15.
Pokusy o dobytie sa, či si dipellovanie v tomto miest budú odmenené Glyph of Wardingom (DC 15,
acid damage 4d6, ref half). Glyph sa automaticky reaktivuje kažých 24 hodín. V pracovni sú zakázané
spisy pojednávajúce o Príchode veľkého skaraba, pentagramy, pomocou ktorých komunikujú Chrobáci
so svojimi podriadenými, pár rakiev, pomerne čerstvá mŕtvola a vchod do podzemia.

Vyšší hladač:
„Miestnosť je chaotickou zmaťou políc, stolov, kníh, poznámok, kresiel a podobne. V

juhozápadnom rohu je na zemi pentagram, bezpochyby je však chránený silnou mágiou, čo
dosvedčuje závoj z iskier žiariaci pred ním. Na juhu je pár vchodov, pravdepodobne do ubikácii. V
strede toho neporiadku je vyvýšenina, na ktorú vedú schody. Vyzerá to, akoby sa tam hore vzduch
neprirodzene vlnil. Vobec sa vám tam nechce strkať nos.“

Hladači sú obyvkle na plošine. Tá im pomáha pri ich divináciách, ale zároveň im tak trochu gumuje
mozog, takže ich denný kolobeh vyzerá vstať, zobrať z pripravenej tácne jedlo,ísť na plošinu. Do
večera v nej zostať a cestou do postele zobrať večeru. Upratovať sa tu nikto neodvažuje, nakoľko nikto
Hľadačom poriadne nerozumie a nechce, aby sa jeho pričinením niečo stalo. Je to v podstate stav,
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ktorý vyhovuje každému. Ak by postavy počkali na hladačov, budú sklamané. Stretnú roztikanýchj
dedkov neschopných rozumnej konverzácie.

Vyššia chrámová stráž:
„V strede miestnosti je krb, okolo ktorého sú pohodlne vyzerajúce sedačky. V juhozápadnom rohu

je malá knižnica s niekoľkými modelmi vojakov. Z miestnosti pokračuje smerom na juh chodba
lemovaná rytiermi v zbroji. Pri každom rytiterovi je vchod. Z kresla vstane nebezpečne vyzerajúci
vojak. Súdiac podľa jeho tváre a výrazu, je nebezpečný a je rozhodnutý rozhovor ukončiť v čo
najkratšej dobe. Stroho prehovorí: „Tu nemáte čo robiť, vráťte sa na chodbu a pokračujte vpravo.“

Toto je chlapík, s ktorým nie je sranda. Je slušná šanca, že pri krbe sedí ešte jeden, alebo sa aspoň
niekto povaluje v svojej izbe. Ak sa postavy pokúšajú vyjednávať okamžite príde podporiť svojeho
kolegu. Ak budú postavy neútupné, stráž im dá jasne najavo, že ak neodídu, dojde k násiliu. Knihy v
policiach pojednávajú o stratégii, známych bitkách atď. - jednoducho veci, ktoré by mohli zaujímať
Vyššieho chrámového strážcu.

Vyšší ochranca:
„V strede miestnosti je niekoľko zrazených stolov, na ktorých sa povalujú knihy a zvitky. V

juhovýchodnom rohu je malá knižnica. Z miestnosti pokračuje smerom na juh chodba v ktorej sú v
pradidelnýchj rozostupoch priechody do izieb. Pri každom vchode je vitína prechovávajúca ostatky
náboženského významu. Nebezpečne vyzerajúci vojak, študujúci zvitok pri stoloch sa na vás
nepriateľsky pozre a prehovorí: „Tu nemáte čo robiť, vráťte sa na chodbu a pokračujte vľavo.“ Súdiac
podľa jeho výrazu, mali by ste poslúchnuť, ak nechcete maťproblémy.“

V podstate to isté ako pri Vyššej chrámovej stráži, akurát že ochranca je viac orientovaný ba
mágiu, ako na boj. Je slušná šanca, tu niekde je ešte jeden, ak nie práve tu, tak aspoň povaluje v svojej
izbe. Ak sa postavy pokúšajú vyjednávať okamžite príde podporiť svojeho kolegu. Ak budú postavy
neútupné, ochranca im dá jasne najavo, že ak neodídu, dojde k násiliu. Knihy v policiach pojednávajú
o stratégii, mágii a náboženstve - jednoducho veci, ktoré by mohli zaujímať Vyššieho ochrancu.

Opatrovník vyššieho kruhu a Najvyšší had:
„Ste v srdci chrámu. Obrovská miestnosť. Zozadu vystupuje malá stavba znázorňujúca hada. Had

má otvorenú tlamu, z ktorej presvitá svetlo. Pred ním stoja štyri sochy poloľudí-polohadov. Po
stranách miestnosti sú výklenky s dierami - pravdepodobne ďalšie vchody. Do samotnej miestnosti sa
dá dostať zu troch smerov: z juhu, juhovýchodu a juhozápadu. Okamžite k vám vyrazí šesť strážcov.
Tu naozaj nemáte čo robiť...“

Postavy budú eskortované 3 strážcami(všetko sú to vyššie kasty - 3 ochrancovia a 3 chrámové
stráže). Aksa budú brániť, može sa stať, že budú terčom silného výsluchu. Nič drastického, iba ich
služobníci zahalia závojmi pravdomluvnej mágie(katastrofa pre chrobákov). Viz mapa. V hlave hada
je pracovňa Najvyššieho hada, kde sa stretáva s ostatnými príslušníkmi vládnucej vrstvy.

KKAATTAAKKOOMMBBYY
    

PATRO I.
První patro je pouhá past na hledače Oka, která je má odradit od pátrání, vyčerpat nebo alespoň

zpomalit jejich postup. Pasti jsou nově nakladeny, těsně před tím, než došlo k provedení plánu na
ukradení Oka. Pasti fungují na principu nášlapného mechanismu. Kromě toho nahnali trpaslíci do
komplexu několik brouků upravených magií nejvyššího kněze. Je tomu již několik dní a brouci od té
doby nic nežrali, takže jsou velice agresivní a napadnou cokoli živého.

Celé první patro je z velké části přírodního původu, bylo však částečně upraveno, podlahy a zdi
vyrovnány. To proto aby bylo zabudované pasti nebyly tak snadno objevitelné. Chodby jsou na šest
stop široké a sedm vysoké. Celým komplexem lehce profukuje vítr, takže zde není přítomen prach.
Pokud u místnosti není popis, je místnost implicitně prázdná.

