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ÚVOD
Úvod
Možná ještě dumáte nad tím, co asi ukrývá v
příručce s názvem Sláva a čest. Ušetřím vás
nepříjemného překvapení. Pokud Soumrak magie
byl relativně detailním popisem světa, pak tato
příručka by měla být vodítkem pro hraní v něm.
Hráčům i Vypravěčům zde nabízím všechny
nástroje, které mám k dispozici, aby se jim hrálo
co možná nejlépe.
Tuhle knížku jsem ani tak moc nepsal, jako
spíš sestavoval ze střípků. Ze střípků svých
starších děl a překladů, jichž jsem autorem.
Zakomponoval jsem do ní výňatky z některých
svých dobrodružství (tedy těch, která jsem měl
napsaná a neimprovizoval je během hry). Přidal
jsem postavy, které vytvořili někteří mí hráči. A
tento koktejl vám nyní nabízím.
První kapitola Tvorba postavy je určena
hráčům, kteří to myslí s hraním v Creetu vážně.
Dozví se zde, co všechno by měli zvažovat při
vytváření své postavy a jak nejoptimálněji
postupovat. Dva praktické příklady jsou uvedeny
až na samém závěru knihy v kapitole Protivníci.
Druhá kapitola Hraní postavy přímo navazuje
na první. Poskytuje rady o tom, jak autenticky
hrát charakter ze světa Creetu. Je založena na
dlouhodobé zkušenosti s nejčastějšími
opomenutími, s nimiž jsem ve své
relativně dlouhé Vypravěčské praxi setkal.
Další kapitoly už jsou věnovány
převážně Vypravěčům. Na druhou stranu
nesdílím paranoiu některých zaostalých
her ha hrdiny, a proto si nemyslím, že se
stane nějaké neštěstí, pokud si v těchto
částech budou hráči číst. Právě naopak!
Pokud pochopíte, jak obtížné je poslání
Vypravěče, třeba se mu to pokusíte
ulehčit.
Takže
třetí
kapitola
Vyprávění
příběhu je věnována obecné teorii vedení
hry, obsahuje všechny tipy, které jsem kde
odkoukal nebo vyčetl a zdálo se mi, že
jsou k něčemu dobré. Není mým cílem

suplovat to, co by měl udělat každý slušný systém
(tedy zasvětit hráče i Vypravěče do toho, jak hrát),
ale doplnit to o osobní postřehy své i dalších lidí,
jejichž názoru si vážím, nebo který se blíží mému.
Neberte prosím tyto příspěvky jako neměnný
kánon, podle kterého musíte postupovat. Takto
není v této knize míněn snad žádný příspěvek.
Berte je jako doporučení člověka, který už má víc
jak dekádu hraní her na životní příběhy za sebou.
Čtvrtá
kapitola
se
výstižně
jmenuje
Dobrodružství. Najdete tu jednak všeobecný
seznam zápletek, který uplatníte, ať už hrajete
kdekoliv. Dále 101 námětů na dobrodružství
v Creetu pro případ, že by vám došla fantazie
nebo jste připravovali hraní ve spěchu. Následují
více či méně propracované náměty na tažení. A
konečně výňatky z několika málo dobrodružství a
tažení, které jsem vedl a psal je (většinou totiž
improvizuji, což mi sice vyhovuje po stránce
vypravěčské, ale velmi znepříjemňuje život po
stránce autorské).
Závěrečná kapitola Protivníci nabízí zamyšlení
nad tvorbou kvalitního protivníka a uvádí také
několik příkladů postav z Creetu, které můžete
jako protivníky možná využít. Mohou se ale stát i
předlohou hráčských postav.
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TVORBA POSTAVY
Tvorba postavy
Začátek
bývá
obvykle
tím
nejtěžším
momentem. Člověk musí zvážit, z kterého konce
rozetne ten problém, jakým tvorba postavy
nesporně je. Hráči, kteří by se rádi považovali za
pokročilejší, někdy tvrdí, že postavu je třeba
nejprve popsat slovy a pak ji teprve naroubovat
na systém. To je zcela legitimní přístup a budeme
tak postupovat i v následujícím popisu. Nicméně
existují i lidé, kteří si nejprve vytvoří číselnou
statistiku postavy a pak ji teprve zpracovávají do
slovního popisu.
Na rozdíl od výše uvedených jedinců nemám
pocit, že na tom je něco špatného, a pokud je tohle
váš styl, s chutí do toho. Rozumím tomu, že někdo
si postavu ujasní, když ji vytváří z prvků
nabídnutých systémem, je to v mnohém snazší a
zejména nováčci tak budou mít daleko méně
potíží. Nicméně, ať už začínáte s čistým papírem,
nebo už máte postavu načrtnutou v podobě čísel,

stejně budete muset dříve nebo později hodit na
papír její charakteristiku, pár slov o tom, jaká
vlastně je.
Nebo to také nebude nezbytné. Znám i takové
skupinky
hráčů,
kde
si
plně
postačí
s matematickým popisem skutečnosti. I to je
legitimní přístup, nicméně ten už se od mého
konceptu odchyluje natolik, že jej zde dále
rozvádět nebudu. Pouze naznačím, proč je dobré
životopis (background) mít.
Jednak tím usnadníte práci Vypravěči. Když
bude přemýšlet o tom, jak vaši postavu zapojit do
připraveného dobrodružství nebo odhadovat, jak
se nejspíše zachová v neznámé situaci, neexistuje
lepšího vodítka než reference toho, jak se chovala
v minulosti, soupis toho, co má a nemá ráda nebo
čeho by chtěla dosáhnout.
Ale životopisem nebo rozvažováním nad
postavou usnadníte práci také sobě a zintenzívníte
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svůj herní zážitek. Můžete si totiž během hry
uvědomit, že události s vámi vlastně souvisí,
protože to máte napsané ve svém životopisu.
Totéž sice můžete předstírat i bez životopisu, ale
věřte mi, že to nikdy není ono. Není to stejně
intenzivní.

SPOLEČNÁ TVORBA POSTAV

TVORBA POSTAV
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Většinou probíhá tvorba postavy tak, že
Vypravěč v lepším případě zadá nějaké motto
příběhu, např. všechny postavy pocházejí
z Telonu a hráči poté tvoří každý sám, maximálně
svoje úsilí koordinují čas od času s Vypravěčem.
Není to ale přístup právě nejšťastnější. Stává
se, že se tak sejdou postavy nekompatibilní nebo
naopak velmi stejné. Tomu všemu se dá zabránit,
pokud do hry zapojíte prvky společné tvorby.
Společná tvorba znamená, že se sejdete všichni
dohromady – Vypraveč i hráči (možno i virtuálně
na nějakém chatu). Vypravěč nastíní svoji
představu – např. všichni pocházíte z Telonu,
protože tam začnu dobrodružství. A hráči
následně mohou nahazovat svoje nápady.
Někdo chce třeba hrát telonskou kurtizánu,
jiný navrhne, že by tedy mohl být jedním z jejích
milenců. Třetího to inspiruje k roli básníka, jenž
pro tohoto milence píše milostné verše. A takto
vznikají skutečně originální, navíc již pevně
provázané postavy.
Podobně jako v jakémkoliv brainstormingu
byste měli dodržovat pravidlo – ať už kdokoliv
navrhne sebevětší hloupost, jeho nápad se
nekritizuje. Pokud se Vypravěči na navrhované
postava něco skutečně nelíbí, měl by to s hráčem
vyřešit až posléze. Nyní je důležité nenarušovat
proud fantazie a tvůrčích myšlenek. Snažte se
osudy postav provázat, usilujte o jejich barvitost.
Nebojte se navrhovat prvky jiným postavám.
Poslední slovo bude mít každopádně jejich hráč,
ale možná vám bude vděčný za nápady i jiný úhel
pohledu. Jistě shledáte tento přístup k tvorbě
nesmírně občerstvující a podnětný.

JMÉNO A PŘÍZVISKO
Postavu můžete začít tvořit různě, ale z řady
důvodů je příhodné začít jejím jménem.
K určitému jménu se už podle jeho zvuku pojí
různé asociace. V případě Creetu byste měli
vybrat jméno, které se hodí do jazykové kultury,
z níž postava pochází.

Latinská jména
Většina prostých Latinů nosí jen jedno jméno a k
němu přidává přídomek místa původu nebo svou
přezdívku. Např. Dion z Mirabilis. Přezdívky mohou
být velmi různé, např. Longus (vytáhlý), Paullus
(drobný), Crassus (tlustý), Lepidus (přátelský),

Pulcher (krásný), Capito (hlavatý), Cincinnatus
(kadeřavý), Barbatus (vousatý), Balbus (koktavý),
Scaevola (levák), Rufus (ryšavý), Ahenobarbus
(rudovous), Plautus (ploskonohý), Lentulus (pomalý),
Severus (krutý), Caepio (cibule), Cicero (hrách),
Catulus (štěně), Scipio (berla), Dolabella (motyčka)
apod. Pouze nobilita má složitá jména uvádějící i jejich
rod (nejznámější jsou rody Atticus, Varro, Maximus,
Maro, Nasica, Uther, Alerio, Claudian, Alvita,
Annaeus).
Nejčastější latinská mužská jména jsou Aelius,
Agrippa, Ainus, Alerius, Antistius, Antonius, Appius,
Arius, Asinius, Athinus, Atius, Atlanteus, Aurelius,
Calpurinus, Carisius, Carus, Carrus, Claudius,
Cornelius, Cremutius, Decius, Dion, Domitius,
Drusus, Eligius, Emilius, Fabius, Firmius, Flavius,
Fonteius, Fufius, Fulcinius, Fulvius, Gaius, Gneius,
Horatius, Illarius, Julius, Lenocius, Lepidus, Livius,
Lucius, Lucretius, Marcellus, Marcus, Marius,
Morinus,
Munatius,
Octavianus,
Patuleius,
Percennius, Publius, Querellius, Quintus, Sabinus,
Sallustius, Scribonius, Seianus, Septimus, Serveus,
Servius, Sextus, Silanius, Silvius, Suetonius, Tacitus,
Taurus, Tiberius, Tirerus, Titus, Terentius, Tumultus,
Valerius, Vectigalus, Velleius, Veranius, Vibulenus,
Vinparius, Vipsanius, Vittelius.
Ženská jména bývají často jen variací jmen
mužských. Aelia, Agrippina, Antistia, Antonia, Aria,
Asinia, Atia, Carisia, Drusilla, Emilia, Fulvia, Gaia,
Gneia, Isabella, Julia, Livia, Livilla, Lucia, Lucrecia,
Marcella, Maria, Occia, Octavia, Patricia, Paulina,
Scribonia, Vibia, Vipsania.

Jména obyvatel Spojenectví
Jména obyvatel Spojenectví a Meance mají obvykle
latinský původ, ale změnila se s tím, jak se atlantský
dialekt začal vzdalovat od novolatiny. Liší se také v
tom, že zdejší jména mají fixní přijmení nejen v
rodinách nobility, ale všude.
Nejčastější mužská jména jsou tato: Adrian,
Alerio, Aldo, Alessandro, Amadeo, Anastagio,
Antonio, Ario, Armmano, Artuo, Austin, Bruno,
Carlo, Cecilio, Dante, Dion, Dominico, Emilio, Enea,
Ernesto, Este, Fabio, Fabrizio, Faust, Fioreli, Flavio,
Gerardo, Giacomo, Horatio, Ignatio, Justininan, Lucas,
Leonardo, Luciano, Marcello, Marco, Mario, Morino,
Octavio, Paolo, Quintin, Salvatore, Seiano, Silvio,
Tito, Tommaso, Ugo, Valerio, Vito.
Nejčastější ženská jména: Adriana, Alessandra,
Aletta, Alma, Amalia, Aria, Atia, Beatricia, Bianca,
Cameo, Carina, Carmina, Karolina, Cecilia Clara,
Clementina, Delia, Divina, Edita, Elda, Elena, Emilia,
Fabiana, Fausta, Fortuna, Filomena, Fiorenza, Flavia,
Gemma, Grazia, Isabella, Julia, Juliana, Laura, Leola,
Letizia, Liliana, Livia, Lucia, Lucrecia, Lunneta,
Marcella, Maura, Nicia, Octavia, Olivia, Oria, Paola,
Patricia, Priscilla, Regina, Renata, Rosetta, Sabrina,
Sancia, Silvia, Trista, Valentina, Vedette, Violet,
Virginia, Viviana.

Crussonská jména
Crussonská jména jsou o poznání složitější. Alam,
neboli dané jméno je ekvivalentem latinského prvního
jména. Tato jména jsou vybírána přímo z živého
jazyka, a jsou volena právě pro svůj význam. Má se za
to, že pokud pojmenujete své dítě po někom nebo
něčem, přenesou se na ně dobré vlasnosti dané osoby
nebo věci. Nasab určuje rodovou linii osoby a konečně
Nisba, to je místo narození osoby nebo kmenové jméno.
Mužská jména (nejčastěji volený Alam): Aban,
Abbud, Adham, Amid, Amr, Anis, Anwar, Arif, Azim,
Badr, Basil, Boulos, Butrus, Dabir, Djabbar, Djafar,
Djamal, Emir, Esam, Fadil, Farid, Faris, Fatin, Gamal,
Ghalib, Ghazi, Habib, Hakim, Hamal, Hanbal, Husam,
Idris, Imad, Isam, Jasar, Jasin, Kedar, Kahil, Kardal,
Latif, Mahdi, Mahir, Maimun, Malik, Mansur, Mazin,
Muta, Nadim, Naji, Nasih, Nibul, Nuri, Qadir, Rabah,
Rafi, Rais, Rashad, Sabih, Sajid, Saqr, Shadi, Tahir,
Tamir, Tariq, Wadi, Wakil, Wazir, Zafar, Zahir.
Ženská jména (nejčastěji volený Alam): Aida,
Aisha, Alia, Basima, Batul, Dalal, Djamila, Djessenia,
Djumana, Fadia, Farida, Fatima, Galila, Hana, Hanifa,
Hiba, Hikmat, Houda, Iman, Inas, Jalila, Jusra,
Karima, Laila, Latifa, Layla, Mona, Nadra, Naila,
Nura, Parvin, Raisa, Rana, Rim, Sadaf, Safiya,
Samina, Shahira, Shakira, Shula, Suraya, Tahira,
Uzma, Wafiya, Wahida, Zahida, Zahira, Zaina, Zaira.
Nishba: Abaza, Akil, Akwal, Amri, Billah,
Dalharni, Daye, Djaber, Djahni, Dossadi, Dossari,
Dwairan, Faraj, Farran, Habash, Halou, Hardi, Ismail,
Mehalel, Mubi, Mukhtar, Muwalid, Nubi, Owairan,
Razi, Sabah, Sahaf, Saleh, Shahrani, Shakra,
Shammari, Siham, Surur, Temiyat, Zeid, Zuabi.
(pozn. k výslovnosti – dj – dž, sh – š)

PŮVOD A MINULOST
Jestliže berete tvorbu postavy skutečně od
základu, je dobré si otázku jejích minulých osudů
vyjasnit raději dříve, než později. Má totiž vliv na
celou řadu dalších kapitol. Nebojte se však
minulost doplňovat a měnit…
Možná, že vás při tvorbě vzhledu napadne, že
má postava dlouhou jizvu táhnoucí se jí po ruce.
Pak je dobré se vrátit k minulosti a zauvažovat
nad tím, zda si ji způsobila sama, třeba v záchvatu
zoufalství. Nebo jí to udělal někdo, komu věřila?
Či někdo, koho nenáviděla? Nebo je to dílo bohů?
V Creetu je velmi důležité, z jaké vrstvy
pocházíte. Jste-li příslušníkem jednoho ze
zakládajících rodů, bude váš život zřejmě zcela
jiný, než když jste například vyvrhel. A mezi tím
vším stojí nižší nobilita, jezdci a rytíři, kupci,
řemeslníci, umělci i prostí rolníci. A nesmíme
zapomenout ani na otroky, zločince a podobnou
chátru.
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Vrstvy společnosti
Nobilita:: nejvyšší vrstva nobility odvozující svoje
předky od zakládajících rodů Impéria či crussonských
kalifátů. Obvykle je jim prokazována největší úcta. Ne
nepovažují za odpověď. Většina vznešených rodů však
byla jmenována pozdějšími vládci Impéria nebo
crussonskými kalify.
Jezdci a rytíři: Původně lidé dost bohatí, aby
vlastnili koně. Dnes získal postavení rytířského stavu
kdejaký obchodník, který byl dost schopný, aby si jej
koupil. Rytíři a jezdci stejně jako členové nobility
nemají mnohdy víc než svou čest, ale je to čest, kterou
střeží a kterou neradi dávají všanc.
Umělci, obchodníci a kněží: Zřejmě nejbohatší
část společnosti. Častokrát jsou to oni, kdo skutečně
vládnou silou svých cechů. Umělci jsou vydržováni
bohatými mecenáši, aby pro ně tvořili a jsou to jejich
díla, která dodávají skutečný lesk šlechtickým dvorům.
Kněží vládnou skrze moc svých církví a skrze výklad
znamení, kterým rozumějí jen oni.
Řemeslníci: Někteří řemeslníci také vytvářejí cechy
a jsou takřka na roveň obchodníkům, jiní – zejména ti
venkovští – jsou spíše podobní rolníkům a je s nimi
s podobným pohrdáním zacházeno.
Rolníci: Lidé pracující s půdou nejsou mnohdy
považováni za zcela plnoprávné občany. Přesto jsou
svobodní a taky je jich zdaleka nejvíc.
Otroci a zločinci: Naprosto specifickou skupinou
jsou otroci a zločinci, což je v podstatě totéž, neboť
dopadený zločinec, pokud není popraven, bývá obvykle
poslána na galeje. Postrádají jakákoliv práva a zabít je

TVORBA POSTAV

Jestliže jste si ze seznamu vybrali,
pravděpodobně to je bez problémů, ale pokud
vymýšlíte jméno vlastní, dbejte na to, aby se dalo
snadno vyslovit. Není nic horšího, než když se vy
i vaši spoluhráči budete rok nebo i déle trápit
s nějakým šíleným jazykolamem. Taky si dejte
pozor na jména, která znějí exoticky, ale přitom
připomínají nějaké běžné české slovo. Vybavuje se
mi jeden hráč, který neprozřetelně pojmenoval
svou postavu Xinu. Exotika, že? Pikantní na tom
je, že já jsem tehdy hrál kněze a často jsem ostatní
postavy oslovoval synu. A když u toho X polknete
k na začátku, co vám tak asi zbude?
Mimochodem,
až
vymyslíte
jméno,
popřemýšlejte, po kom, nebo proč, ho asi postava
dostala. Jmenoval se tak nějaký slavný hrdina? A
pokud ano, snaží se mu postava přiblížit, vzhlíží
k němu jako k ideálu, nebo ji naopak odpuzuje a
štve? Jaký má vlastně vztah ke svému jménu?
Nebo tak byla pojmenovaná po nějakém
příbuzném či známém? Jaký mezi sebou mají
vztah? Nebo je možná její jméno jen označením

nalezence (něco jako John Doe). To už si musíte
rozhodnout vy.
K jménu si ještě můžete vymyslet nějaké
charakteristické přízvisko. Pomáhá to postavu
rychle zařadit, což usadní spoluhráčům orientaci.

CREET

vám nevynese žádný postih, pokud ovšem otrok není
něčím majetkem, v kterémžto případě budete muset
vyplatit jeho cenu majiteli.
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Když uvažujete o původu své postavy, chtě
nechtě se dostanete k otázce její rodiny. Jací byli
její rodiče a žijí dosud? Má nějaké sourozence?
Vzdálenější příbuzné? Čím se tito lidé živí nebo
živili? A co přátelé z dětství. Jsou nějací?
Prožila postava šťastné a spokojené dětství
nebo bylo spíše bouřlivé? Pobývala na jednom
místě, nebo se často stěhovala? Které místo
nazývá svým domovem a proč? Jaký vztah
k němu chová?
Staly se v průběhu jejího života nějaké
pamětihodné události (měnící historii)? Jak a proč
se jich účastnila, či naopak neúčastnila? Zažila
nějakou osobní tragédii, nějaké trauma? Jaký to na
ní mělo vliv?
Je v její minulosti něco, co by jí mohlo ublížit?
Nějací kostlivci ve skříni? Něco k čemu se už
nechcete více vracet?

TVORBA POSTAV

VZHLED A ŽIVOTNÍ STYL
To jak postava vypadá, vypovídá hodně o tom,
kým je. Barva očí, vlasů a pleti by měla odpovídat
etniku, odkud postava pochází. Světlé vlasy jsou
v Creetu poměrně výjimečné, u Crussoňanů pak
prakticky neznámé. Rusovlasí jsou považováni za
potomky skřítků nebo víl. Lidi pokřtěné ohněm.
Crussoňané jsou obvykle černovlasí se snědou
pletí, zatímco modré oči jsou typické zejména pro
Seveřany. Najdou se však i výjimky. A nezbývá si
také položit otázku, jak vaše postava svůj vzhled
mění. Jak má vaše postava vlasy upravené? Nosí
vousy?

jsou zašpičatělé uši, ačkoliv ani zdaleka ne natolik, jako
u jejich matek.
(zdroj: Dveře do fantasie)
Postava by měla odpovídat i společenské třídě,
z níž pochází. Mezi prostými lidmi je jen
minimum otylých, neboť tito lidé trpí prakticky
permanentní podvýživou. Naopak jen stěží
budete mezi šlechtici hledat širokoplecí zápasníky
s provazci svalů, které by zahanbily i Conana,
protože to prostě nepatří k jejich životnímu stylu.
S původem a postavením do jisté míry souvisí i
držení těla. Jinak se bude nosit člověk zvyklý
vydávat příkazy, jinak někdo, kdo jen poslouchá.
Jinak bude našlapovat ostražitý zvěd trávící celý
svůj život plížením divočinou, jinak člověk zvyklý
procházet se uličkami měst.
Zajímavým bodem jsou charakteristické znaky
vaší postavy. Má nějaké jizvy, tetování, mateřská
znaménka? Má o prst navíc, či naopak o jeden
méně? Jak k tomu přišla? Má to nějaký zvláštní
význam?
Konečně poslední část vzhledu představují
šaty a jiné vybavení. Úsloví, že šaty dělají člověka
není daleko od pravdy. Jaký styl oblékání vaše
postava volí? Snaží se držet krok s dobou a

Vzhled jiných ras
Narozdíl od podvrženců, kteří nejsou lidmi vůbec, a
Silvánek, které jsou lidskými ženami z poloviny, jsou
Luciferi nerozeznatelní od lidí… na první pohled.
Podvrženci jsou na první pohled podobní lidem.
Mívají ale výrazně tmavší odstín kůže, takže jsou často
považováni za Crussoňany. Jejich vlasy a ochlupení
bývají skoro vždy černé, často s našedlým nebo zeleným
nádechem. Nehty a zuby mívají ostřejší než lidé,
většinou trochu tmavší a pevnější. V očích podvrženců
jakoby tančily nazelenalé plamínky a za nimi jakoby se
tajila temnota stejně děsivá a cizí jako ta mezi
hvězdami. Těla bývají šlachovitá, hubená a lehká.
Silvánky jsou krásné, jak jen ženy mohou být. Říká
se, že krásnější už jsou jen jejich matky. Mívají vysoké,
elegantní postavy, bohaté hřívy vlasů a drobné
ochlupení s výrazným, často po stranách čela
vyčnívajícím obočím. Co jasně ukazuje na jejich původ,
ilustrátor neznámý

oblékat se podle toho, co se nosí v Telonu? Má
prosté venkovské šaty? Z jakého materiálu šije?
Nosí vaše postava viditelně zbraň? Jakou? Jaké
doplňky a vybavení má vždy u sebe? Proč právě
to? Takové a mnohé další otázky si můžete
oprávněně klást.
Už jsme se dotkli i životního stylu. Teď je
možná nejvhodnější doba si ujasnit, co vaše
postava dělá, čím se živí. Jak vypadá její běžný
den.
Pokud máte pocit, že „dobrodruh“ je dobré
zaměstnání pro vaši postavu, musím vás vyvést
z omylu. V Creetu je dobrodruh synonymem pro
vandráka a povaleče. Pokud nejste zrovna
rozmazlený šlechtický synek, který tráví mládí
objížděním turnajů, pak vaše dobrodružství
skončí v první šatlavě, na kterou cestou narazíte.
O samozvané prosazovatele zákona zde nikdo
nestojí a vražda nebo zabití kohokoliv s výjimkou
otroka vám s největší pravděpodobností vyslouží
oprátku (v případě otroka, ale budete muset tučně
vyvážit jeho cenu majiteli).
Jaké je tedy vhodné povolání hráčské postavy
v Creetu? Můžete si vybrat. Můžete být
obchodník nebo faktor nějakého cechu. Ti hodně
cestují, otevírají nové trhy. Trocha konspirace jim
není cizí. Můžete být námezdný voják, kterých je
všude plno. Neztratíte se v tlačenici, občas
dostanete i zaplaceno. Možná jste rytíř či

příslušník nobility, který tráví svůj čas zábavou.
Snad jste špión či zvěd. Nebo se stanete vědcem,
univerzitním studentem na cestách. Možná jste
hledačem pokladů, prachsprostým podvodníkem,
který svých pouťové triků chce oklamat důvěřivé
publikum, když je vydává za magii. Možná jste
umělcem, který sbírá inspiraci, slavným
sochařem, malířem či vynálezcem.
Můžete se stát i lovcem odměn či nájemným
vrahem, ale riskujete, že pokud vás odhalí,
přijdete o hlavu. Volba je na vás. Tak jako ostatně
vždy.

VZTAHY
Vztahy a nejrůznější kontakty jsou nesmírně
důležité, když se dostanete do úzkých. Teď je
dobré si ujasnit, na koho se můžete obrátit, až
bude potřebovat pomoc. Kdo vám dá peníze, kdo
poslouží dobrou radou, a kdo se vám třeba
vysměje nebo do vás ještě kopne.
Zde se ještě nakrátko můžete vrátit k rodině
své postavy a jejich současnému vztahu.
Rozkmotřili se, nebo se naopak podporují? Je
postava zasnoubená, či snad v manželství? Má
děti?
Jaké přátele si vaše postava vybírá? Má hodně
spíše povrchních přátel nebo třeba jen několik
málo skutečně věrných? Dokáže postava
nadchnout a získat si dav? Je spíše charismatický
vůdce nebo závislá na vedení? Má postava nějaké
výhodné známosti? A kde?
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NÁZORY A CÍLE

Živlová typologie
Lidé, u nichž převládá oheň, jsou rychlí a výbušní.
Všem činnostem se věnují s náruživostí, ale nadšení
pro ně je opouští podobně rychle, jako vzplanulo. Stejně
nepředvídatelná a proměnlivá jako tančící plameny je i
jejich nálada, která se může z radosti snadno změnit
v hněv. Bývají nesmiřitelní a tvrdohlaví, panovační a
nestálí, nespravedliví a urážliví, neovládající se a
bezprostřední.

Ilustrace Valentin Fischer

TVORBA POSTAV

Když jste si - ať už v duchu nebo na papíře sumarizovali předcházející odstavce, v hlavě vám
nepochybně klíčila mlhavá představa, jaká vaše
postava je. A nyní nastává čas na zásadní črty. To
jak se postava projevuje, to jakou minulost
prožila, to jaké jméno dostala, definuje a určuje její
osobnost. A osobnost je tím oč tu nyní běží.
Mezi divokými Seveřany existuje víra, že
každý z lidí má v sobě určitou směs čtyř
základních živlů – ohně, větru, vody a kamene.
Představte si, že je to pravda. Který živel je pro
vaši postavu příznačný, který je naopak nejvíce
potlačen?

CREET

Lidé zrození ve znamení vody jsou citliví, často až
přecitlivělí. Bývají tiší a smutní, stažení do sebe,
roztržití a nevýrazní. Podobně jako voda jsou
rovnoměrní i ukáznění a dokáží být dobrosrdeční, jsou
však nejistí a samotářští, pomalí ale svědomití, snadno
unavitelní, ale přesto houževnatí, důkladní a
starostliví.
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Lidé s převahou kamene jsou vyrovnaní a klidní,
často až chladní, trpěliví, rozvážní a vytrvalí. Mnohdy
však jejich apatičnost, lhostejnost a nedostatek vášně
může být spíš na škodu. Jsou schopni podávat
dlouhodobě vytrvalý výkon, ale postrádají nadšení pro
práci, jsou málo přizpůsobiví ale samostatní, snášenliví
a přátelští. Dokáží se podřídit, ale v jádru zůstávají
uzavření, nesdílní a tradicionalističtí.

TVORBA POSTAV

Lidé, jejichž duši dominuje vítr, jsou optimističtí a
živí, vnímaví a podnikaví, pohotoví a výřeční. Jsou však
citově plytcí, jako by jejich emoce byly jen závanem,
bývají lehkomyslní a nerozvážní. Často jsou přehnaně
odvážní a přespříliš aktivní, rychle ztrácejí nadšení, ale
jednají rychle a pružně. Bývají sdílní a otevření,
společenští a smířliví, družní a smělí, často také
ovlivnitelní a málo sebekritičtí, možná až teatrální.
Když budete popisovat osobnost vaší postavy,
zvažte, zda měla nějaké vzory, hrdiny či idoly?
Proč si je vybrala a jak ji ovlivnily?
Mělo to nějaký dopad na výběr jejího
povolání? Proč svoje současné zaměstnání vlastně
vykonává? Pro slávu, uspokojení, peníze, spásu
duše? Co by ji přinutilo změnit svůj životní styl?
Smrt někoho milovaného, zmrzačení, peníze,
postavení, věk?
Jaké sny a cíle postava má? Čeho by chtěla
dosáhnout? Jak zapadají tyto cíle do směřování
jakým se teď ubírá její život?
Bojí se vaše postava něčeho? Jakými strachy a
obavami trpí? Má nějakou fobii? Jaká je její
příčina? Jak reaguje nebo by reagovala, kdyby tyto
obavy došly naplnění?
Jaký má postava vztah k penězům a bohatství?
Skrblí, či naopak bezhlavě utrácí? Je lakomá či
štědrá? Považuje bohatství za prostředek nebo cíl?
Jak se postava chová k druhým lidem? Vkládá
do nich snadno důvěru, nebo je spíše opatrná? Je
plachá či naopak družná? Získává si snadno
přátele? Je pokorná či namyšlená? Jednáte
otevřeně podle toho, co si myslí?
Je něco co postava nesnáší? Vůči čemu trpí
předsudky? Může jít o cokoliv - národ, místo,
zvíře, jídlo, barvu… Co naopak zbožňuje?
Věří vaše postava v boha či bohy? Jak aktivní
ve víře je? Kolik obětuje? Nebo je spíše rouhavá?
Jak daleko by pro obranu své víry byla ochotna
zajít? Patří k ortodoxní církvi nebo nějaké
odštěpené frakci? Byla postava kvůli víře někdy
pronásledována?

Dokáže postava zabít? Kdy zjistila, že ano? Jak
se s tím zjištěním vypořádala? Za jakých okolností
je podle ní zabití v pořádku? A kdy je to naopak
nepřípustné? Jak hodnotí vaše postava toho, kdo
zabil za okolností, které podle ní tento čin
neospravedlňují? Co kdyby to byl její přítel? Co
kdyby jednal pod nátlakem?
Jaký zločin považuje vaše postava za
nejodpornější? Jaký úkol by odmítla udělat za
všech okolností?
Jaký je vztah postavy k magii, mýtům a
nadpřirozenu? Bojí se jich, fascinují ji?
Jaký má vztah k vládě? Podporuje ji, či jí
opovrhuje?
Je postava členem nějaké organizace? Jaké má
tato organizace cíle? Je k této skupině loajální? Jak
moc a proč? Jak se stala členem?
Má postava nějaké neobvyklé chování? Něco,
co je pro ni typické? Kdy se to projevuje? Když
mluví, přemýšlí, je ve stresu, zahanbena či se bojí?
Jak reaguje, když na to někdo upozorní, dělá si
z toho legraci?
No a to už je skoro vše. Všechno základní už o
své postavě víte. Jistě, mohli byste si položit ještě
stovky dalších otázek a hledat na ně odpovědi.
Ale nepíšete konec konců román, jenom postavu
do hry. Jako takovou třešničku na dortu vám
ovšem nabízím ještě jedno zamyšlení…

PAMÁTKY
Jeden z nejlepších způsobů, jak porozumět
lidem, je podívat se na věci, kterými se obklopují.
Když jsme poprvé pozváni k někomu domů,
máme tendenci dívat se okolo sebe a pozorovat,
jaké mají obrazy, knihy a další majetek, abychom
se dozvěděli něco o jejich zálibách a estetickém
cítění. V RPGčku přispívá předmět, který nosí
postava u sebe, k její větší životnosti a
prokreslenosti charakteru. Vypravěči i ostatním
hráčům tak více poodhaluje její osobnost. Když
vyplňujeme kolonku „vybavení“ do deníků,
myslíme především na předměty, které naše
postava potřebuje pro svá dobrodružství. Určitě
nechceme zapomenout na zbraně, zbroj, sáhy
provazu a tak dále, ale nikdy neškodí vzít si jeden
dva předměty, ke kterým naši postavu váže citové
pouto. Třeba nakonec zjistíme, že se nám i ve hře
hodí.
Dobrodruhovy osobní památky jsou něčím víc
než jen nějakými ozdůbkami. Většina dobrodruhů
soustavně cestuje a žije po hostincích a tábořištích.
Nemohou si dovolit ten luxus tahat sebou víc než
jen pár osobních věcí. To málo, co si zvolí, má pro
ně velký význam. Připomíná to svým majitelům
místa, lidi nebo ideje, které pro ně nejvíc
znamenají. Dobrodruh se z těchto zvláštností
může těšit v časech nebezpečí, nebo je může mít

jako připomínku svého poslání či morálních
hodnot. Takže, když si vybíráte osobní majetek
své postavy, vybíráte si hmotnou reprezentaci
jedince, jakým chce vaše postava být.

Připomínka domova
Když se brodíte bahnem, jste promrzlí na kost,
nebo vás uprostřed podzemí obklíčily tlupy
nestvůr toužící po vašem chutném mase, jen
nemnoho věcí vám může poskytnout větší útěchu
než nějaké připomínka domova. Tyto předměty
zosobňují vzpomínku na bezpečí a pohodlí a
slibují, že se dobrodruh vrátí v bezpečí zpět, jen
když si udrží bojového ducha. Připomínkou
domova může být například:
- šperk pojednaný specifickým stylem vaší
domoviny
- soška národního symbolu
- kamínek, pytlík hlíny, ratolest nebo jiná
přírodnina z vašeho domova
- obrázek krajiny nebo symbolu vaší vlasti
nebo rodu (obrázky pro cestovatele se obvykle
nekreslí na papír nebo plátno, ale na něco
odolnějšího – např. smaltovaný kov)

Spojení s milovaným

Připomínka víry
Pokud se vaše postava vymezuje hlavně svým
náboženským vyznáním, pak může být předmět,
jehož si nejvíce cení, nějaký druh svatého
symbolu. Může to být standardní svatý symbol,
jeden z těch, skrze nějž kněží usměrňují svoji
magii. A nebo můžete udělat další krok a určit si
ještě nějaký jiný druh zbožného předmětu, jako
například:
- ikona boha nebo svatého, chovaná pevně
uzavřená v pouzdře na svitky, již si vyvěsíte na
zeď hostince, kde přebýváte.
- svatá kniha
- růženec
- šperk se symbolem víry
Dokonce i běžné části vybavení, od zbraní až
po zlodějské náčiní, mohou být zdobeny svatým
písmem nebo symboly.
Pokud hrajete kněze, pak zřejmě budete
vlastnit alespoň jeden z těchto předmětů. A třeba

Upomínka minulosti
Váš předmět vám připomíná určitou dobu
nebo událost. Bojovní týpci, postrádající osobní
život, krom času stráveného v dobrodružstvích a
na bojištích, mohou nést trofeje ze svých vítězství
nebo části kořisti z významných pokladů, kterých
se zmocnili. Jiní si mohou schovávat ceny ze
školních let nebo blbůstky koupené na zajímavém
výletě do exotického kraje.