A - Velká přírodní jeskyně, jsou na ni patrné známky opracování. U vchodu je zvenku naváté listí,
ve kterém má zbudován pelech jeskynní medvěd (byl sem dopraven členy Vnějšího kruhu
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Služebníků). Kromě jižního vchodu jsou zde chodby na východ a na sever. Východní chodba nese
minimální známky opracování a prudce zahýbá doleva. Severní je naproti tomu zřetelně opracovaná a
vytesaná do skály stejně jako ostatní chodby za ní. Je blokována masivní mříží, která se spouští ze
stropu. Mříž je nová, bez známek rzi (otevření STR DC15). Kromě těchto viditelných východů jsou v
západní stěně umně schovány tajné dveře. Otevírají se tahem pomocí prohlubní a výstupků ve výšce
přibližně jednoho metru nad zemí.

Dire Bear (CR7)
B - Místnost je uzavřena masivními kovovými dveřmi, které jsou zamčené (vyražení DC28,

vypáčení DC25). Pokud postavy naslouchají za dveřmi (DC15) mohou slyšet šelestivé a bzučivé
zvuky. Uvnitř je skupinka nakvašených obřích brouků.

Giant stag beetle (CR4)
C - stejné jako B
D - Tato místnost není vůbec opracovaná, vane zde silný průvan. Po stěnách roste mech a ve

spárách různé druhy rostlin. V jejím středu je jezírko, napájené podzemním zřídlem, odtéká chodbou
na východ, kde je ostrý sráz a vodopád. Jezírko stejně jako jeho odtok je na okrajích mělké. Jezírko ale
u středu prudce klesá. Proti tlaku vody se dolů nedá plavat. U středu jezírka je schován střední vodní
elementál. Vstup do jezírka vyžaduje balance check DC20.

Medium Water Elemental (CR3)
E - Točité kamenné schody vedoucí strmě dolů (balance DC5). Vertikální rozdíl je cca 30m.
F - Chodbou vane silný průvan, na konci ústí chodba ven v kolmé kamenné stěně.
G - Chodbou vane silný průvan, na konci ústí chodba ven v kolmé kamenné stěně.
1 - Scything blade CR1, +8 melee (1d8/x3), search DC21, disable DC20
2 - Hail of needles CR1, +20 ranged (2d4), search DC22, disable DC22
3 - Pit trap (20ft deep) CR1, no attack roll (2d6), Ref20, search DC 20, disable DC20
4 - Spear trap CR2, +12 ranged (1d8/x3), search DC20, disable DC20
5 - Falling block CR5, +15 melee (6d6), search DC20, disable DC25
6 - Spear trap CR2, +12 ranged (1d8/x3), search DC20, disable DC20
7 - Hail of needles CR1, +20 ranged (2d4), search DC22, disable DC22
8 - masivní zamčené dveře (vyražení DC28, vypáčení DC25)

PATRO II.
Druhé patro má již precizně opracované chodby a místnosti. Jde o předsunutou obranu proti

vetřelcům, které neodradily (a nezabily) pasti v prvním patře. O ty se mají postarat skupinky trpaslíků
s podporou pastí (pasti ohrožují oblast ve výšce pěti stop, takže trpaslíky neohrožují).

A - Místnost je strážnice hlídající schody do horního patra. Uprostřed místnosti je velký kamenný
stůl, na kterém jsou kovové jídelní potřeby (talíře, žejdlíky, příbory...), zbytky jídla a sada hracích
kostek (d4 až d20). Okolo stolu je pět kamenný sedátek a soudek piva (houbové pivo se silně
halucinogenními účinky pro netrpaslíky). V místnosti jsou čtyři trpaslíci. Pokud zaslechnou přicházet
postavy, tak se všichni přesunou do bodu 1. Pokud si postav všimnou, až když postavy sejdou ze
schodů, a nemohli by jim tedy utéct, tak do bodu jedna odběhnou dva. Jeden zůstane v bodě 1, druhý
pokračuje dál varovat ostatní v tomto patře a zůstane v místnosti C. Ostatní se pokusí postavy zadržet.

4xDeep dwarf, rogue
B - Původní účel místnosti je těžko určit, je totiž v současnosti z větší části tvořena sutinami. Jinak

je místnost naprosto prázná, až na skupinku tří trpaslíků, kteří se schovávají za sutinami a pokud si
jich postavy nevšimnou a půjdou dále, tak se za nimi trpaslíci budou plížit a v příhodný okamžik jim
vpadnou do zad.

3xDeep dwarf, rogue
C - Místnost je zařízena podobně jako A, v levém horním rohu jsou opět točité schody do nižšího

patra. Jsou zde dva trpaslíci (+1 viz A).
2x deep dwarf, rogue
1 - Pět stop za rohem je jáma (20ft hloubka, 5ft délka). Pět stop za jámou je páka, která

otvírá/zavírá jámu, a nášlapná plošina Spear trap (CR2, +12 ranged (1d8/x3), search DC20, disable
DC20), pokud je plošina zatížena, tak vylétává jedno kopí za kolo. Viz místnost A.

2 - Hail of needles CR1, +20 ranged (2d4), search DC22, disable DC22
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3 - Double scything blade CR?, +8 melee (2x1d8/x3), search DC21, disable DC20
4 - balvan kyvadlo

PATRO III.
Toto patro je hlavní obytný komplex trpaslíků a pokud se postavy dostaly až sem, budou trpaslíci

řádně naštvaní. Co se týče chudého vybavení místností a absence osobních cenností, tak je to tím, že
trpaslíci žijí v kupodivu fungujícím komunistickém společenství, veškerý majetek patří všem,
řemeslník si ho pouze půjčuje pro výkon své práce... Vládce je volen každých deset let na
všetrpasličím shromáždění. Dveře jsou všechny kovové a pokud není uvedeno jinak, tak jsou
odemčené.

A - Strážnice. Dva malé kamenné stolky se čtyřmi seslemi, v levém dolním rohu postel. Je zde jen
jeden trpaslík, který když zaslechne hluky boje seshora, tak se opatrně vydá nahoru.

Deep dwarf fighter
B - Cvičiště. Na levé zdi kruhové střelecké terče, prostřílené figuríny (lidská velikost). U pravé

stěny posekaní cviční panáci na souboj zblízka. V místnosti jsou tři malé stolky, na kterých jsou
odloženy jedna těžká kuše, válečná sekera (ocelová) a patnáct šípů do kuše.

C - Hodovní síň. Podélně se táhnou dlouhý kamenný stůl ve tvaru U se spoustou kamenných
sedátek po stranách. V čele stolu u protější stěny je větší židle s opěradlem. V pravém dolním rohu je
pec, grill a ohništěm kde trpaslíci připravují jídlo. U ohnišť je kovový stůl na kterém se povaluje
několik nožů. Zbytek náčiní na přípravu jídla visí na skobách na zdi. V místnosti se povaluje spousta
nádobí a zbytků jídla.