Symbol postavení
V
pseudostředověkém prostředí
necítí postavy vysokého
postavení žádnou hanbu,
když se pyšní svým
privilegovaným místem
ve společnosti. Pokud
vaše postava požívá
nějakého
oficiálního
titulu,
pravděpodobně
bude chtít dát ostatním
najevo svou důležitost. Tím, že dáte na odiv svoje
postavení, dáváte sobě rovným znát, jak k vám
mají přistupovat, a těm níže postaveným
právoplatnou možnost se před vámi plazit. Vaše
rodina může mít například erb. Ten můžete nosit
na pečetním prstenu, náhrdelníku nebo ho mít
namalovaný na štítě. Barvy nebo vzory vašeho
oblečení mohou označovat vaše záviděníhodné
postavení. Na trochu osobnější úrovni u sebe
můžete mít mapu rodinných statků nebo pár
kvalitních rodinných šperků. Symbol postavení
může být výhodný, když vás zajmou, protože
napoví únoscům, že stojíte za tučné výkupné.
Cenné předměty vám pomohou při uplácení,
takže usmlouvejte s Vypravěčem právo mít je u
sebe.

Známka zálib
Vaše postava může být estét, který se definuje
svými zájmy. V takovém případě je možná
vášnivým sběratelem uměleckých předmětů a
nemůže odolat tomu, vzít si alespoň jeden
přenosný sebou. Ve volných chvílích si s ním
může hrdě pohrávat. Možná je vaše postava
ochotna riskovat život pro poklad, který by
pomohl financovat rozšíření její sbírky. Možná jí
nádherný předmět připomíná, že je tu i jiný
důvod proč žít, než jen násilí a nebezpečí, které
provází její každodenní existenci.

ilustrátor neznámý
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TVORBA POSTAV

Nejdůležitější věcí pro vaši postavu je
propojení s jinou osobou. Tímto milovaným může
být její partner, rodič, choť, dítě, mentor, vůdce,
velitel nebo guru. Předmět, jenž ho představuje,
může být například:
- portrét osoby
- kus šatů nebo kadeř vlasů
- dopis, který vám osoba napsala
- dar od této osoby, což může být cokoliv
odolného a přenosného od šperku, přes medaili až
po knihu či svitek obsahující pro vás oba důležitý
text.

jich máte i víc, abyste se odlišili od jiných kněží.
Nemluvě o tom, že váš předmět může spadat do
více kategorií. Třeba vám váš ohmataný svatý text
daroval blízký příbuzný nebo ctěný nadřízený
vašeho řádu.

KAPITOLA 2

HRANÍ POSTAVY
Hraní postavy
Tato kapitola logicky navazuje na tu
předchozí. Je ale na rozdíl od ní už je přeci jen více
orientována na konkrétní svět, ve kterém se hraje.
Pokusím se zde načrtnout některé pro hráče
důležité momenty, které bývají neprávem
opomíjené.

STRACH Z CIZÍCH…
Dnes jsou rasismus a xenofobie považovány za
společenský nešvar. Opomíjí se však prostá
skutečnost, že se jedná o přirozenou adaptaci na
fakt, že cizí a neznámí lidé jsou nevypočitatelní a
potenciálně nebezpeční.
V Creetu jsou jednotlivé kulturní celky obvykle
semknuté komunity, které mezi sebe jen obtížně
pouštějí někoho cizího. Neznamená to, že by byl
objevivší se poutník při prvním spatření zaháněn
kameny a psy (i když i to je možné), ale místní
lidé s ním budou jednat odměřeně a budou si na
něj dávat pozor. Také pokud se „náhodou“ něco
semele, bude prvním podezřelým.
Obyvatelé Creetu dobře rozlišují rysy jiných
etnik – ať už jde o vzhled, oblékání nebo způsob
mluvy. Také míšenci na tom nejsou nijak dobře
(nepatří ani do jedné společnosti, bývají zavržení a
podle toho se chovají).

HRANÍ JINÝCH RAS
Hraní jiných ras je náročný úkol, neboť nejde o
jednoduché ztvárnění jiného člověka. Luciferi,
Podvrženci nebo Silvánky mají zcela jinou
psychiku, kterou není rozhodně snadné
napodobit. Stejně jako lidé jsou však velmi různí.
Všeobecně se tak dá říct pouze to, že jejich
chování
může
lidem
připadat
podivné,
nepředvídatelné nebo nesmyslné.
Pokud
mají
Podvrženci
vůbec
něco
společného, pak je to nedůvěra a podezřívavost.
Dalo by se říct paranoia. Často mění své zvyky už
jen proto, aby zmátli okolí.
Silvánky mají blízko k sebeobětování. Jsou
ochotné a připravené pomáhat, ale na druhou

stranu mohou být i bázlivé, což jaksi neodpovídá
jejich kráse, kterou si lidé spojují s namyšleností
až arogancí.
Luciferi je tak málo, že žádné zobecnění pro ně
neexistuje. Některé nerozeznáte od lidí, jiní byli
považováni za zcela šílené.
Jak se s touto výzvou vypořádáte, je na vás.
Uchopte ji ale s citem a nebojte se hledat úplně
jiný rozměr, takový, který by nikdo nečekal.

ÚCTA K POSTAVENÍ
Postavy nevyrostly (alespoň většinou) někde
na samotě v hloubi lesů. Jsou produktem kultury,
ve které žijí. A tato kultura má hluboce
zakořeněnou tradici (v Impériu obzvlášť)
poslouchat výše postavené. Pokud je například
jeden z hráčů jezdec a ostatní neurození je velmi
nepravděpodobné, že si z něj budou ostatní
utahovat, a pokud to přeci jen udělají (jsou to
např. otrlí bandité), potom se dá sotva očekávat,
že to onen jezdec pokojně snese.
Podobně jako jsou prostí lidé ovlivněni takřka
vrozeným respektem před nobilitou, je naopak
nobilita svázána kodexem cti. Pokud její
příslušník dopustí, aby si z něj nějaká cháska
střílela, pak může ztratit tvář. Měl by je ztrestat,
nebo ještě lépe nechat ztrestat.
Samozřejmě mohou nastat situace, kdy je
nějakému pragmatickému rytíři bližší spíše než
čest jeho vlastní život. Když potkáte na osamělé
lesní cestě tucet lapků, nebudete se zřejmě ani za
mák starat o čest, ale o to, jak jim co nejrychleji
ujet.
Cynická postava a postava ctnostného rytíře
mohou vytvořit velmi zajímavé příležitosti k hraní
rolí, pokud budou mít tyto fakty na zřeteli.
Respekt a úcta se však neprokazuje jen členům
nobility. Stejně výsostnému postavení se těší třeba
kněží. Kdo jim neprojevuje dostatečnou úctu, ten
na sebe přivolává hněv boží, a to je věc velmi
obávaná.

A vztah respektu a úcty lze rovněž očekávat od
tovaryše ke svému mistrovi v rámci cechu, nebo
komukoliv, kdo oplývá nějakým vzděláním.

NOŠENÍ ZBRANĚ
Jak známo nosit meč (myšleno dlouhý
jezdecký meč, nikoliv např. legionářský gladius) je
v zemích Impéria a Spojenectví povoleno toliko
jezdcům a nobilitě. Prakticky se to ale uplatňuje
jen ve větších městech. Vstoupit tam opásán
mečem a nepatřit k jedné z těchto skupin
znamená, že si koledujte o provaz. Meč
představuje cosi jako průkaz postavení. Pokud
jeho nošením předstíráte, že náležíte ke skupině,

k níž ve skutečnosti nepatříte, vystavujete se
velkému nebezpečí. To však neznamená, že
neexistují lidé, kteří takto riskují. Naopak je řada
těch, kteří se pokoušejí to zneužívat.
Leč bohatí kupečtí synkové Spojenectví si našli
svůj vlastní způsob jak toto nařízení obejít. Jejich
oblíbenou zbraní je rapír používaný zejména
k soubojům. Podobají se tak téměř rytířům, ale
přesto jim nehrozí postih.
Veřejné nošení jakékoliv zbraně delší než dýka
vyvolává nežádoucí pozornost. Postava se tak
označuje za gaunera a lumpa, což jí
pravděpodobně nevyslouží spolupráci okolí, a
pokud přece jen, pak pouze na základě strachu.

HRANÍ POSTAVY

ilustrace Julie Bell
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Hra připomíná tak trochu román nebo
film. A postavy hráčů (vaše postavy) jsou
ve hře těmi hlavními. Proto by se nemělo
stávat, že postava zahyne pro nic za nic. Že
zemře, protože si zapomněla teplé oblečení,
že zemře, protože na lesní pěšině potkala
medvěda a neměla dost štěstí. Tohle se
prostě nestává.
Hlavní postava umírá tehdy, když:
- ukazuje, co je v sázce
- eskaluje konflikt
- provádí závěrečné prohlášení.
Nikdy by to nemělo být náhodou, na
rozdíl od běžného života.
Vzpomeňme na pár příkladů: Obi-wan
Kenobi ze Star Wars? Za tohle, říká jeho
smrt, stojí bojovat a položit život. Je to
poslední prohlášení a zároveň ukazuje, co je
v sázce. Boromir ze Společenstva Prstenu?
Hrdinská smrt očistí zradu. Spousta
mrtvých v románové řadě Píseň a ledu a
ohně? Eskalace konfliktu, prostě a
jednoduše. A tak by se dalo pokračovat.
Postavy, coby hlavní hrdinové našeho
příběhu, nemusí umřít, aby eskalovaly
konflikt. Od toho tam máme jiné. Smrt
postavy by nikdy neměla být možným
výsledkem okamžité situace. To, že je
přežití vaší postavy nejisté, nepřispívá k
napětí, stejně jako jste nikdy nevěřili, že
Bruce Willis chcípne ve Smrtonosné pasti. Ne,
smrt postavy by měla odpovídat tomu, co je v
sázce. Za tohle stojí zemřít.
Postava by měla zemřít jen a pouze tehdy,
pokud selže v řešení konfliktu, ve kterém se
rozhodla riskovat pro něco svůj život. Ano je to
tak jednoduché.
Nejběžnějším příkladem, kdy se postava dává
v sázku svůj život je chvíle, když vstupuje do
souboje či do bitvy.

PRAKTIKOVÁNÍ VÍRY
V Creetu panuje velmi silná oddanost víře. To
samozřejmě nevylučuje přítomnost postavy, která
v bohy nevěří, nebo věří jen velmi vlažně, ale měla
by být výjimkou nikoliv pravidlem.
Základním znakem víry, které by měla postava
projevovat, je žádost o boží pomoc, když ji čeká
nějaký obtížný úkol. Například je typické, že by
do souboje měla vstupovat se jménem božím na
rtech, a jestliže je to možné se před tím pomodlit.
Dále i každodenní modlitba, občasná oběť a úcta
k představitelům víry je zcela běžnou a
neodmyslitelnou součástí věrohodného hraní
postavy.

MAGICKÁ NADÁNÍ
Magie, pokud nemáme na mysli eskamotérské
triky a pouťové atrakce, netvoří běžnou součást
každodenního života. Její účinky na obyvatelstvo
lze srovnávat s náhlým přistáním UFO nebo
rozsáhlým výbuchem či jinou katastrofou dnes.
Použití viditelné magie může vyvolávat zděšení,
paniku či vzrušení a nadšení, v každém případě
však půjde o silně emocionální reakci.
Je jen málo jedinců natolik otrlých a nebo
natolik zkušených, že přijímají projevy magie
věcně, jako součást běžného života. Magie
představuje neznámo, divoké a nevyzpytatelné
síly přírody. Není radno si s ní zahrávat.

TIPY PRO LEPŠÍ HRANÍ
Zdroj: http://www.lumpley.com/

Lidová moudrost praví: pokud vaše postava není na
scéně, nesmíte se účastnit.
Na to já říkám – chyba lávky. Hra je o
rozhovorech a komunikaci. Vy a vaši spoluhráči si
můžete přihrávat nápady, kibicovat, a rozšiřovat
popisy ostatních. Nezavírejte pusu jen proto, že
tam vaše postava není.

ilustrátor neznámý

Lidová moudrost praví: pokud vaše postava není na
scéně, neměly by informace ze scény ovlivnit vaše
jednání.
Hra funguje ještě lépe, pokud vaše metaherní
úvahy aplikujete na jednání vaší postavy. Jestliže
si vybíráte mezi dvěma možnými, realistickými
akcemi, které vaše postava může podstoupit,
neomezujte vaše rozhodování pohledem své
postavy. Vyberte si tu, které dáváte přednost vy!

Lidová moudrost: je nuda, když vaše postava není
na scéně.
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HRANÍ ROLÍ JAKO ZÁKLAD
Zdroj: http://www.lumpley.com/

Pokud se rozhodnete hrát bez Vypravěče (viz)
nebo i pokud hrajete s Vypravěčem, ale volněji,
může se vám hodit následující zamyšlení nad
podstatou společného konsensu. Roleplaying je v
jádru dohodnuté společné fantazírování. Aby se
něco ve hře stalo, musí se všichni účastníci hry
(hráči a Vypravěč, pokud to vůbec rozlišujete)
dohodnout a souhlasit s tímto přístupem. Když
role-playujete, tak vlastně a) navrhujte věci, které
se mohou ve hře stát a b) vyjednáváte s ostatními
účastníky, abyste určili, zda se staly, nebo ne.
Takže sedíte kolem stolu a jeden hráč řekne:
„(Představme si, že…) … křoví vyskočí skřet.“
Co se musí stát, aby se skupina shodla na tom,
že z křoví vyskočil skřet?
1. Občas ani ne moc. Ten pravý účastník to v
příhodný okamžik řekl a všichni ostatní to hladce
začlení do svého imaginárního náhledu situace.
„Bože, skřet! Zaujměte bojové pozice!“ Toto

ilustrátor neznámý

HRANÍ POSTAVY

Lidová moudrost praví: když je vaše postava
překvapena, měli byste být také překvapeni.
Teď řeknu něco krutého – obvykle se koncept
hry zaměřuje na „musím“ překvapit… hráče! Jde
o snahu řešit základní problém udělat střetnutí,
řekněme např. se skřety, které je ve skutečnosti
naprosto stupidní a nedůležitou událostí ve hře,
nějak zábavné a zajímavé. Musí být boj. Skřeti.
Musí to být vzrušující. Ehm, no, tak hádám, že
jediný způsob, jak na to, je překvapit hráče. No,
takže překvapíme postavy několika hody. Na
všímání a tak, a pak budou překvapeni i hráči,
správně?
Špatně. Hod na všímání je jedna velká
zbytečnost, když si hráči hází na všímání (nebo
když si DM hází za hráče na všímání – vůbec
naprosto šílená představa, nad níž rozum zůstává
stát) není už překvapen vůbec nikdo a naprosto
ničím. Střetnutí má pro hráče význam, jen pokud
jsou skřeti relevantní pro kreativní jednání
skupiny. Pokud jim to NĚCO přinese… Pokud
jsou skřeti jenom berličkou, jak vyplnit čas mezi
událostí A a B, pak si ji odpusťte, nebo ji zkraťte
do několika vět a jednoho hodu a probůh nenuťte
hráče k tomu, aby se tvářili překvapeně…

Jako
každá
skupinová
zábava
závisí i hraní na
neustálé zpětné vazbě
a zjevném nadšení.
Když někdo řekne
něco hustého, dejte mu
to znát. Když někdo
řekne něco legračního,
smějte se. Když máte
návrh, prozraďte ho.
(Já vím, já vím, zdá se
to být samozřejmé. Ale
zmiňuji to proto, že se
to v mnoha hrách
neděje.)
Abych to řekl víc po
lopatě. Hra by neměla
být
oddělena
od
běžného sdružování,
měla by být jeho součástí. Povídejte si o hře před
ní i po ní, jako byste probírali knihu nebo pořad v
televizi či film v kině. Povídejte si o knihách a
filmech během hry. Můžete to považovat za
přestávky na reklamu, pokud chcete, ale
zatáhněte do vaší skupiny sociální rytmus, nikoliv
20 minutový rytmus televizních reklam. Pokud
má hra cenu, přitáhne vaši pozornost zpět.
Zpestřit si čas přátelením se, může být pro
udržení tempa stejně účinné, může prodloužit
napětí a tak dále, takže se toho vůbec nebojte.
Vaše hra bude mít celkový příběh spletený z
jednotlivých příběhů vašich postav. A pokud to
není alespoň stejně tak zábavné, jako ty nejlepší
televizní pořady, tak už vážně nevím.

CREET

slouží stejnému účelu jako vysvětlení v bodě
předchozím. K ospravedlnění přítomnosti skřeta.
5. A občas je třeba hodně mechaniky a
vyjednávání.
Debata
o
pravděpodobnosti
osamoceného skřeta, hod na přítomnost skřeta,
hod na objevení se skřeta, hod na to, jestli se skřet
schoval do křoví a ne jinam, hod na výskok skřeta,
hádka o opravách jednotlivých hodů zvrhnuvší se
ve filosofickou otázku pravidel modelování
skřetího vyskakování… To vše kvůli takové
prkotině. Sáhněte v nějakém obchodě po první
příručce pro nějaké RPG a vsaďte se, že její bojový
systém funguje zrovna takhle.
Řada návrhů, které u herního stolu padnou,
nebude
skupinou
přijata,
nebo
bude
přezkoumána a upravena tak, aby přijata být
mohla. Takže ještě jinak a po lopatě – mechanika
může modelovat herní svět, a bylo by to na další
téma, ale to není jejím smyslem (většinou). Je tu
proto, aby usnadnila vyjednávání mezi hráči u
stolu. To je její základní a klíčová role.

HRANÍ POSTAVY
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většinou hladce funguje, když účastníci mají o
dané věci vyšší pravomoci rozhodovat: např.
DMové při popisu počasí a akcích cizích postav,
hráči při popisu toho, co má jejich postava na sobě
nebo si myslí.
2. Občas je třeba víc.
„Opravdu? Skřet?“
„Ano.“
„Ha, skřet.“
„No dobře.“
3. Občas musí navrhovatel hájit svůj návrh.
„Skutečně, skřet tak hluboko na území Elfie?“
„Jo, protože tady je ta záležitost toho jeho
kmene…“
„OK. Myslím, že to dává smysl.“
4. Občas dojde na mechaniku.
„Skřet? Leda že bys hodil hod na objevení se
skřeta.“
Chřestění kostek. „20.“
„No fakt kámo, je to skřet.“
Všimněte si, že herní mechanika (hod) zde

Ilustrace Craig Mullins

KAPITOLA 3

VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHU
Vyprávění příběhu
Vyprávění příběhů je prastaré umění. Je to
umění zrodivší se v přítmí jeskyní pravěkých lidí
shromážděných okolo ohně. I dnes, v novém
tisíciletí dokáže tento rituál, pokud je vhodně
proveden, rozechvívat cosi v hloubi lidských duší.
Cílem této kapitoly není opakovat to, co je
napsané v každém slušném herním systému. Tedy
co je vlastně úkolem Vypravěče (kterému se říká
také Game Master, Dungeon Master, Storyteller,
Pán Jeskyně a bůh ví jak ještě). Cílem této kapitoly
je nabídnout vám různé nápady a možnosti,
kterými své schopnosti vyprávět příběh obohatíte.
Doufám, že vám tyto rady a postřehy pomůžou
v cestě za dosažením vypravěčského mistrovství.

ŠEST PRAVIDEL VYPRAVĚNÍ
Zdroj: Dveře do fantazie

1. Pravidla jsou nutné zlo. Jsou nutná
k udržení rovnováhy a tomu, aby všichni chápali
děj podobným způsobem. Mají za úkol
zjednodušit
rozhodování
o
jinak
těžko
posouditelných věcech. Na druhou stranu jsou i
brzdou představivosti a
jejich přílišné vyznávání
vede k degradaci hry na
prosté házení kostkou. Jako
takové je berte a tak s nimi
opatrně zacházejte.
2. Poskytněte hráčům
volnost. Věc, která se nám
velmi osvědčila, je umožnit
hráčům (ať už v samotném
příběhu nebo v čase mezi
jednotlivými sezeními), aby
spoluvytvářeli děj více, než
je u jiných her běžně
zvykem. Proč by si hráči
nemohli vyprávět děj tak,
jak chtějí oni? Proč by
nemohli hrát některé cizí,
„nehráčské“
postavy?
Vypravěč by měl do děje

zasahovat jen tehdy, když se zdá, že se hra
zasekla, nebo že se některý z přítomných příliš
nebaví.
3. Odveďte pozornost od zabíjení a honby za
zvyšováním různých hodnot, získáváním
zkušeností a úrovní. Hráči odkojení léty hraní
vraždících maniaků v konvenčních RPG si na toto
pravidlo budou jenom těžko zvykat, ale hra
v podání tohoto systému má být – jak nikdy
neškodí připomenout – hlavně o příběhu. Nikoliv
o bezuzdném vraždění. A rozhodně nemá jít o
honbu za úrovněmi. Tyhle dva nešvary se dají
odstranit nebo alespoň umenšit (stejně jako
jakýkoliv problém, který během hry může
vyvstat)
jen
společnou
snahou
všech
zúčastněných. Zdůrazněte hráčům, že za samotný
akt zabití jejich postavy nezískávají žádné
zkušenosti, snad jedině příběhové postihy v
podobě vojáků, pronásledujících vrahy apod.
4. Za realistickou hru je stejně tak odpovědný
herec jako Vypravěč. Pokud je vaše postava
zraněná, nebude zřejmě dobývat Zapomenutý
průsmyk, ale bude se kurýrovat pěkně doma v

ilustrátor neznámý
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teple. Hráči by si měli uvědomovat a zvažovat
svoje šance a nepřepínat příliš svoje hrdinské
schopnosti. Pokud to dělají, je na Vypravěči, aby
jim trochu přistřihnul křidélka.
5. Konečným cílem hry je dobře dovyprávěný
příběh. Snažte se spolupracovat s hráči na tom,
abyste vytvořili zajímavý, originální a napínavý
příběh. Nebojte se zvratů, nebojte se ztrát postav,
nebojte se experimentů. Nebojte se vzdát svých
vypravěčských pravomocí a přenést více
odpovědnosti na ostatní. Hrajte spolu s nimi a
nikoliv proti nim.
6. Poskytněte ostatním dostatek popisů a
hloubky významů. Zapojte do hry všechny své
tvůrčí rezervy. Dodávejte živoucí popisy a
zajímavé detaily dění v příběhu vždy, kdy je
potřeba. Využijte každé šance pochopit motivaci
jiných hráčských postav nebo se dozvědět něco o
zápletce příběhu či povaze herního prostředí.
Užívejte si hru plnými doušky a nezapomeňte
umožnit to samé ostatním.

DESATERO VYPRAVĚČE
Zdroj: The World of Darkness

1. Zapojte svoje hráče kdykoliv je to možné:
Často s nimi diskutujte o jejich postavách – co cítí,
jaké mají plány do budoucnosti, čeho chtějí
dosáhnout. Tyto informace zužitkujte v průběhu
hry. Začleňte jejich nápady a minulost do svého
světa a vyprávění. Snažte se je zaujmout a dejte
jim ve svém příběhu prostor. Postavy hráčů jsou
tím nejdůležitějším – což ovšem neznamená, že
také nejmocnějším – ve vašem tažení. Spolupráce
s hráči na vývoji jejich postav mezi herními
sezeními (mimo hru) je dobře zhodnocený čas!
2. Vyvarujte se předvídatelných situací: Je
vhodné pokoušet se stavět před hráče stále nové
výzvy, kterým musí čelit. Neopakujte se, nebuďte
předvídatelný.
3. Pracujte na věcech dopředu: Každá minuta
věnovaná přípravě vám ušetří 10 minut zoufalého
přemýšlení při hře. Je dobré vědět dopředu, jak
má vypadat místo ve hře nebo jaké jsou pohnutky

hlavních postav. Věnujte více pozornosti tomu, co
byste měli vědět předem, nedělejte to až v
průběhu hry.
4. Prvotní je příběh, až pak jsou pravidla:
Pravidla slouží pouze jako pomůcky. Používejte
je, ale nenechte se jimi chytit do pasti. Pokud si
občas něco pozměníte tak, aby to podpořilo
příběh, nikdo si toho nevšimne. (A pokud přece,
přejde to mlčením.)
5. Popis, dialogy a akce: Intenzivní a dobře
vylíčený popis vytváří pocit bezprostřednosti.
Lidé začnou příběhu věnovat pozornost.
Zajímavé, konzistentní a časté akce udrží jejich
napětí. Zaujměte hráče pocitem reálnosti,
vyvolejte v nich zvědavost, touhu dozvědět se, jak
se bude příběh vyvíjet dál
6. Vyvarujte se stereotypů: Výjimečná povaha
je vzácná. Lidé hrající stereotypně se tím často
snaží zamaskovat nejistotu, kterou při hře
pociťují. Ale jsou i tací, kteří si stereotypní
postavy vybírají schválně, aby ukázali, že i takto
se dá zahrát jedinečná (nezvyklá) hra.
7. Nepřekrucujte připravený scénář: Pokud
hráči tvrdě pracují a dělají chytrá rozhodnutí,
musejí být jejich úspěchy a odměny úměrné jejich
námaze, jinak se budou cítit podvedeni. Naopak:
neodměňujte je, pokud si to nezaslouží.
8. Neříkejte hráčům vše: Mnoho motivů ve hře
je zahaleno rouškou tajemství, proto utajte některé
části před hráči, aby je sami museli odhalit. Pokud
se postavy všechno dozvědí příliš brzo, přestane
je hra zajímat. Naproti tomu pečlivě dávkované
informace je udrží v napětí.
9. Nezneužívejte své moci: Pamatujte, že
musíte umět zabavit hráče stejně jako sebe sama.
Važte si své moci nad jejich postavami. Vy i hráči
vytváříte Příběh a rozhodujete o událostech.
Použijte své moci pozměnit pravidla i připravený
scénář k prodloužení dobře se odvíjejícího
příběhu, ale nenuťte své přátele hrát tak, jak si
přestavujete, aby hráli. Jste sice nejmocnější
osobou ve hře, ale dobrý Vypravěč své moci
zneužívá co nejméně. Snažte se raději vše vyřešit v
mezích pravidel a hlavně v mezích vámi
vymyšleného příběhu.
10. Nepanikařte: Pokud hráči obrátí celou hru
vzhůru nohama, nebojte se vzít si chvíli času na
rozmyšlenou, co s tím dál. Neděje se nic
zvláštního, do nesnází se občas dostane každý,
vždyť jde konec konců o složitou interaktivní hru.

STRUKTURA PŘÍBĚHU
Zdroj: Vampire Storytellers Handbook

Základem pochopení tvorby dobrého příběhu
je práce s jeho strukturou a načasování.
Nejjednodušší je rozdělit si jej do tří jednání –
zahájení, střední hry a koncovky.

ilustrátor neznámý

Zahájení
Zahájení příběhu je zřejmě nejdůležitější částí,
neboť pokud selže, na zbytek příběhu nemusí ani
dojít. Cílem zahájení je zaujmout hráče,
poskytnout motivaci postavám, aby se účastnily a
naznačit hráčům i postavám, oč vlastně půjde.
Existuje několik způsobů zahájení:
Intenzivní akce
Zahájení intenzivní akcí garantuje pozornost
všech a zajistí také účast postav, i kdyby šlo jen o
touhu přežít. Nikdo není na pochybách, oč kráčí a
přirozená inklinace hráčů bude zjistit, oč kráčí a
zabezpečit, aby se to už znovu nestalo.
Pomalá výstavba
Opakem intenzivní akce je pomalá výstavba,
která však už vyžaduje trochu zkušeností. Pokud
to přeženete, může to být až nepostřehnutelné,
naopak v druhém extrému dokáží hráči snadno
rozpoznat, která událost je skutečně důležitá.
Nejlepší způsob, jak začít Příběh, je pár menších
zápletek, přidávání dalších stop a prvků hlavní
zápletky a postupné zvyšování jejich intenzity a
četnosti, až se hlavní zápletka vynoří sama.

Střední hra
Toto je hlavní část Příběhu s největší mírou
flexibility. Postavy musí vyřešit nástrahy, jimž
čelí, odkrýt řadu dalších problémů a pokusit se
Příběh ukončit.
Jakožto Vypravěč máte představu o tom, co by
postavy měly pro řešení dělat - a jak brzy zjistíte,
nikdy neudělají to, co očekáváte, proto je nutná ta
flexibilita. Budete muset zvládnout situaci, kdy
postavy minou životně důležitou stopu, zamíří k
špatnému řešení nebo jednoduše udělají něco
podivného. Občas budete muset zavrhnout scénu,
kterou jste si hodiny připravovali a kterou
doslova milujete, protože postavy přistoupily
k uchopení věci zcela jinak.
Střední hra je o rovnováze. Musíte postavám
zabránit, aby zcela opustily Příběh bez toho, že by
postřehly, že je jejich svoboda jednání omezena.

Koncovka
Kdy vlastně Příběh končí? To se může zdát
jako hloupá otázka, ale je klíčové vědět od
začátku, jaké podmínky musí být naplněny, aby
byl Příběh doveden do konce. Pamatujte také na
to, že existuje víc než jedna cesta k jejich dosažení.
I nejjednodušší Příběh má dva možné konce –
úspěch a selhání.
Podobně jako zahájení i koncovka Příběhu má
řadu úkolů k odehrání. Je třeba vyřešit hlavní
zápletku Příběhu jedním či druhým způsobem.
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Zvěsti
Tento typ zahájení je trochu klišé, ale to nijak
nebrání jeho použití. Jde o rozšíření různých
zvěstí mezi postavy pomocí jejich sociálních
kontaktů v naději, že je jejich zvědavost přitáhne k
akci.
Trik spočívá v tom, nepoužít toto zahájení
přímo ve směru k hlavní zápletce. Postavy mohou
na základě zvěsti sledovat nějaký okrajový úkol a
spíše jen náhodou zkřížit cestu tomu hlavnímu.
Zdroj zvěsti může vědět víc, než říká, může
ostatním lhát a dezinformovat je. Zvěst může
postupně bobtnat a měnit se, jako když hrajete
tichou poštu.

To není snadné. Vyrovnanost pomáhá navrhnout
Příběh tak, že si vyberete kritické momenty - ty
bez kterých Příběh nemůže fungovat – a uvážíte
alternativy, pokud postavy k těmto událostem
nepřistoupí tak, jak čekáte. Je jasné, že nemůžete
předpokládat každou možnost a bude třeba
improvizovat, ale často je možné vrátit se zpět k
Příběhu posunem klíčové události, kterou postavy
minuly.
Druhou možností je, si prostě sednout a nechat
postavy dělat, co chtějí a jednoduše reagovat za
zbytek světa. To vyžaduje od Vypravěče pevnou
vůli a pořádnou přípravu, aby byl schopen vše do
důsledků promyslet. Ale v mnoha směrech je to
méně stresující než neustálá obava o udržení
plánovaného Příběhu a hráčů na zamýšlené cestě.
Hlavním předpokladem je znalost prostředí a
klíčových antagonistů. Cokoliv postavy udělají,
kamkoliv půjdou, kohokoliv potkají, vy musíte
být připraveni. Ale není to tak těžké, jak to zní.
Nebojte se zastavit hru, abyste si něco vyhledali
nebo promysleli – hráči jistě uvítají příležitost k
taktické poradě. Když postavy vkročí do
nezmapované situace, nedovolte jim si to
uvědomit. Je dobré mít připraveno pár
univerzálních oblastí a postav, které tam můžete
využít.
Mějte také na paměti, že Příběh pokračuje, i
když se jej postavy aktivně neúčastní. Hlavní
zlosyn nebude sedět na zadku a čekat jen proto, že
se hrdinové nezjevili, aby rozbili jeho plán. Stejně
jako sledování toho, co se děje v místech, kde
postavy jsou, by měl Vypravěč mít i představu o
tom, co se děje v oblastech, kde postavy nejsou.
Mějte také vždy na paměti, že vyprávění
Příběhu je interaktivní formou a společná tvorba
Vypravěče a hráčů. Vynucování směru Příběhu
obírá hráče o svobodu k vytvoření jejich součásti v
něm a může redukovat jejich postavení na pasivní
publikum. Když se to stane, mohou jednoduše
odejít a číst si místo toho knihu. A mnozí to také
udělají. Dovolte postavám ušpinit si ruce a nechte
je se z toho zase vyhrabat, jak dovedou. Když
postavy míří nečekaným směrem, přemýšlejte o
tom jako o psaní jejich vlastní vedlejší zápletky.
Nechte je jít. Dříve či později nastane příležitost ke
sjednocení s hlavním tématem příběhu.
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Kdokoliv zahrnutý v Příběhu (včetně antagonistů)
musí mít pocit, že se věci v důsledku Příběhu
změnily. To je důležité, neboť jinak hráči získají
pocit, že žijí v jakémsi sitcomu, kde je vše stále
stejné pro začátek dalšího dílu.
Nejběžnějším typem koncovky je vyvrcholení –
zúčtování s nepřítelem, odhalení kýženého
předmětu či informace, odstranění hrozby nebo
něco takového. Jakmile je tento úkol vyřešen,
Příběh je u konce a vítěz v této scéně bude téměř
vždy také vítězem celého Příběhu.
Rozčarování může být také efektivní, ale
potřebuje opatrnější zacházení. Hrozí totiž, že
hráči budou frustrováni. Když postavy riskovaly
život nebo byly svědky toho, jak třeba jejich blízcí
přicházejí o život, může být obtížné srovnat se s
faktem, že to všechno bylo k ničemu. Dokonce, i
pokud je výsledkem Příběhu rozčarování,
Vypravěč by měl zajistit, že vedlejší zápletky a
další okolnosti poskytnou postavám něco
uspokojujícího, v čem mohou cítit naplnění.
Rozčarování pracuje nejlépe v kombinaci s
vedením vpřed. Jak hráči tak postavy budou
šťastné, když zaměří svou frustraci do nového
Příběhu, a pokud jejich pocit viny z rozčarování
může vést k nějaké skupině nebo cizí postavě,
postavy budou mít hotovou motivaci pro další
akce vůči ní.
Otevřené konce
Ačkoliv konec Příběhu by měl vyřešit hlavní
zápletku (tak či onak) otevřené konce může být
často výhodné nechat, jak jsou. Zvláště hrajete-li
delší Tažení, poskytnou nutnou kontinuitu,

povedou k dalším vedlejším zápletkám nebo
dokonce novým hlavních událostem. Může také
hodit neřešené na nějakou dobu za hlavu. Pokud
však konec Příběhu přinese Tažení na nějakou
rozhodující křižovatku, pak může být lepší
ukončit i všechny otevřené konce, ale v jiných
situacích mohou mít otevřené konce užitečné.

NĚCO MÁLO O NAPĚTÍ
Zdroj: http://www.lumpley.com/

Napětí nevychází z nečekaných výsledků.
Když sledujete nějaký film nebo čtete knihu, s
velkou pravděpodobností tušíte, že hrdina
nakonec zvítězí. Ale přesto čtete nebo sledujete
dál a trnete, co se stane. Napětí plyne (chvíle
napětí…) z odkládání nevyhnutelného. Víme, že
hrdina nakonec zvítězí, ale nevíme, co ho to bude
stát. Ještě se chytáte?
Pokud ne, pusťte si nějaký film. Sledujte, jak je
budováno napětí: přidáváním komplikací mezi
protagonistu a to, o čem všichni víme, že se stane.
Hlavní postava musí zvítězit. Tak jednoduché to
je. Proto je také odměna na konci napětí tak
uspokojivá. Nakonec všechno dobře dopadne. A
co z toho plyne pro RPG?
Ano, může být napínavé nevědět, zda vaše
postava uspěje, nebo selže. O to se nechci přít. Ale
to, co se odvážím tvrdit je, že existuje jen jeden
skutečně výtečný způsob, jak vnést do vaší hry
napětí. Ve skutečnosti (a to si povšimněte), když
Vypravěč fixluje hody, aby vytvořil napětí,
dokazuje tak, že napětí a nejistota jsou za těchto

ilustrace Todd Lockwood

okolností vzájemně nekompatibilní.
Takže,
jak zvýšit napětí?
Odkládejte
nevyhnutelné.
Ozřejměte si už na začátku, že hráčské postavy
zvítězí. A potom vezměte kostky a eskalujte,
eskalujte a zase eskalujte situaci. Všichni víme, že
postavy zvítězí, ale co je to bude stát?