D - Tato místnost je prozářena slabým namodralým světlem, které jakoby vyvěralo ze stěn. Podlaha
i stěny jsou porostlé podivnými houbami a zvláštními dalšími rostlinami. Skutečná podlaha většiny
místnosti je hlubší, je však zaplněna navezenu zeminou (2m). V pravém dolním rohu vtéká do
místnosti voda a tvoří malé jezírko než mizí štěrbinou jižní stěně. V místnosti se nachází dva postarší
trpaslíci, kteří se věnují obdělávání rostlin.

Deep dwarf, commoner
E - Tato místnost je prozářena týmž světlem jako D, většina je podlahy tvořena zeminou, a je

porostlá jakýmsi druhem trávy, kterou spásají „ovce“. U zdi za ohradou se severní stěny vytéká
potůček, který posléze mizí uprostřed východní stěny. V pravém horním rohu je ohrada s „prasaty“. O
zvířata se starají tři trpaslíci.

deep dwarf, commoner
F - Sklad potravin. Místnost je zamčena (vyrazit DC28, vypáčit DC40), klíč má jeden z vládcových

pobočníků. Spousta beden, sudů a pytlů. Je v nich maso (solené, sušené, uzené), houby (sušené,
dušené, nakládané), v sudech je jednak voda a pak houbové pivo.

G - Trůnní sál. Rozlehlá místnost které dominují jednak bohatě zdobené sloupořadí a pak kamenný
trůn u levé stěny, zdobený zlatem a stříbrem. Okolo trůnu jsou v polokruzích kamenné lavice. Z
místnosti jsou tři východy. Jeden na severní a dva na jižní stěně. Nachází se zde vládce se svými
pobočníky.

deep dwarf, fighter/cleric (vládce), deep dwarf, fighter (pobočníci)
H - Soukromá komnata trpasličího vůdce. Do komnaty vedou masivní zamčené dveře ( vyrazit

DC28, vypáčit DC30), které jsou zamčené, klíč k nim má u sebe vládce. Místnost je zařízena stejně
spartánsky jako cely ostatních trpaslíků. Vyjímkou je kovová truhlice s několika léčivými lektvary
(moderate wounds) a sušenými houbami, a soudek velice kvalitního houbového piva.

I - Cvičiště. Po celé místnosti jsou rozmístěni cviční panáci na souboj zblízka.
J - Obytné místnosti trpaslíků. Prostě zařízené, v každé místnosti je několik kamenných postelí.

Všechny působí neosobním dojmem, nejsou v nich žádné osobní věci s výjimkou jídelních potřeb
(lžíce velká, lžíce malá, vidlička a nůž, kovový talíř hluboký a plytký, kastrůlek). V jedné místnosti
mohou postavy překvapit spícího trpaslíka.

deep dwar, commoner
K - Dominantou místnosti je důlní výtah, vedoucí do nižších pater. Kromě toho tu je systém

kolejnic vedoucích k výtahu a do obou místností na východě a do horní místnosti na západě. U stěn je
odstaveno několik vozíků.
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L - Sklad. Místnost je obložena kovovými regály, které jsou plné zbraní a zbrojí, ingotů a dalších
kovových předmětů.

M - Slévárny. Zde se ruda upravená v N přetváří do podoby ingotů. Systém kolejnic vede jak do
místnosti na severu, taj na západě. Ještě se zde pracuje, je tu celkem osm trpaslíků. V místnosti je
strašlivý žár, vzduch je těžko dýchatelný. Každé kolo je nutno hodit Fort10 (s postihem -4 za kovová
brnění) jinak postava utrpí 1k6 stínových životů.

deep dwarf, expert
N - V této místnosti se zpracovávala ruda, ale vypadá již nějakou dobu neužívaně. Na zemi jesou

kolejnice vedoucí do místnosti na jihu a západě.
O - Kovárny. Místnost je plná výhní a kovadlin, pracuje zde osm trpaslíků. Je tu horko, ale zdaleka

ne takové jako v M.
deep dwarf, expert
P - Sklad důlních potřeb. V této místnosti jsou složeny dřevěné trámy sloužící jako výdřeva šachet,

kolejnice, důlní vozíky, krumpáče lopaty, helmice.

PATRO IV.
Poslední patro je tvořeno doly na rudu. Má celkem šest mezipater. První čtyři jsou tvořena

zavřenými štolami, které jsou zabedněné a zavalené. V pátém mezipatře je již vytěžená štola, jsou v ní
ale ještě položeny kolejnice. U důlního výtahu na nich stojí několik prázdných důlních vozíků. Pokud
postavy půjdou dále štolou budou po stranách v odstupech asi pěti metrů nacházet pouze krátké
(několik metrů) slepé odbočky, kde se kdysi dolovalo. Hlavní štola vede asi třicet metrů a pak končí.
Na konci je možno nalézt zlomený krumpáč zaražený do zdi. V této štole ale uniká zemní plyn a
pokud postavy dojdou asi deset metrů od výtahu a mají s sebou otevřený oheň (louč, lucerna), tak
dojde k výbuchu (nositel ohně Ref /, ostatní Ref /) a štola se pomalu začne hroutit.

V šestém posledním mezipatře je štola, která vypadá taktéž používaně, kromě výdřevy je zpevněna
kovovými pruty. Končí však po necelých deseti metrech velkou adamatinovou bránou, která je zevnitř
zajištěna závorou a za kterou je sál s portálem. Sál s portálem - Jde o velikou přírodní jeskyni, v jejímž
centru se nachází přes tři mety vysoký poetál, do kterého je na vrcholu vsazeno Oko. V sále je nejvyšší
trpasličí klerik se svým učedníkem a několika broučími služebníky. V pravé části jeskyně jsou kovové
postele obou kleriků, v pravém se nachází oltář zasvěcený Skarabovi, pokrytý hmyzími motivy.

Cleric, chrobákoidní deep dwarf
Cleric, deep dwaf
Giant stag beetle

HHRRÁÁČČSSKKÉÉ  PPOOSSTTAAVVYY  VVEE  ZZKKRRAATTKKCCEE
    

ŠERIFOVI MUŽI
Teddy Sekáček (Ftr6) - Teddy je přes dva metry vysoký a rozložitý. Má dlouhé rozevláté ryšavé

vlasy a husté vousy. Obočí nad jeho modrýma očima se nad nosem spojuje. Na sobě má hrudní pancíř
s insigniemi šerifových mužů, který musel být vyroben na zakázku na něj. Na nohou má vysoké
okované boty.

Je starším bratrem (rodným) muže u Calesovců. To díky němu se dostal mezi Služebníky. Přestože
na veřejnosti vystupuje agresivně a dominantě, ve vtahu s ke svému bratrovi se chová podřízeně a je
mu naprosto oddán. Poslouchá ho takřka bez výhrad, protože si uvědomuje, že jeho bratr je přece
mnohem chytřejší. Jeho poslání mezi šerifovými muži je snažit se mařit jejich pátrání a vše hlásit
bratrovi.

Sára Kosinová (Ftr6) - Sára je štíhlá, asi 160 cm vysoká, pohledná, zelenooká zrzka. Nosí na sobě
tmavé a přilehavé kožené brnění. U jejího boku se jí houpe její „Žihadlo“, což je mistrovsky zdobený
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rapír, který je jediným dědictvím po jejím otci. Jediná vada na kráse Sáry je její levá ruka. Žádnou
totiž nemá. A pokud by jste byli, tak odvážní a zeptali se na okolnosti, pravděpodobně by jste skončily
v mistním špitálu s trojnásobnou frakturou čelisti.

Sára je holka od rány, svůj post šéfky vyšetřovacího týmu si musela nejednou obhajovat, před
mužskou konkurencí. Jde do věcí zpříma a bez okolků.

Speck Legoland (Rgr1/Sor5) - Speck byl kdysi velmi talentovaný elfí ranger. Avšak později se u
něho začaly projevovat silné duševní i tělesné změny vlivem magie. Jeho přítel čaroděj Ozz se ho ujal
a pomohl mu jeho nekontrolovanou moc usměrnit správným směrem. Speckovo tělo však prošlo
výraznými fyziologickými změnami. Dnes má 200 librový Legoland spíše oválné rysy a jeho modrá
pleť, rudé krátké vlasy a červené duhovky upoutají zrak nejednoho kolemjdoucího.

Povahou je spíše tiché a přemýšlivé. Jeho věty jsou vždy správně mířené a účinné. V bandě působí
jako mluvčí.

Eto Zan (Ftr3/Rog3) - Eto je tři a půl stopy vysoký, dobře stavěný gnóm. Jeho dlouhé šedé vousy
a ustupující vlasy vám prozradí, že má nejlepší léta již za sebou, přesto Eto srší vtipem a mladistvou
odhodlaností. U sebe nosí sadu ostrých nožů, které byly už mnohokrát překvapením pro mnohé
padouchy. Kdybyste se zeptaly někoho ze strážnice na jeho zaměření, odpověděl by vám, že Eto je
specialista na uniky a flirtování se Sarou.

KONKLÁVE DE CALES
Girion de Cales (wiz5/ftr1) - Mladý baronet de Cales, syn Neotradima a Eveliny, čaroděj vzešlý z

Akademie, dnes tykající si z většionou profesorů. Jeho schopnost použití magie v boji je veliká. Je
jediným synem Neotradima a jeho ženy a možnou budoucností rodu.

Herian Gordyswold (wiz1/ftr4) - Nejlepší přítel Giriona a člen bojových jednotek Pěsti. Taktéž
snoubenec Ambrosie, mladé sestry Giriona. Na Trimadilu je znám svým umem v boji, odchovanec
AMU.

Alteran Farrid (sor1/ftr4) - Osobní strážce mladého barona, taktéž člen obávané Pěsti. S baronem
si za tu dobu vybudovali solidní přátelství, dává jeho slovům téměř stejnou váhu, jako slovům
Heriana.

Aldeia Korpen (pal4) - Žena, schopná jak v boje tak v použití svého jazyka. Rozhodně napatří
mezi ošklivé, proto se povídalo, že měla něco s Girionem, ale co si ti lidé nevymyslí, že?

Imrahil von Lebletzow (sor4) - Mladý šlechtic, který přijel na AMU vystudovat magii, což se mu
takém podařilo. Studoval ve setjném ročníku jako Girion, proto se stali přáteli. Jeho magické
dovednosti jsou známé.

Sylva Kortenford (rog3/sor1) - Taktéž studovala s Gorionem, studia však nedokončila. Nebyla
díky svému volnomyšlenkářskému chování mezi studenty oblíbená, tak odešla do Downtownu, kde
získala mnoho zajímavých schopností…

Jartenfyt Koldiner (sor1/clr3) - Původně Gorionův učitel později jeho společník, přidělený k
němu jeho otcem. Je to moudrý muž víry a léčivého dotyku, ale zná i základy magie, jako téměř
všichni ve službách de Cales.

CHÓR DE RAVIDES
Marco Moonset (rgr1/clr3) - Priemerne vysoký ambiciózny elf so zelenými očami, svetlo

hnedými vlasmi a robustnou postavou. Je členom Církvi Hada, ale nostieľom rodového titulu De
Ravires nie je. Patrí medzi nižšiu chrámovú stráž, pri boji využíva ako svoje znalosti zbraní, tak
prístup k božským kúzlam. Zriedka je vidieť v niečom inom, ako v uniforme strážcov - tmavozelená
helma v tvare hadej hlavy, zeleno-modrá krúžková košeľa, taktiež s reliéfmi hada a dlhý žltý plášť
obopínajúci takmer celé telo. Na rozdiel od ostatných strážcov nenosí žiadnu viditeľnú zbraň, aj keď
niektorý všímavejší(a odvážnejší) pozorovatelia tvrdia, že zakrivené hadie zuby tvoriace súčasť
ornamentu na veste „Sú ostré ako dýka“. Marco sa už ako mladý dostal do konfliktu so zbytkom
komunity. Príčin bolo viac. Nevyhovoval mu prístup starších, ktorí mu každú chvíľu dávali najavo
jeho mladý vek a snažili sa ho uzemniť. Nekľudná, ambiciózna povaha bola pravdepodobne
dedictvom po jeho pradedovi-polelfovi. Dôvod naviac, aby nebol doma vítaný. Hnaný dopredu
pocitmi pre ostatných elfov neznámymi, zbalil sa a vyrazil hľadať šťastie v iných svetoch.
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Netrvalo dlho a narazil na jeden, ktorý sa mu veľmi páčil - Trimadil. Schopní ľudia tu mohli získať
bohatstvo a moc, bez ohľadu na svoj pôvod. Po rýchlom priezkume miestych pomerov sa prihlásil v
chráme, vydávajúc sa za zbožného človeka, ktorému sa vo sne zjavil Had-boh a prikázal mu putovať
do chrámu na vrchole hory. Prijali ho a dlhé novické obdobie prečkal s vidinou lepších zajtrajškov.
Bohužiaľ, jeho talent sa čoskoro ukázal ako nedostatočný a tak mu bol postup v církevnej hierarchii
odoprený. Tou dobou už bol natoľko zasvätený do mietnych intríg, že opustiť Trimadil by bolo
mrhanie príležitosťami. Naštastie tu existovala ešte jedna možnosť postupu. Chrámová stráž.
Normálne by o tomto poste ani neuvažoval, no jeho novo nadobudnuté známosti sľubovali neobvykle
rýchly postup. Netrvalo dlho a vypracoval sa na elitného strážcu - na starosť mal samotný vnútorný
okruh Hadieho chrámu. Potom, akoby sa svet zbláznil a možnosti na ďalšie povýšenie noli stále
zriedkavejšie. Marco znovu uvažoval, či predsa len nepochybil so vstupom do Chrámovej stráže.
Naštastie sa stal malý zázrak - bol to práve on, kto našiel zavraždeného zpovedníka. Nielenže si
okamžite uvedomil, že telo bolo nájdené v jeho oblasti a má teda právo prípad vyšetrovať, ale aj že
vypátranie vraha by mu mohlo vyslúžiť titul De Ravires. K titulu samozrejme náleží aj bohatstvo a
moc.