HRA BEZ VYPRAVĚČE
Zdroj: http://www.lumpley.com/

KONFLIKTOVÉ A ÚKOLOVÉ
ŘEŠENÍ
Zdroj: http://www.lumpley.com/

Teoretici RPG rádi mluví o conflict-based a
task-based resolution a domnívají se, jak je to
bezva. Jsou v tom cizí slova, nikdo jim nerozumí a
vypadají fakt cool. Řekněme si tedy po lopatě, co
to vlastně je. Ve skutečnosti to totiž není marná
myšlenka.
V úkolovém řešení je v sázce úkol sám o sobě.
„Snažím se rozkódovat sejf!“
„Proč?“
„Doufám, že vyhrabu nějakou špínu na
superzlosyna!“
Co je v sázce: podaří se rozkódovat sejf?
V konfliktovém řešení je v sázce, proč daný
úkol děláte. „Snažím se rozkódovat sejf!“
„Proč?“
„Doufám, že vyhrabu nějakou špínu na
superzlosyna!“
Co je v sázce: vyhrabete špínu na
superzlosyna?
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Předně si musíte vytvořit systém, kde každá
scéna (střetnutí, chcete-li) začíná a končí.
Nejhrubší
způsob
představuje
skupinový
konsensus: kdokoliv může navrhnout scénu nebo
prohlásit, že scéna končí a je na skupině, aby
jednala podle návrhu, nebo proti němu. Kromě
společné hráčské vůle nepotřebuje finální
autoritu.
Vyžaduje to také systém, určující kdy se
vyprávění stává herní pravdou. Kdy se něčí návrh
stane a kdy nestane? Opět nejhrubším způsobem
řešení je skupinový konsensus. Když hráči jednají
podle něčího návrhu, je to zahrnuto do hry, když
ho ignorují, pak není.
Další problém vyvstává se zavedením
organizovaného konfliktu. Vypravěči jsou v
organizaci konfliktu výteční a je obtížné najít
přijatelnou náhradu. Jediné alespoň blízce
přijatelné řešení je, když vždy jeden z hráčů
organizuje konflikt pro ostatní. Nikdy se ale
nedosáhne tak překvapivého dění jako s
Vypravěčem.

Úkolové řešení je úspěch/selhání. Konfliktové
řešení je vítězství/prohra. Můžete uspět, ale
prohrát, můžete selhat, ale zvítězit. Běžně v RPG
platí, že úspěch = vítězství a selhání = prohra, a
tento vztah Vypravěč neustále udržuje – např.
tím, že v sejfu skutečně budou hledané informace
poté, co se ho podaří rozšifrovat. Je však možné, a
někdy užívané, že Vypravěč tento vztah poruší,
obrátí stranu úspěchu ve ztrátu nebo selhání v
klíčovém momentě ve vítězství.
Řekněme, že jsme ještě nerozhodli, co je v
sejfu.
„Snažím se rozkódovat sejf!“
„Proč?“
„Doufám, že vyhrabu nějakou špínu na
superzlosyna!“
Jde o úkolové řešení. Hod: Úspěch!
„Rozkódoval jsi sejf, ale není v něm žádná
špína, jen kupka starých papírů.“
„Snažím se rozkódovat sejf!“
„Proč?“
„Doufám, že vyhrabu nějakou špínu na
superzlosyna!“
Jde o úkolové řešení. Hod: Neúspěch!
„Sejf je příliš obtížný na otevření, ale jak se od
něj otáčíš, vidíš z koše vyčuhovat nějaký
podezřelý papíry…“
(Tyto příklady ukazují, jak při úkolovém řešení
Vypravěč může zlomit pravidlo úspěch=výhra,
selhání=prohra).
To je velký problém úkolového řešení: ať už
uspějete, nebo selžete, Vypravěč je ten, kdo
nakonec rozhodne konflikt. Ani kostky, ani
pravidla, vše záleží na Vypravěčově náladě, na
vašem vztahu a všech těch nespolehlivých věcech,
kvůli kterým používáte pravidla, abyste je
srovnali. Ve stručnosti – úkolové řešení dává
Vypravěči pozici privilegované autority. A v
důsledku toho úkolové řešení poškozuje
spolupráci.
Ať už si házíte na každý sek čepelí nebo na
celý konflikt, nejde o rozdíl v úkolovém nebo
konfliktovém řešení, jen rozdíl v měřítku. Tohle
některé lidi mate. Když se řekne – konfliktové
řešení, pomyslí na řešení celé scény jedním
hodem. Ve skutečnosti můžete konfliktově řešit
jediný úder, nebo úkolově řešit celý boj:
„Seknu ho do obličeje, cha!“
„Proč?“
„Abych ho vyvedl z rovnováhy!“
Konfliktové řešení: vyvedete ho z rovnováhy?
Hod: Prohra!
„Uhne a přikrčí se! Udrží se na nohou a ošklivě
se zašklebí.“
„Bojuji s ním!“
„Proč?“
„Abych kolem něj proklouznul na loď dřív,
než odpluje!“

CREET
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Úkolové řešení: vyhrajete boj (tedy budete s
ním úspěšně bojovat)? Hod: Úspěch!
„Porazili jste ho! Odzbrojili a nakopali mu
zadek!“
(Nevyřešeno, ponecháno na DMovi: dostanete
se na loď dřív, než odpluje?)
(Tyto příklady ukazují konfliktové řešení v
malém měřítku vs. úkolové řešení ve velkém
měřítku.)
Praktické rady ke konfliktovému řešení
Pokud se rozhodnete přistupovat ke hře v
duchu konfliktového řešení, budete s tím mít ve
hrách, jako je např. D&D, dost potíží. Celá hra je
totiž postavena úkolově. Zaveďte si tedy magická
slova. A tato magická slova proneste před každým
hodem kostkou, ve chvíli, kdy hráči drží kostky
v rukou, ale dřív, než jimi hodí.
„Nebezpečí spočívá v...“
„V sázce je…“
„Riskujete…“
„Doufáte, že se vám podaří…“
Z počátku budete muset větu dokončovat
sami. Asi takto:
„Nebezpečí spočívá v tom, že past spustí,
místo abys ji zneškodnil.“
„V sázce je, zdali se k přívozu dostanete včas,
nebo si budete muset udělat velkou zacházku.“
„Riskujete, že vás zaslechnou skřeti ukrytí na
střeše.“
„Doufáte, že se vám podaří
dostat se skrz bránu bez ohledu na
to, zda zlobr přežije, či zemře.“
Ale poté, co to řeknete čtyřikrát
až desetkrát, budete schopni
končit otázkou a dočkáte se reakce
hráčů:
„A v sázce je?“
A pak, když jsou kostky
vrženy, vždycky, vždycky z toho
něco vytěžte:
- Pokud uspějí, získají, co bylo
v sázce. Splní svoje poslání, nebo
se vyhnou nebezpečí.
- Pokud selžou, ztratí, co bylo v
sázce a vy OKAMŽITĚ zavedete v
sázku něco nového. Může to být
další šance, může to být důsledek,
ale co je důležité, je to závažnější
než před tím.
„Hrozí nebezpečí, že spustíš past... a stalo se!
Do tvého ramene se zaryla šipka. Nebezpečí nyní
spočívá v tom, že podlehneš jejímu jedu!“
„Dosáhnete kotviště a přívoz už odplouvá.
Chcete se na něj pokusit doskočit?“
„Skřeti vás zaslechli a skočili na vás. Drápou se
po vás, koušou a škrábou. Hrozí nebezpečí, že vás
strhnou na zem.“

„Nejenže vám zlobr zabránil dostat se skrz
bránu, ale zatlačil vás zpět k průrvě…“
V boji budete pravděpodobně chtít udělat „co
je v sázce“ pro celý boj a malá taktická „co je v
sázce“ pro jednotlivé výměny ran. Když
popisujete prostředí, zmiňte dvě, tři jeho
charakteristiky, jako jsou visící gobelíny nebo
kymácející se můstek či rozbité dláždění plus
zjevné slabiny nepřítele, jako prodřené popruhy
zbroje nebo hnisem zalité levé oko a pak, když
popisujete co je v sázce, můžete to začlenit: „Hrozí
nebezpečí, že vás zatlačí na rozbité dláždění,“
nebo „takže doufáte, že dále ještě více poškodíte
jeho popruhy zbroje.“ To je navíc k zásahu a
zranění. Prostě jen tak.
Je to zvláště úspěšné, pokud používáte malý
bonus nebo postih pro každou výměnu ran. V
D&D je to klasický Vypravěčův pomocník (+2/-2).
Použijte jej ke každému střetu vzhledem k tomu,
zda postavy zvítězily, či prohrály v kole
předchozím. „Rozbité dláždění ti překáží v
účinném manévrování, takže pro tebe -2. Musí se
soustředit na udržení zbroje pohromadě, takže
pro tebe +2.
Jinými slovy, použijete řadu nemechanických
technik k vybudování konfliktového řešení okolo
herních, úkolově řešených pravidel. Zábava navíc
zaručena.

KONFLIKT JAKO HNACÍ SÍLA
PŘÍBĚHU
Každý Příběh je o konfliktu. Když jsou všichni
šťastní a všechno je perfektní, nevzniká žádný
Příběh. Konfrontace mezi dvěma prvky příběhu,
ať už jsou to postavy, národy, filosofie nebo
možnosti volby, žene každou scénu kupředu. Tím,
jak postavy reagují na konflikty, činí rozhodnutí a

ilustrátor neznámý

konají, vytvářejí Příběh. Tato interakce se mnohdy
dá označit jako konflikt.
Tyto konflikty se dají rozdělit do čtyř kategorií:
postava proti postavě, postava proti přírodě,
postava sama proti sobě a postava proti neznámu.
Ústřední konflikt vašeho Příběhu určí jeho typ a
žánr, který budete vyprávět.

Postava proti postavě
Nejprostší, často i nejzábavnější konflikt
pramení ze střetu jedné postavy s jinou, či
skupinky proti jiné skupince. Válečné příběhy,
souboje v bojových uměních či zápas důvtipu, to
vše spadá do této kategorie a obvykle zahrnuje
obranu něčeho, co daná postava považuje za
dobré, hodnotné, vhodné, za něco, zač stojí
bojovat. Ať už jsou to nevinné životy, udržení
míru, rozpoutání války...
V tomto typu konfliktu jedna postava usiluje o
jednu věc, druhá zase o jinou. Často jsou jejich cíle
diametrálně odlišné. Když jedna strana zvítězí,
druhá prohraje. Ideálně postavy hráčů zvítězí nad
svými soky, ale nemělo by se to dít vždy, aby se z
toho nestalo pravidlo. Někdy je to souboj Dobra se
Zlem, jindy zde žádná personifikace zla
neexistuje, každý z protivníků má jednoduše jiný
pohled na věc. (V Creetu je tato druhá varianta
zvláště častá.)

Postava proti přírodě

Postava sama proti sobě
Tento konflikt je až příliš často zanedbáván na
úkor ostatních. Postava se v něm musí vyrovnat s
vnitřním napětím či morálním rozporem.
Překonat předsudky nebo strachy, zvládnout
osobnostní nedostatky, konfrontovat vlastní
omezení…
Někdy je tento zápas personifikován do jiné
osoby, čímž se vnitřní konflikt externalizuje.
Například úspěšnější sok z dávné minulosti, coby
připomínka lítosti nad vlastní neschopností.
Můžete konflikt zacílit na přirozenou slabinu
postavy. Například když má postava někoho, kdo
na ní závisí, může dojít k jeho ohrožení.
Zvláštní pozornost si zaslouží morální
dilemata. Tyto konflikt mohou mít formu výběru
mezi dvěma špatnými alternativami (tzv. volba
menšího zla), dvěma dobrými alternativami (což
může být často náročnější než první případ), nebo
přijetím nevyhnutelného, které sebou nese kladné
i záporné důsledky.
Podobně jako konflikt postava proti přírodě i
tento funguje lépe, je-li kombinován s jiným, což
může oba zefektivnit a zintenzívnit.
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Postava proti neznámu
Tento typ konfliktu staví postavy do pozice,
kdy protivníkem jim je ignorance či neschopnost
porozumět: – jedná se o intelektuální hádanky,
kulturní rozdíly, příběhy orientované na
vyšetřování a výzkum. Cílem tohoto konfliktu
nebývá obvykle porazit protivníky nebo překonat
nástrahy prostředí, ale spíše odpovědět na otázku,
kterou nám neznámo klade. Postavy musejí
použít svoje dovednosti (a hráči svůj důvtip), aby
odkryly základní pilíře, držící tajemství
pohromadě.
Záhadné vraždy přestavují typický příklad
konfliktu postava proti neznámu. I zde se do hry
dostávají obvykle další typy konfliktů – v případě
záhadných vražd to bývá často konflikt postava
proti postavě. Např. když jsou z vraždy postavy
obviněny a zatčeny.

Kombinování konfliktů
Jak už jsem naznačil, různé konflikty je dobré
kombinovat. Ale co to přesně znamená? Jeden
konflikt by měl být vždy ústřední. Ten určuje
směr, kterým se bude ubírat dobrodružství a jeho
vyústění. Ostatní konflikty jsou sice druhotné, ale
nikoliv méně významné. Vyřešení druhotného
konfliktu může navést na řešení konfliktu
ústředního. Často dokonce musí být druhotný
konflikt zvládnut jako první, jinak s primárním
konfliktem nelze hnout.

VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHU

Zatímco tam, kde konflikty postava proti
postavě obsahují jasného a hmatatelného
protivníka, konflikt proti přírodě staví hráčské
postavy proti nejasným, nehmotným a neosobním
magickým silám světa, který je obklopuje. Když
musí postavy bez pomoci přejít Crussonskou
poušť, když se vydávají do hlubin neprobádaných
lesů Silvanie, když překonávají Zapomenutý
průsmyk, všude tam se dostávají do určité formy
konfliktu.
Často není konflikt postava proti přírodě
vnímán jako tak výrazný konflikt, pouze jako
překážka. Aby se však tento druh konfliktu stal
pamětihodným a méně neosobní, je dobré jej
zkombinovat s dalším typem konfliktu, ať už jsou
to neshody mezi postavami, nebo vnitřním
rozporem postavy (viz dále).
Pokud se rozhodnete vsadit na ústřední
konflikt proti přírodě, je důležité vhodně zvolit
neosobní sly, kterým budou postavy hráčů čelit, a
tudíž druhy zkoušek, jaké budou muset
podstoupit. Někdy stačí zvolit živel (oheň, voda,
země, vzduch). Postavy mohou bojovat s ničivým
požárem vesnice či mohou být sevřeni v pasti
lesního požáru. Do hry může vstoupit i osobní
rovina konfliktu v podobě žháře.
Stejně tak voda v podobě rozbouřeného
oceánu, přílivových vln, záplav… a nebo naopak
vražedného sucha. Vzduch v podobě ničivého

tornáda, či bezvětří. Země stavící překážky v
podobě horských úbočí, zemětřesení.
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Kombinace různých konfliktů nevytváří jejich
prostý součet, ale vzájemně se jejich dopad násobí.
Proto neváhejte a pořádně to svým hráčům
zkomplikujte. Je také dobré různé typy konfliktů
střídat, abyste se nezačali příliš brzo opakovat.
Pokud budete střídat jen čtyři základní formy
konfliktů, začnete se opakovat velice brzy. Teprve
kombinace konfliktů vám dávají dostatečně
širokou základnu proto, abyste přišli vždy s
neotřelým příběhem.

HUDEBNÍ DOPROVOD

VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHU
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Nepovažuji hudební doprovod za zásadní a
klíčovou záležitost a navíc si tak trochu myslím,
že je to otázka vkusu jednoho každého z vás. Ale
abych dostál nepsané tradici, rozhodl jsem se
doporučit několik hudebních motivů, které si se
světem Creetu spojuji já:
Sadness, Mea Culpa (Enigma) a další. Enigma
je hudebním projektem Michaela Cretu, který
odstartoval na začátku 90. let. Nabízí zvláštní
směsku hudby kombinující prvky gregoriánského
chorálu
se
zcela
moderními
hudebními
technikami. Ale chybu s ní pravděpodobně
neuděláte.
Cursum Petrficio, Mysterium, Tempus
Vernum, Pax Deorum (Enya) a další. Známá irská
zpěvačka má tu správně mystickou notu, ale při
výběru raději vyřaďte anglicky zpívané písničky.
Může to totiž odvádět pozornost lidí, kteří umějí
anglicky, a kteří se mohou zaposlouchat do slov.
Omen Sore, Devore Amante, Hymne,
Avemano Orchestral, Voxifera, Impera (Era) a
další. Hudební projekt Erica Leviho – Era v sobě
kombinuje prvky gregoriánského chorálu, new
age a kytarových motivů. Jazyk, kterým je
zpívána většina skladeb blízce připomíná latinu.
Většinu příruček pro Creet jsem napsal při jejich
poslechu. Fakt, že jim prakticky nikdo nerozumí
(tedy těm co nejsou anglicky) umožňuje obvykle
nerušeně hrát…
Gregorian anthem (Gregorian) Gregorian je
německá skupina obvykle předělávající moderní
rockové a popové skladby do podoby
gregoriánského chorálu. V této výjimečně vlastní
skladbě navozují klasický dojem chrámové
monumentálnosti a také dost pochmurné až skoro
pohřební téma.
City of Sails, Heroes’ Valor (Midnight
Syndicate) Midnight Syndicate tvoří v podstatě
jen tématickou hudbu pro hraní ať už ve fantasy,
hororech nebo třeba světě temnoty. Jejich hudba
zřejmě nikoho nenadchne, ani neurazí, a
každopádně vytvoří dobrou kulisu.
Voices (Vangelis) Řeckého skladatele filmové i
jiné hudby zřejmě není představovat. Dají se
v něm najít zejména výborná témata pro dlouhé
putování. Samozřejmě lze z jeho New Age hudby

vybrat víc, ale většina skladeb je natolik
profláknutá, že je mi to proti mysli.
Main Title, The Courier (The Last of the
Mohicans Soundtrack) Sountrack z Posledního
mohykána je zajímavý jen některými skladbami.
The Courier se hodí pro nějaké putování, Main
Title bych viděl spíš pro finále s tragickým
koncem.
The Battle, Slaves to Rome (Gladiator
Sountrack) vůbec všechno celý soundtrack ke
Gladiátorovi od Hanse Zimmera a Lisy Gerrard je
naprosto bezchybný. Zvlášť pro hraní na území
Impéria jej považuji jak dělaný.