Flavio Jett [opatrovník nižšieho kruhu] (clr3/sor1) - Kučeravé blond vlasy, modré oči, 24 rokov.
165 cm, 88 kg. Flavio Jett je členom nižšieho rádu ochrancov. Talentovaný, inteligentný, ale
spohodlnel a pribral. Dnes sa do svojeho brnenia vojde tak-tak, ale je ešte stále mladý takže ak sa mu
podarí strhnúť závoj pohodlia a lenivosti zostane iba jeho dobrá stránka. Kratšiu dobu sa zaoberal
využitím arkánnych kúziel v boji, takže Flaviov arzenál je naozak posobivý. Jeho koníčkom je taktika,
obzvláštnu pozornosť venuje rýchlemu drtivému útoku(smite a true strike s luck reroll), ktorý je
typický pre hada. Dlhší čas sa o ňom hovorí ako o možnom kandidátoviu o titul de Ravires a posledné
udalosti mu priniesli možnosť dostať tento titul oficálne. To by znamenalo, že može zlenivieť ešte
viac, aj keď kto vie, ako na neho zaposbí dobrodružstvo.

Frída [technicky novicka] (rgr1/clr3) - Výška 182 cm, váha 100 kg, 17 rokov, špinavé hrdzavé
vlasy, nevýrazné tmavé oči, husté obočie, obrovská postava nehodiaca sa k žene, akomunikatívna,
asociálna. Frída sa narodila ako dcéra ovdoveného kováča. Otec na ňu nemal moc času a ona bola
príliš pomalá na to, aby sa hrala s ostatnými deťmi. Vačšinu času trávila pozorovaním otca pri práci vo
vyhni. Prichádzala skoro ráno a odchádzala až keď vyheň vyhasla. Zozačiatku bol otec zúfalý, ale
napokon si zvykol. Frída nikdy nebola, ani nie je pekná, nepochádza z urodzeného rodu a teda
jediným možným zdrojom obživy je remeslo. Začal ju učiť a aj napriek jej pomalosti postupne našla
zaľúbenie v kovoch. Otec bohužiaľ po čase podľahol chorobe, ju našli polomŕtva hladom búši do
nákovy(susedia sa po 2 dňoch sťažovali) a dokončuje otcovu poslednú prácu. Výsledkom bol viac ako
pochybný, pokrivený obojručný meč. K veľkému údivu ostatných kováčov sa ukázalo, že nielenže
funguje, ale dokonca to vyzerá, že sa v ňom usadil duch jej zosnulého otca. Frída sa meča nikdy
nevzdá, má s ním zvlášne spojenie, ktorému rozumie iba ona sama. Ujali sa jej v chráme. Istý čas
javila záujem stať sa strážcom, ale bohužiaľ nesplňovala nai tie najzákladnejšie požiadavky a tak ju
nechali kuť zbrane. Výsledok je neutíchajúci prúd prazvláštnych zbraní, ktoré zaplňujú chrámové
sklady. Paradoxne, nejeden vojak sa už naučil doceniť frídinu prácu - jej výtvory sú pevné, ale svojím
výzorom silne klamú a protivník má tendenciu podceniť nositeľa tak amatérsky vyzerajúcej zbrane. Po
zmiznutí Oka začala Frída chodiť za Veľkým Hadom a postávala v jeho pracovi, mračiac sa naňho.
Ten ju nakoniec pridelil k pátracej skupine, len aby sa jej zbavil. Nikto nepovažuje Frídu za krásnu, či
múdru, ale chrámový služobníci ju poznajú, rovanko ako poznajú historku o tom, ako prichitila
zlodeja chtivého jej veľkého meča a jedinou ranou ho čisto rozpolila zhora dole. Jej meč pri dotyku s
iným kovom vybuchne v roji iskier, nápadne podobajúcemu sa búšeniu kladiva o kovadlinu. Občas je
dokonca možné počuť zvuk kladiva bijúceho o kovadlinu.

Oliver Lim [opatrovník vyššieho kruhu] (clr5) - 22-ročný muž s atletickou postavou,
nezanedbateľným talentom a výbornými vyhliadkami. Modré oči (akvamarínové), husté čierne vlasy,
mierne opálená pokožka a takmer hmatateľná aura autority. Výška 183 cm, váha 113 kg. Oliver
vyrástol v Trimadile a jeho odvekým snom bolo stať sa súčasťou obrovského hada. Do církvi ho prijali
už jako mladého, štúdium novica a čakateľa prebehol s ľahkosťou pre mnohých nevídanou. V klepoch
sa občas objavia náznaky, že ak bude pokračovať rovnakým tempom ďalej, može sa jedného dňa stať
dokonca aj Najvyšším hadom. Vzhľadom k tomu, že je všetrannou, ale nevyzkúšanou osobnosťou, bol
vybraný jako člen skupiny pátrajúcej po zmiznutom Oku.
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Karl Zart „Golem“ [nižšia chrámová stráž] (ftr4/pal1) - : 17-ročný chlapec, vysoký okolo 180
cm a vážiaci 93 kíl je nezvyklý pohľad. Prekvapenie však ani zdaleka nekončí, pretože Karl je
právoplatným členom nižšej chrámovej stráže a jediné, čo mu bráni v ďalšom postupe je zatiaľ ešte
stále pokrivený pohľad na svet. Fyzicky vás asi moc nezaujme, veď gaštanovo hnedé vlasy a hnedé oči
nie sú nijak neobvyklou kombináciou. Zato, iné detaily sú o to pozoruhodnejšie. Dnes si už snáď nikto
nespomína, odkiaľ Karl prišiel(on sám na toto téma mlčí), ani odkiaľ má svoje svoje povestné
rukavice. Nejeden podnikavec si domyslel, že sú iba časťou oveľa vačšieho a mocnejšieho kompletu,
ale nikto sa zatiaľ nedozvedel, kde ich Karl vzal. Po meste kolujú historky o štyroch hromotĺkoch
ubitých rukami (rukavicami) v zapadnutej uličke. Faktom je, že Karl sa teší veľkej úcte ako svojich
vojakom-kolegov, tak i miestnych ľudí a nepriatelia si dávajú veľmi dobrý pozor, aby už druhý krát
neurobili tú istú chybu. Pri tých málo príležitostiach, keď Karl urovnával spory a jeho názor nebol
vypočutý s primeranou úctou, vypovedali očitý svedkovia o „Golemovi drtiacom všetko v ceste.“
Popisy sú iste prehnané. Karl má večné finančné problémy.

Chorchoj Klas [opatrovník vyššieho kruhu] (clr5/rog1) - Chorchoj Klas je už starší obtloustlý
muž, jeho chůze je ale stále jistá a rázná. Jeho vlasy ještě nezačaly řídnout, jsou však již značně
prošedivělé. Jeho růžolící kulatá tvář vyvolává dojem dobrotivého hlupáka. To ale jen do té chvíle než
na vás upře své přísné modré oči, kteří jakoby se zavrtávaly až do hloubi duše. Chodí oblečen v
prostém šatu učence a kněze. Pouze palcát, který má zavěšen u pasu, jakoby k němu nepatřil.

Chorchoj je zakladatelem bratrstva Služebníků Skaraba. Již jako novic byl posedlý vědomostmi (a
hlavně mocí, kterou je možno skrze ně získat), a tak trávil celé dny a noci v chrámové knihovně
studiem starých jazyků a četbou textů, které již desetiletí i staletí nikdo nečetl. Jednoho dne mezi
zaprášenými, polorozpadlými texty našel Sudbu. Šlo o proroctví neznámého autora, které předvídalo
zánik světa. Jak už to bývá, bylo velice nejasné, dozvěděl se z něj pouze o jakési božské bytosti
označované Skarab, a o Čekajících, kteří by měli již staletí setrvávat v hlubinách pod horou. V
knihovně se mu podařilo najít už jen několik nezřetelných odkazů, vydal se tedy pod horu hledat
Čekající. Dlouhé měsíce strávil chodil do podzemí a bloudil ve spletišti chodeb, až nakonec našel co
hledal... Po návratu z hory začal pokradmu rozšiřovat Víru. První členy získal již před pěti lety a od té
doby jejich počet utěšeně rostl až na nynějších 48.

Postupem času členové infiltrovali rody ovládající město, čehož se teď musí využít k maření jejich
pátracích snah. On sám si vezme na starost rod Ravides. V zájmu Skaraba by sice podstoupil jakékoli
nebezpečí, přesto ale proč by to přednostně nemohli podstoupit jeho Bratři?

SANOFSKÁ BANDA
Scarlet de Ssa (Rog2/Ftr4) - Scarlet je relativně pohledná mladá žena ve věku asi 25 let. Má

hodně světlou pleť, pihovatý nos a protáhlý obličej s výraznou bradou. Její velké, kulaté, hnědé oči a
světle, oříškově hnědé vlasy jí dodávají příjemného vzezření. Jen malá jizva nad levým obočím dává
tušit, že ne vše je vidět na první pohled. Scarlet chodí oděna v bohatě zdobené hedvábné tunice
šarlatové barvy s nabíranými rukávy a stejnou barvu mají i její kožené kalhoty, rukavice a vysoké
škorně, které běžně nosí. Z pod tuniky vykukuje drátěná košile, která se zdá chránit mnohé půvaby.
Přes rameno má tato bojovnice přehozen luk, u pasu se jí houpe meč a toulec se šípy. Je až s podivem,
že se všechen její majetek, který sebou nosí směstná do malé mošničky.

Scarlet je jedinou dcerou nejmladšího ze tří bratrů řídících Gildu. Jelikož si její otec přál mít
chlapce, který by po něm převzal podnik, vychoval ji podle toho. Scarlet je obávaná šermířka, ale
dokáže rafinovaně využít i svých ženských půvabů a zjistit si, co potřebuje. Až donedávna dohlížela,
spolu se svými dvěma pomocníky Viperem a Spiderem, na překupnické aktivity Gildy, za které je
zodpovědný její otec, ale naléhavá potřeba si vyžádala, aby se její pozornost obrátila jinam. Byli ji
přiděleni další jedinci, údajně schopní, které má vyzvednout v hospodě U tří oslíků. Společně mají za
úkol, pod Scarletiným vedením prošetřit zdánlivě běžný případ úmrtí, jistého Ghonda, zpovědníka
nejvyššího hadího kněze. Scarlet není zcela jasné, co jejího otce právě na tomto případu tak
znepokojuje a neví od kdy se Gilda plete do řemesla Šerifovým mužům, ale pokud je třeba to udělat,
ona tu práci zvládne.

Viper de Ssa (Brd4) - Viper je vytáhlý, lehce uhrovatý mladík s nosem jako skoba, jinak však
příjemného vzezření. Má dlouhé světlé vlasy a chladné modré oči. Viper se snaží oblékat stejně
honosně jako jeho veliteka Scarlet, ale ne vždy má ve výběru šťastnou ruku. Na sobě mívá dlouhé
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modré plátěné kalhoty zdobené zlatou výšivkou, tuniku stejné barvy, přes kterou má přetaženu
drátěnou košili z modravého kovu. Na nohou má vysoké jezdecké holínky a na hlavě třírohou čapku.
U pasu se mu houpe nebezpečně vyhlížející rapír, šikmo přes prsa má zavěšen bandalír s pěti dýkami a
na zádech pověšenou loutnu.