SPRAVEDLIVÉ VEDENÍ HRY
Vyvarujte se nadržování jednotlivým hráčům!
Může to znít legračně, ale většina Vypravěčů se
neubrání
tomu
někoho
protěžovat
(byť
nenápadně), a přitom tuhle vlastnost lidé
nesnášejí ze všeho nejvíc. Může to úplně rozvrátit
skupinu a pak budete mít jinčí starosti než jestli
má váš příběh dobrou atmosféru. Obzvláště
rizikové je mít ve hře partnerky a partnery, bývalé
partnery a partnerky, svého Vypravěče z jiné hry
nebo příbuzného (zvláště mladšího bratra, kterého
tam prosadila maminka, protože s vámi přece
chce taky hrát :-).
Pokud si však toto riziko uvědomujete, pokud
dopředu hráčům řeknete, že se to může stát a že
by vás na to měli upozornit, jestliže budou mít
pocit, že se to děje, pak toto nebezpečí rázně
eliminujte.

ZPĚTNÁ VAZBA
A konečně poslední rada na závěr. Nebojte se
kritiky. Vyhledávejte ji a vyžadujte ji. Sami nikdy
dobrý RPG příběh nevytvoříte. Je to kolektivní
dílo, protože je to kolektivní hra. Nebojte se hráče
zainteresovat na specifických úkolech, ptejte se
jich, co by udělali jinak, jestli má být více popisů,
více akce, více soubojů… Snažte se vyjít vstříc
všem a hledat střední cestu. Pokud jste jen trochu
ješitní (a kdo není?), je to tím nejtěžším, co vás
čeká, ale věřím, že to zvládnete. Pokud máte
skutečně zájem na dobré zábavě vás i vašich hráčů
pak už to zřejmě dávno děláte.

KAPITOLA 4

DOBRODRUŽSTVÍ
Dobrudržství
V této kapitole vám nabízím jednak dnes již
klasické internetové dílko – Velký seznam
zápletek, který pokrývá snad všechna tradiční
herní klišé. Což ale neznamená, že je nemůžete
využít. Právě naopak. Dále pak některé moje
nápady (uskutečněné i nikoliv) na dobrodružství
v Creetu a konečně i několik delších nástřelů
dobrodružství. Záměrně mluvím o nástřelech,
protože mám ve zvyku nepsat konce, ale sledovat,
jak se příběh bude sám dál vyvíjet.

VELKÝ SEZNAM ZÁPLETEK

Dobré hospodaření
Postavy jsou zapojeny do velení velké operace
(obchodní společnosti, feudálního baronství, CIA)
a musí, přes nedostatek zkušeností, uspět.
Běžné variace: Postavy jsou do věci zapleteny,
protože jde o něco velkého a Starý správce chce
vzít roha. Poddaní, sousedé, zaměstnanci atd.
postavy nesnášejí, protože jejich způsob převzetí
řízení vypadá zvenčí hodně špatně a všichni
zbožňovali bývalého šéfa.

Do Memphisu, ale rychle

Zdroj: Hlubiny internetu

Dívat se, nesahat
Postavy pracují v utajení – špehují někoho,
sbírají informace o tvorech v divočině,
prozkoumávají novou oblast. Bez ohledu na
konkrétní úkol, se primární konflikt (alespoň na
počátku) točí okolo pravidla, že se mohou pouze
dívat, naslouchat a učit. Nesmějí provést kontakt
nebo se odhalit.
Běžné variace: Cíl se dostane do potíží a
postavy se musí rozhodnout, zda porušit pravidlo
nulového kontaktu a rozběhnout záchrannou akci.

Postavy jsou na palubě velkého dopravního
prostředku (Východoindického parníku, Trajektu,
Hibernační kosmické lodi), když je unesen. Nyní
musí jednat, zatímco normálové sedí a kulí oči.
Běžné variace: Únosci jsou vládní agenti, kteří
podnikají komplikované kroky, které mají postavy
donutit, aby si zvolily strany. Únosci si
neuvědomují sekundární nebezpečí, kterému
musí čelit, a snahy přesvědčit je považují za trik
druhé strany. Normálové nejsou nápomocní, či
jsou dokonce k postavám nepřátelští, protože si
myslí, že věci jen zhoršují.

Jakou vidličku, když večeříte s elfy?
Postavy jsou diplomatický předvoj snažící se
otevřít (nebo podpořit) politické či obchodní
vztahy se zvláštní kulturou. Vše co musejí
dokázat, je přežít den či dva obklopeni zvláštními
zvyky bez toho, že by někoho urazily… a
informace které mají, jsou jak neúplné, tak
zavádějící.
Běžné variace: Postavy byly vybrány někým,
kdo ví, že na to nejsou připraveny – cizí postavou
– snažící se sabotovat jejich práci. (Aby se vyhnuly
neštěstí, budou muset na toho darebáka uhodit.)

ilustrátor neznámý
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Eskortní služba
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Postavy mají cenný předmět nebo osobu,
kterou potřebují dostat na bezpečné místo nebo k
právoplatnému majiteli atd. Musí podstoupit
nebezpečnou cestu, ve které se je jedna nebo víc
nepřátelských frakcí a navíc i náhoda a různá
neštěstí snaží připravit o věc v jejich péči.
Běžné variace: Věc nebo osoba jsou obtížné, ta
druhá se snaží uniknout nebo podfouknout
postavy. Cíl byl zničen nebo obsazen nepřítelem.
Bezpečným příjezdem na místo příběh nekončí,
postavy musí vyjednat výměnu (například peněz
za rukojmí). Postavy musí cíl ochránit bez toho,
aby o tom cíl věděl.

Gulag 23
Postavy jsou uvězněny a musí naplánovat
útěk, musí překonat protiopatření, stráže a
zeměpisnou izolaci jejich vězení, která jim v tom
brání.
Běžné variace: Ve světě tam venku se
přihodilo něco významného a stráž vězení se
proto stala velmi laxní. Postavy byly najaty aby
„otestovaly“ vězení – nejsou normálními vězni.
Další vězni se rozhodnou vyvolat poplach ze zášti
nebo odplaty. Postavy jsou v přestrojení, aby
mohly proniknout mezi vězně, ale jsou zaměněny
za skutečné vězně a drženy v zajetí. Postavy musí
rychle uniknout, aby se dostaly do dalšího
dobrodružství za hradbami.

DOBRODRUŽSTVÍ

Hej mámo, to je svéráz
Děje se něco špatného a nevysvětlitelného (ve
městě začaly rasové nepokoje, elektřina zmizela,
zásoby piva vyschly, v červenci sněží, Voyager má
fanoušky, hordy vetřelců sežraly všechen sýr), a
to způsobuje spoustě lidí potíže. Postavy musí
vystopovat zdroj tohoto fenoménu a zastavit jej.
Běžné variace: Postavy jsou jaksi nechtěně za
celou věc zodpovědné. To, co se zdá být
problémem jednoho druhu (technickým, osobním,
biologickým, chemickým, magickým, politickým),
je ve skutečnosti jiným druhem problému.

Jak prosté milý Watsone
Byl spáchán zločin nebo jiná ukrutnost.
Postavy mají za úkol to vyšetřit. Musí vyslechnout
svědky (a zabránit jejich zabití), sbírat stopy (a
zabránit tomu, aby je někdo ukradl nebo zničil).
Musí shromáždit důkazy a doručit je úřadům a
nebo posloužit jako místní soudci.
Běžné variace: Postavy musí očistit již
obviněného neviného (možná je samé). Postavy
musí spolupracovat se zvláštním vyšetřovatelem
nebo jiným nechtěným spojencem, který má moc.
Uprostřed vyšetřování je postavám „sebrán
případ“ – ten kdo je pozval/úřady prohlásí
případ za uzavřený (často jako výsledek
politického manévrování protivníků). Vrcholem je

scéna u soudního dvora nebo popraviště. Škála
tohoto dobrodružství je hodně široká od vraždy v
maloměstě až po skandál z planetárního
zamoření.

Kolikže chcete za tu tretku?
Ve vymezené oblasti existuje něco důležitého a
cenného. Postavy (nebo jejich zaměstnavatelé) to
chtějí, ale stejně tak i jedna nebo víc dalších
skupin. Získají to ti, kteří přechytračí a porazí
ostatní, nelépe si poradí s domorodci v oblasti a
zjistí o svém cíli co nejvíc. Každá ze soupeřících
skupin má vlastní program a zdroje.
Běžné variace: Domorodci vyžadují, aby se
soupeřící skupiny daly dohromady jako přátelé a
přednesly jim svoje záměry. Cenná věc byla na
cestě někam, když byl její přepravní prostředek
nebo kurýr zničen nebo zmizel.

Lépe pozdě než nikdy
Přišli nějací zlosyni, přišli a spáchali nějaké zlo.
Postavy nepatří k nejmazanějším. Zlosyni
zdrhnou a postavy se vzpamatují právě tak včas,
aby je stihly sledovat do jejich doupěte, za
nepřátelské linie atd.
Běžné variace: Zlosyni se plíží po vedlejších
cestách a snaží se skrýt v divočině (často
nepřátelské vůči postavám). Pokud dosáhnou cíle
(překročí hranici, dosáhnou hyper-rychlosti, atd.)
není způsob, jak je dál pronásledovat.

Čerstvé trosky
Město, hrad, hvězdná loď, základna nebo jiná
civilizovaná stavba leží v troskách. Ještě nedávno
byla v pořádku. Postavy musí vstoupit do ruin,
prozkoumat je a zjistit, co se stalo.
Běžné variace: Cokoliv stavbu poškodilo
(včetně hrabivých lidí, podivné radiace, nové rasy,
duchů) stále ještě představuje hrozbu a postavy
musí zachránit situaci. Obyvatelé zničili sami
sebe. Ruiny jsou opuštěnou lodí či vesmírnou lodí,
která byla nedávno objevena. Ruiny jsou městem
duchů, o které postavy cestou zakopnou – ale
mapa říká, že město je v pořádku a žije.

Neprozkoumané vody
Postavy jsou průzkumníky, a jejich cílem je
vstoupit
na
nezmapované
teritorium
a
prozkoumat je. Pochopitelně, že to neznamená
tam jen jít a načrtnou pár skic místní fauny. Něco
tam je! Něco fascinujícího a nebezpečného.
Běžné variace: Buď je ohrožující samo místo (v
kterémžto případě musí hrát postavy jak National
Geographic tak se snažit uniknout s celou kůží a
nezešílet z toho) nebo je místo samo nádherné a
úžasné, ale něco jiného si zde brousí zuby na to,
aby zajistilo, že o tom postavy nikomu nepoví.
Další konflikty mohou pramenit z poškození
dopravního prostředku nebo komunikačního

zařízení postav. V kterémžto případě přichází na
řadu varianta „Ty nachové nejezte“.

Ne u nás v Kansasu
Postavy si hledí svého, když jsou znenadání
přemístěny na zvláštní místo. Musí odhalit, kde
jsou, proč tu jsou a jak uniknout.
Běžné variace: Byly tam přemístěny, aby
někomu pomohly v nesnázích. Byly přemístěny
náhodou, jakožto vedlejší efekt něčeho zvláštního
a tajemného. Někteří z nepřátel postav byli
transportováni s nimi (nebo odděleně) a nyní mají
nové bitevní pole a nevinné, které je třeba
přesvědčit, kdo jsou hodní hoši.

Pandořina skříňka

Postavy jsou lovci pokladů, kteří se dozvěděli
o zřícenině, ve které jsou nějaké ukryté. Jdou ji
prozkoumat a musí si poradit s nadpřirozenými
obyvateli, aby získali poklad a přežili.
Běžné variace: Poklad sám je nějak
nebezpečný. Poklad není ve zřícenině, ale v
divočině
nebo
dokonce
ukryt
někde
„civilizovaně“. Poklad je něčí zákonný majetek.
Ukáže se, že poklad má svou vlastní vůli.

Pátrání
Někdo zmizel: utekl, ztratil se nebo se
jednoduše už pár dní neozval. Někdo ho postrádá
nebo potřebuje, aby se vrátil. Postavy jsou
povolány, aby ho našly a přivedly domů.
Běžné variace: Cíl byl unesen (možná dokonce
proto, aby postavy přivábil). Cíl je nebezpečný a
utekl ze zařízení, které před ním mělo chránit
veřejnost. Cíl je cenný a unikl z místa, které ho
mělo udržet v bezpečí, teple a při ruce. Cíl má pro
útěk důvod, s nímž budou postavy sympatizovat.
Cíl se zapletl do dalšího dobrodružství (ať už jako
protagonista nebo oběť), které budou muset
postavy podstoupit. Chybějící „osobou“ je celá
expedice
nebo
výprava.
Cíl
není
na
útěku/ztracený, je to jen někdo, koho mají
postavy
sledovat
(možná
pod
falešnou
záminkou).
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Pomoc je na cestě
Osoba (církevní skupina, národ, galaxie) je v
nebezpečné situaci a bez záchrany nepřežije.
Postavy jsou tou pomocí. V některých scénářích je
zápletka tak jednoduchá jako vzdálený výkřik
nebo chrčící nouzové vysílání.
Běžné variace: Oběť je rukojmí, osoby
ohrožené útokem nepřátelských sil a postavy se
musí vypořádat s únosci nebo obležení prolomit.
Je tu nebezpečí, že se zachránci ocitnou ve stejné
kaši jako zachraňovaní, což problém ještě zhorší.
Zachraňovaní nejsou lidé, ale zvířata, roboti nebo
něco jiného. „Oběť“ si neuvědomuje, že potřebuje
záchranu, myslí si, že dělá něco rozumného a
nebo bezpečného. Hrozba není zlovolná, jde o
přírodní katastrofu, roztavení jaderného reaktoru
nebo
propuknutí
epidemie.
Zachraňovaní
nemohou odejít, něco nemobilního a životně
důležitého je třeba provést v místě dobrodružství.
Postavy začínají jako část zachraňovaných a musí
uniknout a sehnat síly nebo zdroje, aby se vrátily
a pokračovaly, jak je uvedeno výše.

Poslání jak se patří
Někdo potřebuje nějakou věc (aby naplnil
proroctví, uzdravil monarchu, zabránil válce,
odvrátil epidemii, nebo něco takového). Postavy
musí tu věc najít. Často jde o starou věc, tajemnou
věc nebo mocnou věc. Postavy musí zjistit, oč jde,
ilustrátor neznámý
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Někdo se vrtal v něčem, V Čem Se Vrtat
Neměl, nebo otevřel portál do Dimenze Zlých
Lidí, prorazil zeď státního vězení nebo vyvolal v
půdním bytě starobabylónského boha Dřív, než
mohou postavy vůbec pomyslet na to, že by si
poradily se zdrojem potíží, jsou konfrontovány s
vlnami potíží, které už způsobil: nestvůrami,
staříky
na
válečné
stezce,
zvědavými
mimozemšťany,
kteří
si
myslí,
že
auta/obyvatelé/hamburgery od McDonalda a tak
dále.
Běžné variace: Postavy nemohou jednoduše
zamést svinstvo pod rohožku, musejí ho posbírat
a vyhodit zpátky do zdroje, před tím, než
dobrodružství skutečně skončí. Postavy jsou
zdrojem přitahovány a musí vyřešit i problémy té
druhé strany, než vyřeší svoje vlastní. Tajná kniha,
kód, nebo jiný vzácný prvek je nutný k uzavření
díry (možná stačí jen ten týpek, co ji otevřel).
Blízkým bratrancem této zápletky je „někdo
cestoval do minulosti a trochu zamíchal naší
realitou“.

Pátračovo potěšení

CREET

padnout jí na slovu a potom se vypořádat s tím, co
je potká.
Běžné variace: Věc je po nálezu neúplná
(jedena z nejdráždivějších a nejméně zábavných
zápletek ve vesmíru). Někdo ji už vlastní (nebo ji
nedávno ukradl, občas z legitimního nároku či
důvodu). Věcí je informace, nápad nebo substance
a ne nějaký konkrétní předmět. Postavy musí
jednat v přestrojení nebo jinak infiltrovat skupinu
nebo společnost a získat věc lstí nebo podvodem.

Potížisté
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Zlosyn (nebo jejho skupina, či více skupin) dělá
výtržnosti, rozrušuje sousedy, otravuje rezervoáry
pitné vody nebo jinak způsobuje potíže. Postavy
musejí jít na místa, kde k nim dochází, najít
zlosyna a zastavit ho.
Běžné variace: Postavy nesmí pachatele zranit,
musí ho dostat živého a zdravého. Zlosyni
připravili něco nebezpečného a ukrytého, jako
„pojistku“, kdyby byli jati. „Zlosynem“ je
nestvůra nebo nebezpečné zvíře (nebo inteligentní
tvor, o kterém si všichni myslí, že je to nestvůra
nebo zvíře). „Zlosyn“ je respektovaná veřejná
osobnost, nadřízený důstojník nebo někdo jiný,
zneužívající svého postavení, a postavy se musí
vypořádat s nepřátelstvím ze strany jindy
nápomocných míst, které odmítají to, že by byl
zlosyn zlý. Rovnováha sil by potížím zabránila a
postavy si musí zvolit strany a vyvážit je, aby se
věci urovnaly. „Potíže“ jsou diplomatické nebo
politické a postavy musí dosáhnout míru, nikoliv
války.