Viper je levoboček jednoho z vůdců Gildy, ale nikdo, dokonce ani on, neví kterého. Přesto je mu
dovoleno nosit jméno de Ssa a pobírá měsíční apanáž. Jeho úkolem je pomáhat Scarlet při plnění
jejích úkolů. Až do nynějška pracovali ve třech, tedy on, Scarlet a Spider, ale s novým úkolem jim byli
přiděleni další společníci, což je nezvykle mnoho. Možná, že to nějak souvisí se ztrátou Oka. Viper
znamená zmije, a Viperovi tak říkají proto, že ho v mládí jedna kousla, ale naštěstí to přežil. Od té
doby ho někdy nepříjemně cuká v levé noze. Aby dostál svému jménu, používá Viper někdy otrávené
čepele, ale skutečně jen někdy…

Spider de Mon (Rgr1/Rog3) - Spider je mladý půlčík s kulatou tváří, z které čtverácky koukají
dvě zelené oči. Má do copánku spletené mírně vlnité černé vlasy. Chodí oblečen v černé brokátové
košili s nabíranými rukávy, přes níž má přehozenu koženou vestu pobíjenou železnými cvoky a
černých plátěných kalhotách. Kolem pasu má omotanou rudou šerpu a za ní má zastrčeny dvě dýky.
Další dýky mu čouhají z bot a dozajista má jich má ještě pár schovaných i jinde. Na zádech má malý
kožený batůžek, pochopitelně že v jeho oblíbené černé barvě.

Spider začínal v Gildě jako řadový lupič, ale díky jeho nevídaným schopnostem byl přidělen ke
Scarlet de Ssa, dceři jednoho z bossů. Jeho úkolem je dávat na ni pozor a pomáhat jí, ale hlavně nedat
na sobě znát, že ji má na starosti. Druhým ze Scarletiných společníků je mírně potrhlý pěvec Viper,
který má otravný zvyk zpívat, když se to hodí nejméně, ale takový už je svět. Scarlet teď dostala nový
úkol a ke skupině se má připojit další banda darmožroutů. No práce je práce. Půlčík se musí ohánět,
aby nějakou sehnal…

Piclok de Ville (Rog3/Ftr1) - Piclok je mladík sice menší, leč dobře vypracované postavy. Má
hranatý, nikoliv však nehezký obličej orámovaný bujarým plnovousem. Z pod hustého obočí zírají na
svět dvě pomněnkové oči a do očí mu spadá střapatá ofina zlatých vlasů. Oblečen chodí dosti obyčejně
a pokud by na sobě neměl kroužkovou košili a u pasu připnutý meč, vypadal by spíše jako muž z lidu,
než jako člen Gildy. Na sobě má hrubou plátěnou košili a záplatované vlněné kalhoty. Namísto bot má
jen obyčejné sandály.

Ačkoliv na to Piclok rozhodně nevypadá, je jedním z těch nejlepších informátorů a špiónů, které
Gilda má. Právě a jedině proto, mu bylo přiděleno zvláštní poslání ochránit a pomoci v pátrání dceři
jednoho z hlavounů Gildy - Scarlet de Ssa. Ta ho má sama kontaktovat v hospodě U tří oslíků a dále
mají pokračovat společně.

Venom de Addy (Rog1/Sor4) - Venom je malá i na půlčíka a také si ji kvůli tomu hodně lidí
dobírá, například nelichotivým označením čtvrtčík a podobně. Ná tváří má neustále čtverácký výraz, o
němž není jasné, zda se má člověk smát nebo se začít bát. Její velké mandlové oči mají jantarovou
barvu a jsou rámovány výrazným obočím, což jí jenom dodává na komickém vzezření, nemluvě o
bambulovitém nose a neposlušných i přes četné zásahy kartáčem věčně rozdrbaných vlasech.

Přesto nebo možná právě proto má Venom velké magické nadání. Když se u ni poprvé projevilo,
přestala ji gilda zaměstnávat jako sběrače informací a poslala ji do učení na magickou akademii, ale
ukázalo se, že Venominy schopnosti nejsou spoutatelné regulemi ani naučitelné knihy a tak se v ní
magie probouzí sama a zcela svévolně. Jen díky svým mimořádným schopnostem byla vybrána do
zvláštního oddílu, který má pomáhat dceři jednoho z bossů Sanofské gildy. Má se s ní sejít v hostinci
U tří oslíků, kde by ji měla kontaktovat.

Vyk „trdlo“ Illit (Clr3/Rog1) - Vyk je malý gnóm s křivými zuby, hrbatým čelem, načepýřenými
vlasy a dost nevkusným smyslem pro humor. Má poměrně vyvinuté bříško již od pohledu působí
dojmem požitkáře. Na sobě má kněžské hadříky, které jako by byly výsměšným zpodobením těch,
které na sobě tahají hadi, přes ně přehozený kyrys a ještě přes to pestrou, strakatou pláštěnku, jejíž
dlouhodobé sledování může přivodit slabším povahám nevolnost.

Vyk je uctívačem tajemného boha Špirituse, ostatně jako celá gnómská nihilistická gilda, sídlící
zde ve městě. Práce v destilační továrně ho však již nudila a tak se nechal najmout k Sanofské gildě,
která nabízela „perspektivní a zajímavé zaměstnání“. Že to zaměstnání je až tak zajímavé netušil. Ale
což, gnóm se pořád učí. Vyk také rád častuje svoje okolí podivnými, dvojsmyslnými a ne zcela
jasnými průpovídkami, např. Ať je teplo nebo zima, s gnómem je vám vždycky prima. apod.
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Ani sám neví jak se to stalo, ale byl přidělen k velice delikátnímu poslání, které má být podle slov
jeho šéfa „konečně něco co tě nadobro vodpraví, ty zavšivenej gnómskej bastarde“ což zní, uznejte
sami velice lákavě. „Takže teď mazej do tří voslíků a budeš tam čekat dokud tam neshniješ, a moc se
tady nevochomejtej nemám na tebe celej den…“

Al Kil'em (Rog1/Sor4) - Al je vysoký, kostnatý muž. Jeho vyzáblé končetiny a tělo se však
pohybují s ladnou elegancí a přesností. Krátce střižené černé vlasy má vždy pečlivě napomádované,
dlouhý knír navoskovaný. Chodí vždy vybraně oblečen v drahých (a kvalitních) pestrobarevných
látkách. Je velice atraktivní, ale to se zdá být doprovodný efekt jakési mnohem hluší aury,která ho
obklopuje.

Začínal na ulici jako pouhý žonglér. Vždy však toužil po vlivu a moci. Díky tomu se před pár lety
doslechl o jakémsi bratrstvu, které by mu mohlo moc nabídnout. Hned po vstupu došlo k zásadní
změně v jeho životě, protože bylo objeveno jeho magické nadání, které začal hned uplatňovat. Věci
Služebníků je naprosto oddaný, žádné mučení ho v tomto směru nemůže zlomit aby prozradil svaté
poslání. Ví, že kdyby selhal tak jsou mu brány nesmrtelnosti uzavřeny.