DOBRODRUŽSTVÍ

Prosím?
Postavy se starají o svoje vlastní záležitosti,
když jsou napadeny nebo ohroženy. Neví proč.
Musí vyřešit tajemství motivů útočníka a v
mezičase se bránit dalším útokům. Musí si dát dvě
a dvě dohromady a problém vyřešit.
Běžné variace: Postavy mají něco – co zlosyni
chtějí – ale nemusí o tom vědět. Zlosyni se chtějí
pomstít za mrtvého krajana z předchozího
dobrodružství. Zlosyni si postavy spletli s někým
jiným.

První bod pro domácí
Postavy jsou účastníky v závodě, soutěži,
turnaji, časem vymezeném sběru věcí nebo jiném
druhu sportovního klání. A musejí vyhrát.
Běžné variace: Ostatní soutěžící jsou nečestní,
a postavy musí překonat jejich pokusy podloudně
zvítězit. Postavy soutěží ze závažnějšího důvodu
než je vítězství, jako je například bezpečí dalšího
soutěžícího, vzájemná špionáž, nebo aby se
dostaly na místo, což jim umožní jen tahle událost.
Postavy netouží po výhře, jen nechtějí, aby vyhrál
zlosyn. Událost je záměrným testem schopností

postav (pro vstup do organizace, například).
Událost se stane víc smrtící, než se předpokládalo.

Safari
Postavy jsou na lovecké expedici, aby zajaly
nebo zabily těžko polapitelného a cenného tvora.
Musí si poradit s prostředím, jeho vlastní
schopností úniku a možná i jeho bojovými
schopnostmi.
Běžné variace: Tvor je imunní vůči jejich
pastím a zbraním. Jsou tu další lidé, aktivně tvora
chránící. Tvorovo doupě dovede postavy k
dalšímu dobrodružství.

Skrytá základna
Postavy narazí při cestování či průzkumu na
sršní hnízdo zlosynů, připravujících se na Velké
Zlo. Musí buď najít nějaký způsob, jak dát vědět
dobrým týpkům, nebo se na místo vkrást a
zneškodnit ho samy nebo obojí.
Běžné variace: Postavy musí zjistit, jak použít
dostupné zdroje k vlastní obraně a proti zrádným
obyvatelům.

Tenhle most neznečistí cizí noha
Postavy jsou určeny jako stráž určitého životně
důležitého místa (cokoliv od horského průsmyku
až po hvězdnou soustavu) před blížícím se nebo
možným útokem. Musí naplánovat svoji
obrannou strategii, rozdělit si hlídky a tak dále, a
vypořádat se s nepřítelem až dorazí.
Běžné variace: Informace, které postavy
dostaly, byly chybné, ale jednání podle nových
informací může vyústit v ještě větší nebezpečí –
ale stejně tak i nicnedělání, a postavy si musí
vybrat nebo udělat kompromis. Postavy zjistí, že
nepřítel má dobrý a sympatický důvod pro
zničení chráněného bodu.

Trocha prevence
Zlosyn nebo organizace se připravují na něco
špatného, ale postavy dostaly hlášku. Musí o té
rošťárně zjistit víc a zabránit jí.
Běžné variace: Původní hláška byla falešná
stopa k odvedení pozornosti, která měla za úkol
odlákat postavy od skutečné rošťárny. Chystají se
dvě Zlé věci a není způsob, jak jim zabránit oběma
– jak si vybrat?

Ty nachové nejezte
Postavy trčí na zvláštním místě, a aby přežily,
musí najít jídlo, přístřeší a pak se postarat o to,
aby se vrátily domů.
Běžné variace: Postavy musí přežít jen krátký
časový úsek, než dorazí pomoc, loď nebo než je
opraveno rádio, nebo nějaká taková věc (pro
úspěšnou opravu občas musí postavy zjistit
nějakou skutečnost o místním prostředí, která
takové opravy umožní).

Ukořistění vlajky
Postavy musí zabezpečit vojenský cíl pro
dobré hochy. Jsou tu také zlí hoši, kteří nechtějí,
aby byl zabezpečen. Základní taktický scénář.
Běžné variace: Postavy musí shromáždit nebo
vytrénovat síly, aby tu práci provedly s nimi.
Postavy pracují se špatnými informacemi a oblast
není taková, jak o ní hovoří popis. Postavy musí
koordinovat svoje snahy se spojeneckou skupinou
(zřejmě odložit rivalitu a tak). Cílová zóna
obsahuje nevinné obyvatelstvo, křehké zboží nebo
nějakou jinou cennou věc, která nesmí být v
křížové palbě zničena.

V bouři každý přístav dobrý
Postavy hledají přístřeší, aby se ochránily před
nějakým živlem nebo hrozbou, a naleznou místo,
kam mohou zalézt. Zjistí však, že narazily na něco
nebezpečného, tajemného nebo nadpřirozeného a
musí se s tím vypořádat, aby si vůbec mohly
odpočinout.
Běžné variace: Přístřeší ukrývá příčinu hrozby,
před kterou se postavy chtěly skrýt. Přístřeší je
Skrytou základnou (viz). Postavy se nesnaží jen
najít úkryt, ony se snaží přežít. Místo je
legitimním úkrytem nějakého druhu, ale postavy
nejsou vítány a musí si získat srdce majitelů, aby
dostaly pokoj na noc.

Vpadněte tam

Vyčištění hexu
Existuje místo, kde žijí zlé věci. Postavy z něj
musí učinit bezpečné místo pro dobré lidi tím, že
jej systematicky vyčistí od nebezpečí.
Běžné variace: Zlé věci nelze porazit přímým
konfliktem. Postavy se musí dozvědět víc, aby
mohly problém vyřešit. Strašidelný dům.
Mimozemské zamoření.

Vydírání
Obvykle pomocí švindlu (ale občas tím, že
vytáhne něco z minulosti postavy), má soupeř
něco, co donutí postavy jednat. Může jít o
jakýkoliv druh hrozby od fyzické po
společenskou, ale závisí to na tom, že zlosyn něco
má – i kdyby to byla jen informace – co jiní nemají.
Teď tahá za nitky postav a nutí je, aby dělaly věci,

Zkouška ohněm
Postavy musí projít rizikovou oblastí a dostat
se na druhou stranu bez toho, že by je zabilo,
obralo, pokořilo, ponížilo, nakazilo to, co se tam
skrývá. Potíže, se kterými se střetnou, jsou zřídka
kdy osobního rázu – místo samo je v tomto
dobrodružství „zlosynem“.
Běžné variace: Místo není ve skutečnosti
nebezpečné, všechna ta různá „nebezpečí“ jsou ve
skutečnosti tím nebo oním způsobem pokusy o
komunikaci s družinou.
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Ztracené vzpomínky
Jedna nebo víc postav se probudí bez
vzpomínky na nedávnou minulost a nyní zjistí, že
se nacházejí v obtížné situaci, které nerozumí.
Postavy musí nalézt důvod pro ztrátu paměti a
vyřešit problémy, které se v mezičase vyskytnou.
Běžné
variace:
Zapomětlivé
postavy
dobrovolně potlačily nebo vymazaly vzpomínky a
nyní anulují vlastní práci.

101 NÁMĚTŮ NA PŘÍBĚH
Náměty na dobrodružství v Creetu jsou děleny
podle oblastí. Neznamená to, že je nemůžete
použít i jinde či různě pozměňovat a adaptovat,
ale v daných oblastech jsou jaksi nejpřirozenější.
Nejtypičtější náměty na příběhy jsou skutečně jen
náměty. Jáká je skutečnost, co se za nimi skrývá,
to už si budete muset domyslet sami.

Atlantské spojenectví
1. Mrtvý vědátor: Profesor historie zabývající
se ranými dějinami Impéria byl na pokraji velkého
objevu. Objevu, který prý možná mohl ohrozit
imperátorovu rodinu. Bohužel byl zavražděn a
většina jeho vědeckých prací zmizela. Univerzita
v Ridellu si přeje celou věc v tichosti vyšetřit.
2. Láska a smrt: Pěkná telonská kurtizána
projeví o postavu jednoho z hráčů nebývalý
zájem. Bohužel na cestě do jejího budoáru jsou
přepadeni jejím zhrzeným milencem. V souboji,
který s postavou milenec svede, se kurtizáně,
která se je snaží zastavit, povede nechtě milence
zabít. Ale bylo to opravdu jen nechtěně? A jak to
vysvětlit telonské spravedlnosti?
3. Blokáda: Lirreiský přístav zablokují
crussonské válečné lodi. Žádné vojsko ale není
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Cíl mise: Dostaňte se na nebezpečné místo a
získejte odtamtud životně důležitou věc nebo
cennou osobu. Překonejte obranu oblasti.
Běžné variace: Cílem není získat věc, ale zničit
ji nebo zabránit nějakému procesu (zničit
generátor silové stěny, zavraždit zlého krále,
zastavit sesílané kouzlo, zmařit invazní plány,
zavřít portál). Cíl se přemístil. Cílem je informace,
kterou je třeba vyslat nebo jinak zveřejnit z oblasti,
jakmile je nalezena. Práci je třeba provést bez
poplašení nepřítele. Postavy nevědí, že místo je
nebezpečné. Postavy musí věc nahradit jinou věcí.

které nechtějí dělat. Postavy musí ukončit cyklus
vydírání, zbavit zlosyna jeho výhody a udržet ho
dočasně spokojeného, zatímco budou dosahovat
svého cíle.
Běžné variace: V zápletce prokáží postavy
zlosynovi službičku, což mu dá nad nimi výhodu
(velmi cynické!). Aby uspěly, musí postavy
kontaktovat, další lidi, kteří jsou také využívaní.
Postavy nejsou oběťmi, ale někdo na kom jim
záleží/koho chrání je.
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v dohledu. Je to špatně synchronizovaný pokus o
invazi? Je možno poslat pro pomoc?
4. Uzavřená citadela: Corvanská pevnost
uzavřela svoje hradby. Všechno zboží, které se do
ní dopravuje, je překládáno na zvláštní vozy a
pečlivě kontrolováno. Navíc se sem vozí
podstatně více zásob, než je obvyklé. Co ti rytíři
Růže zase chystají?
5. Sedm smrtelných ran: Bohatí lirrejští kupci
jsou vražděni ve svých domech. Vražda nese
všechny stopy magického rituálu. Ale ani
nejmocnější mágové města netuší, o jaký rituál se
jedná. Shodují se jen na tom, že až se to zjistí, bude
už pozdě.
6. Válka zlodějů: Ve válce atlantských zlodějů
a Půltváří zahynul, zřejmě nedopatřením, syn
významného říšského senátora, který je velmi
blízký imperiálnímu dvoru. Atlantský tribun trvá
na tom, že tuto válku je potřeba co nejrychleji
zlikvidovat a hledá někoho, kdo by to dokázal.
Navíc by bylo pěkné narafičit onu smrt tak, aby
ukazovala k crussonským Půltvářím a ne
k atlantským zlodějům.
7. Tajemství hostince: Železná stezka vedoucí
tajemným Šerolesem k dolům v Pásovém pohoří a
k průsmykům vedoucím do Crussonu je místem
častých přepadů tlup banditů. Proto na ní existuje
řetěz tří opevněných hostinců, poskytujících
poutníkům na noc útočiště. Ale útočiště se může
stát snadno i vražednou pastí.
8. Zkáza z hlubin: Horníci v Sangiře, vesničce
pod Pásovým pohořím narazili v dolech na něco,
co mělo zůstat pohřbeno. Většina jedné směny se
nevrátila a ostatní odmítají sfárat.
9. Závod o život: Telonský tribun je zřejmě
pomalu tráven. Ačkoliv kuchař byl již odhalen
jako spolupachatel, ostatní spiklenci prchli a
tribun pomalu chřadne. Je potřeba najít protijed a
čas kvapí.

10. Sněžná past: Horský průsmyk do
Crussonu byl odříznut sněhem. Bohužel spolu
s vojáky ze strážní hlásky a obyvateli zdejší
horské vísky zůstalo v průsmyku odříznuto i něco
jiného.
11. Ztracené město: Dítě se zatoulalo do
opuštěného a zbořeného města a soumrak se blíží.
Místo je považováno za strašidelné a lidé se tam
bojí chodit i ve dne, natož pak v noci.
12. Podivné zmizení: Corvanský tribun se při
lovu ztratil. Jeho kůň se do pevnosti vrátil bez něj
a měl na sobě šmouhy od krve. V zemi panuje
napětí, protože válka je dost možná na spadnutí.
13. Rozparovač: Telonské kurtizány jsou
zabíjeny jakýmsi šíleným vrahem, který za sebou
zanechává jen jejich zohavená těla. Mluví se o
telonském rozparovači.
14. Průmyslová špionáž: V Lirrei prý spustili
na vodu nový a rychlejší typ plachetnice. Úkolem
věrných stoupenců Jediného je získat její plány
nebo případně celou loď pro Crusson.
15. Politická vražda: Zasedání Rady
Spojenectví se má zúčastnit i vyslanec z Říše. Je
zájmem Crussonu, aby zahynul, což zhorší vztahy
Impéria a Atlantského spojenectví.
16. Epidemie: Ve vesnicích kolem Telonu se
šíří nebezpečná horečka. Ridellská univerzita chce
do oblasti poslat svoje lékaře, aby celou věc
prozkoumali.
17. Mořská bestie: V průlivu mezi Ridellskými
ostrovy se usadil jakýsi mořský netvor, který
stahuje z paluby posádku do hlubin.
19. Ledem a sněhem: Horská vesnička na
corvanské straně Pásového pohoří je i přes
pokročilé léto stále odříznuta sněhem. Je potřeba
zjistit, co je za tím.
20. Opuštěný mlýn: V opuštěném arvanském
větrném mlýně prý straší. A navíc se prý krajem
potulují bandité.

ilustrace Marc Daniel Goecke

21. Terra incognita: Ridellští vědci by chtěli
uspořádat výpravu k tajemnému kontinentu
Terra, který má ležet západním směrem. Podařilo
se jim vymoci u ridellského tribuna souhlas, získat
peníze i loď. Ale potřebují další prostředky, další
lodě a hlavně posádku.

Auguria

Crusson
28. Záhadný balíček: Ascarský kalif si vyžádal
z Telonu velice delikátní
zásilku. Bohužel je také velmi
objemná a těžká. Přesto je
třeba ji do města dopravit
pokud možno nepozorovaně
a rychle.
29.
Temné
zákruty
politiky: Delferské opium
bylo objeveno na palubě
imperiálního plavidla, které
vezlo k jednání imperátorova
zmocněnce.
Nesmrtelný
prorok si nepřeje, aby byla
jednání jakkoliv narušena, ale
několik
paladinů
z vyslancova doprovodu a
také
některé
crussonské
stráže přítomné objevu by si
rády hrály na ctnostné.

ilustrace Vincent Proce
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22. Znesvěcený hrob: Hrobka mocného
čaroděje je otevřená. Nikdo se však neodvažuje
vstoupit dovnitř, protože je chráněna mocnými
kouzly. Je však třeba zjistit, zda byl narušen klid
mrtvého a zda nejsou lupiči stále ještě uvnitř.
23. Den, kdy se zachvěla země: Zasedání
Konkláve čarodějů se změnilo v masakr, když se
začal zkoumat prastarý magický artefakt objevený
v lesích Silvanie. Ti, kteří nezemřeli na místě, trpí
podivnou, těžkou chorobou. A někteří se snaží
uniknout na pevninu.
24. Špatné dveře: Říšští mágové věčně
soupeřící s Konkláve se pokoušeli ostrov zničit.
Podařilo se jim však pouze otevřít portál vedoucí
do jiných světů. A z něj vylezl strašlivý démon.
25. Černá voda: Rybáři si stěžují, že se ostrovu
hejna ryb poslední dobou vyhýbají. Pokud se jim
nepomůže, odstěhují se jinam a ostrov přijde o své
poslední obyvatele.
26. Relikvie: Z pověření Konklávě čarodějů je
potřeba najít způsob, jak z pustého ostrova
vytvořit normální zemi. Možná, že by se to dalo
dokázat s pomocí Timniina jablka. Ale to zmizelo
už před mnoha desítkami let.
27. Nikomu se nedá věřit: Atlantský
patriarcha se vydává vyjednat separátní mír
s ascarským kalifem. Cestou mu ale někdo usiluje
o život. Jsou to muži z jeho doprovodu nebo
někdo zvnějšku?

Záležitost je potřeba vyřešit jakýmikoliv
prostředky k plné spokojenosti.
30. Po stopách příze: Obchodník na delferském
bazaru přísahá, že má pravou mapu vedoucí
k vesnicím vyrábějícím hedvábí. Naskýtá se šance
objevit tajemství jeho výroby.
31. Obvinění z vraždy: Postavám na
Delferském bazaru je hluboce pod cenou vnucen
drahocenný šperk. Krátce nato jsou zatčeny za
vraždu. Šperk slouží jako hlavní důkaz. Prodavač
se přihlásí jako svědek.
32. Nulová šance: Menfr není přístupný
cizincům, přestože všechna ostatní města jsou
poutníkům otevřená. Mercantští agenti však musí
za každou cenu proniknout dovnitř a zjistit o
tomto tajemném městě co nejvíc.
33. Písky pouště: Hrobky dávných kalifů jsou
sice ztraceny pod písky Velké pouště, ale existují
lidé, kteří znají cestu. A na objevitele prý čekají
neuvěřitelné poklady. Jde jen o to, jestli se té cesty
někdo odváží.
34. Nebezpečné vize: Kniha proroctví prý
ukrývá návod k eliminaci Nesmrtelného proroka.
Je potřeba jen správný klíč ke čtení knihy. A ten
klíč je prý ukryt v samém středu Crussonu.
Bohužel se tahle informace donesla i k Prorokovi.
Dokáže ho vůbec někdo předstihnout?
35. Noc oživlých mrtvých: Vojáci, kteří
zahynuli v šarvátkách na Hraniční řece ožili. Je to
zcela zjevně dílo černé magie, ale není jasné, která
strana za tím stojí. Panují však velké obavy z toho,
že řeku překročí a vrhnou se na území Říše.
36. Záškodník: Někdo poškodil karavaně
putující Velkou pouští sudy se zásobou vody. A
není to zdaleka první případ tohoto druhu.
37. Poslední kapka: V samém středu Velké
pouště prý tryská pramen živé vody. Jde o
důsledek Prorokova kouzla, které ze země vysálo
všechen život. Jde jen o to pramen najít.
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38. Hádanka: U malé
vesničky crussonských
nomádů
se
usadila
sfinga. Odmítá se hnout
a každý den sežere
jednoho obyvatele. Trvá
na tom, že dokud někdo
nezodpoví její hádanku,
neodejde.
39. Stříbrný scimitar:
Ve
velké
ascarské
knihovně je prý ukryt
legendární meč prvního
ascarského kalifa. Jenom
prastaré texty, správná
znamení a bystrá mysl
dokáží najít zbraň, která
se napila krve tisíců
mužů.
40. Nevysvětlitelná smrt: Někdo se vloupal do
delferské věže přístavní správy. Nic nepoškodil
ani neodnesl, ale přesto při útěku zabil člověka.
Proč?
41. Světlo na konci tunelu: Postavy (cizinci)
byly chyceny v Menfru. Trest, který je jim
vyměřen, je smrt v jámě s pouštními škorpiony.
Jenže z jámy vede jakási chodba…
42. Ozvěny utrpení: Kletba otroků pohřbených
v základech menfrských staveb sužuje město.
Ulicemi se za nocí belhají stíny a ozývá se jejich
kvílení. Copak není způsob, jak jim umožnit věčné
spočinutí?
43. Nečistý svazek: Očividný podvrženec a
krásná žena se chtějí vzít před tváří Jediného
boha. Kněží je ale odmítají oddat, považují
podvržence za nečistého.