Díky jeho slibným vlastnostem a byl nasazen do guildy Son of Ssa. S pomocí magie se mu dařilo
stoupat v hierarchii Guildy. Proto se mu také podařilo dostat se do skupiny, která má za úkol vyšetřit
zmizení Dýky. V pozici zástupce velitele by mělo být snadné vést ty hlupáky mimo správnou cestu.
Zvláště, když oním velitelem má být pouhá ženská.

PPRRAAVVIIDDLLAA  PPRROO  SSMMRRTT,,  DDUUCCHHYY  AA

ZZMMRRTTVVÝÝCCHHVVSSTTÁÁNNÍÍ
    

Podle standardních pravidel, pokud životy postavy klesnou na -10hp nebo méně postava umírá.
Avšak díky zvláštnímu charakteru tohoto světa není smrt zde zdaleka tak snadná. V tomto světě jsou
duše těch, kteří zde pobývají vázány a nemohou z něj uniknout a tak se po čase vracejí do těl, která
opustili. Neztrácejí pamět a po čase mohou fungovat dále. Je tomu tak v případě, že dojde ke smrti
násilné. V případě smrti věkem, si duše jednoduše najde nové tělo v lůně nějaké matky. Přichází však
o paměť a schopnosti, ačkoliv se traduje, že někteří lidé si některé svoje schopnosti uchovávají i při
znovuzrození.

Pokud člověk zemře, hází si Wisdom check proti DC = 15+level postavy. Pokud uspěje, jeho duše
se znovu navrátí do těla. Pokud neuspěje, ověřuje za 5 minut znovu a DC o 2 klesá. DC klesá tak
dlouho, dokud se postava nevrátí do těla. Pokud je tělo mezi tím zničeno, postava se stává putujícím
duchem, který se může pokusit obsadit tělo někoho jiného, kdo se případně namane...

Zničit tělo, lze jednoduše jeho spálením, useknutím hlavy nebo proražením srdce kůlem. Do
takovéhoto těla se nelze vrátit. Udělat něco takového je však krajně riskantní, neboť to znamená, že se
za pár dní či měsíců může objevit jeho duch, který obsadil jiné tělo a oplatit vám stejnou mincí.

Daleko účinější je zabít duši. Je to však zdaleka těžší. Vyjádřeno v termínech DnD to znamená
snížít jednu z duševních vlastností (Int, Wis nebo Cha) na hodnotu 0 (stačí i temporary zranění). Takto
zraněná duše se rozpadá a již se znovu nereinkarnuje. Tělo bez duše upadá do komatu, ale může se ho
zmocnit jiná duše je-li poblíž.

Zabít duši není jen tak. Nejběžnější způsob je ten se kterým přišla Gilda, která používá magické
duté dýky, které svým způsobem obvykle rozemelou duši na kaši, v lepším případě ji vážně zraní. Je
samozřejmě možno použít i na psychiku působící jed nebo mocnější kouzla.

Dutá dýka: jedná se o +1 Dagger of Venom, která zraňuje oběť pomocí speciálního jedu - jed
zabiják duší (DC 15 1d6 Wis/1d6 Wis)

Schopnosti duchů
Duše zabitého těla, která zůstává mimo materiální svět si postupem času vyvíjí zvláštní schopnosti,

díky kterým se snáze a snáze dokáže dostat do nějakého těla. Proto je každá smrt nebezpečná, někdo
by vám mohl vaše tělo ukrást.
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prvních 15 minut: nemá duch žádné schopnosti, vidí černobíle a všechno k němu přichází jakoby z
dálky

15-30 minuta: duch si přivykl na nový pohled na svět, dokáže rozhodnutím vůlí procházet zdmi, na
Charisma check DC 20, dokáže poslat do materiální sféry max. tři slova poselství (jako Ghost Sound).

30-60 minuta: duch dokáže snadněji komunikovat s materiální sférou - jako kouzla Ghost Sound a
nebo Mage Hand dle libovůle.

1 hodina a více: duch dokáže jednoznačně určit směr kterým se nachází nejbližší volné tělo a je k
němu neodvratně přitahován.

Duchové nemají žádné statistiky ani schopnosti vyjma výše zmíněných a zůstává jim bonus za
Wisdom k ověřování návratu do těla a jenom k tomu. Pří návratu do cizího těla získávají i novou
Wisdom. A jsou pochopitelně neviditelní.

Návrat do těla:
Návrat do těla je bezproblémový, pokud je duch do 100 stop od něj. Je-li v tomto okruhu více

volných těl, může se duch splést. Šance, že se splete je rovna 100/(počet těl) %. Pokud se duch dostane
do nového těla získává jeho schopnosti a dovednosti a vlastnosti, ale zůstává mu jeho paměť (a pouze
paměť).

Jestliže je duch dále než 100 stop od svého těla, nebo není-li jeho tělo k dispozici, je přitahován k
nejbližšímu jinému tělu, které pak posedne.

Když se duše navrátí do těla, tělo se částečně zregeneruje (tj. stabilizuje se, je při vědomí a jeho
zranění se sníží o tolik, o kolik přehodil Wisdom check pro návrat).

Příklad: Joe je bojovník na 5. úrovni. Jeho Wisdom je 14 +2. Joe se zapletl do hloupé hospodské
rvačky a byl smrtělně zraněn ranou uraženým půllitrem do břicha. Ve rvačce zemřel i jeho protivník
Tlusťoch Bud. Joe má smůlu. DC je 20 a to s 5kou, která mu padla nepřehodí. Musí tedy čekat. Zato
Tlusťoch má štěstí. Jelikož jejich těla leží blíže jak 100 stop od sebe. Ověřuje zda se vrátí do svého
nebo do Joeova těla. A ejhle, šance na to, že se vrátí do svého těla je 50%. Tlusťoch ale ovšem příděl
svého štěstí vyčerpal a tak se zhotní od Joeova těla. Aby se Joa zbavil zarazí do srdce svého bývalého
těla kůl, který účinně brání oživení. Ze smolaře Joea se tak stává potulný duch. Rozhodne se
Tlusťocha sledovat. Když se Tlusťoch dostane do dalšího souboje (což netrvá dlouho), je zabit a Joe
okamžitě posedá jeho (tedy vlastně svoje bývalé) tělo. Při prohledávání druhé mrtvoly objeví Dutou
dýku. Protože ví k čemu slouží postaví se nad druhou mrtvolu a čeká. Tlusťoch má pech, jeho vysoká
Wisdom je mu teď spíš k nepotřebě, protože se zhmotní do mrtvého těla a Joe ho okamžitě zabije
dutou dýkou. Tím je Tlusťochova duše nadobro zničena. Ale Joa sleduje duch. Naštvaný duch
bývalého majitele zničeného ducha.
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