Hibernie
44. Drápy a tesáky: Kůže sněžného tygra je
nesmírně ceněná a dokázat tuto strašlivou šelmu
ulovit je něco, co člověku získá obdiv a přízeň
jinak zatvrzelých severských kmenů. A tak je před
vámi výprava vyžadující šikovné stopaře, chrabré
lovce a hlavně houževnaté muže, kteří se nelekají
mrazu, hladu ani žádného nebezpečí.
45. Tajemství hor: Ledové vrchy něco skrývají.
Jestli je to dračí pelech s poklady nebo sídlo
mocného čaroděje, není jasné. Ale vršící se
hromady mrtvol na hranici zakázané oblasti
nikoho příliš netěší a je na čase to zarazit.
46. Eskortní služba: Náčelník Seveřanů
z Nocturny se prý chce s imperátorem dohodnout
na něčem velmi výhodném. Jako obvykle je na
rytířích Vznešeného řádu, aby imperátorova
zmocněnce doprovodili na nebezpečné cestě.
47. Za svitu Luny: Tábor postav je přepaden
smečkou vlků, kteří se nebojí ohně. Podaří se je
odrazit, ale jednu z postav kousnul vlk do nohy. A

z nějakého důvodu to ona bagatelizuje, byť je to
zcela zjevně vážné zranění.
48. U ledu: Seveřané prý našli hluboko v ledu
zmrzlé stopy civilizace starší, než je ta latinská.
Jenže na Creetu přeci před příchodem Latinů
žádní lidé nepřistáli? Nebo snad ano?
49. Pravidla hry: Kmen Seveřanů za bezpečný
průchod svým územím cosi požaduje. Nejsou to
však ani peníze, ani zboží. Je to něco mnohem
obtížněji získatelného. Úcta.
50. V utajení: Impérium se připravuje na
možnou válku s Hibernií. Z tohoto důvodu posílá
do oblasti zvědy, kteří mají s místními lidmi trávit
nějaký čas a zjistit o nich co možná nejvíc. A
hlavně se za žádnou cenu neprozradit.
51. Ocel nad zlato: I přes všechnu svoji
zaostalost mají Seveřané zajímavou technologii
kalení oceli. Pro Mercantu by bylo víc než
užitečné ji získat.
52. Lovci lidí: Jedna z mála vesnic Latinů
v Hibernii je napadána lidožravým kmenem
Seveřanů. Místní věštec tvrdí, že ji vysvobodí
(doplňte počet postav) válečníků.
53. Ve jménu magie: Říšští mágové chtějí
získat na svou stranu talent mladého
seveřanského šamana. Je potřeba najít něco, co by
ho přesvědčilo.
54. Zajměte vlajku: Seveřané chtějí potupit
imperiální legii, která stráží silnici do Nocturny.
Cílem je vplížit se do jejich tábora a ukrást jim
jejich insignie.

Pirátské ostrovy
55. Neukojitelný hlad: Obchodní stanice
Mercanty byla vyrabována hladovými obyvateli
Wrakowa. Je potřeba okamžitě zasáhnout, zastavit
rabování a zjistit, proč lidé ve městě hladoví, když
se jídla přiváží dost.

ilustrace Michael Erickson

v něm poklady, ale také koruna silvanijských
králů. Ta nemá ani tak cenu zlata, jako spíš cenu
nároku na toto území. A zájem by mělo hodně
lidí.
69. Do nitra hvozdu: Stárnoucí imperiální
hvězdopravec se chce ke konci života uchýlit do
Silvanie, která ho z neznámých důvodů přitahuje.
Nedokáže však už téměř ani chodit a cesta
z Heliory do země lesů je obtížná, ne-li nemožná.
70. Lov: Majitel největšího cirkusu v Říši, který
byl nedávno samotným imperátorem jmenován
správcem královských zábav, má enormní zájem
na chycení silvanijského skřítka, kterého nikdo
nikdy neviděl.
72. Trestná výprava: Drak, který vyplenil
osady v pohraničí Impéria, se skrývá v Silvanii na
druhé straně hor.
73. V hloubi lesů: V silvanijských lesích se
ztratil pomatený misionář a také flámen Chrámu
všech bohů. Jeho příbuzní i církev Pětice by ho
chtěli najít. A nebo, pokud již nežije, alespoň
důstojně naložit s jeho ostatky.
74. Podvrženec: Skřítkové unesli dítě arbruské
ženy a podvrhli místo něj své.
75. Mýtus o jednorožci: V hlubinách lesa se
prý skrývá i stádo jednorožců. A jejich roh je cílem
každého infamity, který je hoden toho jména.
76. Ambiciózní vize: Mercanta má ambiciózní
projekt vybudovat v ústí Brčálové řeky, druhého
největšího toku Silvanie, město – Nové Meance.
Vyžaduje to ale schopné lidi, kteří by byli ochotni
všemožně pomáhat prvním osadníkům.
77. Štěpný bod: Hluboko v srdci silvanijského
lesa je místo, kde magie působí nejmocněji. Právě
tady chtějí čarodějové Konkláve provést zvláštní
rituál. Někteří jim chtějí pomoci, jiní jim v tom za
každou cenu zabránit.
78. Zvědavost se nevyplácí: Při průchodu
silvanijskými lesy uslyší postavy hlomoz čehosi
obrovského, co nedaleko nich kácí stromy jako
třísky. Budou prchat, nebo se půjdou podívat?
79. Morální dilema: Silvánka žijící na pomezí

Silvanie

67.
Cesta
bez
návratu: Zvědové Říše
mají za úkol zmapovat
oblast a připravit plány
pro invazi vojska do
této panenské oblasti.
Bohužel, cesta je plná
nástrah.
68. Ztracená koruna:
Někde v centru Silvanie
se má skrývat ztracené
město Latinů. Prý jsou
ilustrátor neznámý
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56. Stav nejistoty: Admirál ostrovů, nejvyšší
představitel pirátů byl zavražděn. Všichni od
Mercanty přes Impérium až po Crusson mají
zájem se dohodnout s jeho nástupcem na
vzájemné podpoře a neútočení. Jenže, kdo místo
něj nastoupí?
58. Milosrdná smrt: Ve Wrakowě se rozmáhá
církev Milosrdenství. Nebo to tak alespoň vypadá.
Jenže její představitel se chová velmi podivně.
59. Epidemie: Na lodi, na které postavy plují,
propuknul mor. Jediné místo, kde by je možná
přijali, je Wrakow. Ale tam zase není nikdo, kdo
by je byl schopen vyléčit.
60. Leviatan: Obrovský kalamar stahuje
pirátské lodi pod vodu. Je zajímavé, že obchodní
plavidla Mercanty nechává na pokoji.
61. Vzhůru na palubu: V den slunovratu se ve
Wrakowě probouzejí duchové dávných dob a
dostávají polohmotnou podobu. Někteří trestají
zločiny, které na nich byly spáchány. Ale na moři
se také zhmotňuje loď známá jako bludný
Meancan. Je to jedinečná příležitost zjistit, co je na
její palubě.
62. Pod pláštíkem tmy: Říká se, že se
v magickém krámku u Jednookého baziliška
prodává sám Taurus Černý. Jestli je to pravda,
zajímalo by to spoustu lidí.
63. Ostrov pokladů: Na jednom z Pirátských
ostrovů je ukryt pirátský poklad, který z člověka
rázem udělá ohromného boháče. Jenom zjistit,
který ostrov to je.
64. Zatancuj si se mnou: Do města prý dorazil
člen spolku Půltváří známý jako Tanečník. Všichni
pirátští kapitáni jsou zneklidněni, že by jeho cílem
mohli být právě oni.
65. Kdo zabíjí smrtonoše?: Spolek nekromantů
Černý spár chrání magická brána i jejich nemrtví
služebníci. Přesto je postupně někdo zabíjí.
Někdo, kdo usiluje získat jejich moc.
66. Nikým neřízená loď: Přímo na vlnolamy
vpluje nikým neřízená loď. Před tím, než se
potopí, podaří se několika odvážlivcům vniknout
na její palubu. O tom,
co spatří, se nechtějí
příliš šířit…

CREET

Silvanie a Spojenectví je místními
obyvateli (oprávněně) považována za
zlou čarodějnici, která na ně přivolává
kletby, otravuje dobytek, děsí děti atd.
Žádají její rázné zastavení, nejlépe
upálení. Jenže jak se ukáže, Silvánka je
těhotná.

Věčné impérium
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80. Plán vraždy: Na mladého
imperátora se chystá atentát, ale velitel
Zlaté gardy o tom nechce ani slyšet. Je
tedy na rytířích Vznešeného řádu, aby ho
překazili. Jen vědět, kdy a jak se to má
stát.
81. Převrat: Rytíři Vznešeného řádu
zřejmě chtějí převzít v Impériu moc a
snaží se odvést od sebe pozornost tím, že
šíří informace o chystaném atentátu na
imperátora. Zlatá garda se musí připravit
k nelehkému úkolu, jakým může být i
dobývání jejich řádové pevnosti v Tireru.
82. Odříznuté město: Z přístavu
Mirabilis nedorazilo do hlavního města
už několik měsíců žádné hlášení ani
poutníci či obchodníci. Ale imperiální
dvůr nejvíc znepokojuje, že nedorazily
očekávané daně. Je potřeba neprodleně zjistit, co
se v Mirabilis stalo.
83. Hon na otcovraha: V Quercu prý došlo
k vraždě Pána východu, kterou spáchal jeho
vlastní syn. Kusé informace naznačují, že následně
prchnul lodí do neznáma. Imperátor se o případ
osobně zajímá a vojáci Zlaté gardy musí
neprodleně dostihnout vraha a předat ho
spravedlnosti.
84. Kam kráčí Milosrdenství?: Mezi členy
kultu bohyně Milosrdenství, kteří se scházejí
v katakombách pod Heliorou, je zrádce. Všichni
vědí, kdo to je, a nikdo s tím nic nedělá. Je otázkou
dní, než stráže začnou zatýkat. A otec význačné
rodiny, navíc senátor, si nemůže takový skandál
dovolit. A vzdát se svých nezvedených dětí
nepřipadá v úvahu.
85. Rabování: Lidé připravující se v ulicích
Heliory na Svátek půlnočního slunce s napětím
očekávali sedm dní nepřetržitého slunečního
svitu. Místo toho slunce zašlo a už nevyšlo.
Hodně lidí má za to, že je to vina kléru z Chrámu
všech bohů a vzalo ho útokem.
86. Otázka ceny: Imperiální korunovační
klenoty byly ukradeny. Mnoho lidí usiluje o to je
získat. Například Nesmrtelný prorok. Nikdo však
neví, kde jsou.
87. Plovoucí pochodeň: Obchodní loď
Mercanty byla unesena crussonskými agenty,
kteří ji chtějí navést k přístavu Mirabilis a použít ji
jako zápalnou loď proti zde kotvící flotile.

88. Revolta: Jeden ze Soumračných ostrovů
ukrývá utajenou pevnost a vězení Impéria, kde
jsou drženi zločinci z řad nobility nebo takoví,
jejichž poprava by způsobila víc škody než užitku.
Naneštěstí došlo ke vzpouře.
89. První imperátor: Kolují legendy o tom, že
sám Tirerus I. povstal z mrtvých, aby vytrhl svůj
trůn z rukou uzurpátorů. Všemu nahrává ještě
fakt, že jeho hrob v katakombách Chrámu všech
bohů byl nedávno vykraden.
90. Vykradači hrobek: Postavy se před deštěm
skryjí pod skalním převisem, jen aby našly vchod
do hrobky dávného hrdiny. Zdá se však, že zde už
byl někdo před nimi a že nebyl sám.
91. Co je imperátorovo?: Imperiální výběrčí
daní jsou napadáni zvěří, dokonce i vlastními
koňmi. Zdá se, že na ně kdosi seslal dost ošklivou
kletbu.
92. Vratká koruna: Imperátor není schopen
vládnout a není divu. Impérium už se totiž
přežilo. To senát by měl konečně znovu vládnout.
Je jen potřeba o tom přesvědčit dost senátorů, tak
či onak.
93. Příležitost dělá zloděje: Chrám všech bohů
není něco, co by lekalo vychytralého zloděje. A
atlantští zloději jsou nejlepší. Zase jedna historka,
o které se bude mluvit sto let.
94. Smrt zahalená mlhou: V heliorských
lázních umírá poslední dobou nezvykle hodně
hostů. A zejména dosti příslušníků nobility. Kdo
za tím asi stojí?

ilustrace Bjorn Norberg

95. Západní hrozba: Do Mirabilis připlula
údajně z Terry podivná loď. Na její palubě je
vyslanec, který předal Pánovi západu vzkaz, že se
má celý Creet okamžitě vzdát.
96. Mystéria: Crusson by rád zjistil, co se děje
v Tireru při Triiných mystériích.
97. Atentát: Půltváře usilují o život nejvyššímu
představenému Vznešeného řádu Věčného
impéria.
98. Vzpoura legií: Dvanáctá legie ležením
v Crepu se vzbouřila a odmítá bojovat ve válce
proti Crussonu. Ukazuje se, že většina jejích
příslušníků věří v bohyni Milosrdenství.
99. Poklady minulosti: V Mirabilis jsou prý
ukryty cenné památky po prvních osadnících. A
na slovo „cenné“ slyší hodně uší.
100. Ztracená loďka: Imperiální jachta
s imperátorkou matkou na palubě prý zmizela
kdesi v Bouřném moři. Věc je potřeba vyřešit,
protože malý imperátor bude nepochybně zuřit,
až to zjistí.
101. Podivný prsten: Postavy naleznou u cesty
zuhelnatělé tělo, spálené prakticky na popel.
Jedna z mála věcí, která přežila bez úhony, je
pečetní prsten, patřící významnému rodu. Pokud
jej zanesou dědicům a sdělí tuto smutnou zprávu,
ukáže se záhy, že žádný prsten a taky nikdo
z rodiny nechybí. Všichni se totiž účastní rodinné
oslavy. Naskýtá se otázka, o co tedy šlo?

NÁMĚTY TAŽENÍ
Následující náměty na tažení (kampaně) jsou
převzata ze skutečně odehraných událostí
v zemích Creetu. Použijte je jako vodítko, inspiraci
nebo jak chcete.
Klasické hrdinské tažení
Postavy představují skupinu samozvaných
žoldáků (v podstatě bandu individuí pochybného
původu). Bohatý atlantský šlechtic si je najme, aby
jej provázeli a chránili ho na jeho cestě po Železné
stezce směrem na Ascaru.
Bohužel (nebo bohudík) v prvním hostinci je
zavražděn. Postavy by měly mít zájem na očištění
svého jména a nalezení vraha. Případně je lze
motivovat dalším útokem vedeným proti nim,
protože zabiják usiluje o předmět ze šlechticova
majetku, který nyní přešel na postavy.
Není ale sám, kdo usiluje o Oko temnot.
V zápasu o jeho získání se odhalují další a další
zájemci a jednomu z nich (v podstatě libovolně) se
s ním podaří zmizet, což by mělo hráče pořádně
vyhecovat. I když nevědí, oč jde.
Zde
jsou
také
poprvé
konfrontováni
s proroctvími věštícími temnotu a zkázu světa.

Nyní nezaměstnané postavy jsou odmítnuty u
vstupu do Zapomenutého průsmyku s tím, že již
není průchodný a definitivně ztrácejí zlodějovu
stopu. Posléze jsou však kontaktovány agentem
Rytířů růže, který se o Oko temnot také živě
zajímá a nabízí schůzku v Lirrei.
Schůzka odehrávající se v docích se však
nevyvíjí směrem, který by se postavám
zamlouval. Stává se z ní výslech a postavy jsou
považovány za hlavní podezřelé a vlastizrádce. Je
zjevné, že se chystá jejich smrt, ale náhle se jim
nabídne možnost uprchnout (pochopitelně
záměrná) na palubě odplouvající lodi.
Jedná se o crussonské plavidlo vracející se do
domovského
přístavu
Albatar.
Kapitán
každopádně odmítá vracet se do Lirrei, ale nabízí,
že postavy vyloží cestou při nejbližší vhodné
příležitosti. Načež je omámí a v Albataru prodá
do otroctví.
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Na meancském trhu s otroky kam se dostanou
je koupí bohatý a osvícený významný delferský
kněz, který z nich hodlá učinit svoje osobní stráže.
Samozřejmě až poté, co konvertují k pravé víru a
budou kastrováni, neboť eunuši jsou jak známo
výteční strážci a nadmíru věrní.
Prozatím je drží poměrně zkrátka, i když za
jistých okolností je jim povoleno pohybovat se
v oděvech otroků samostatně po Meance. Kněz
s nimi také často rozmlouvá o víře v Jediného
boha a snaží se je konvertovat. Pokusy o útěk jsou
eliminovány místními obyvateli i jinými spoluotroky a následují kruté a rafinované tresty.
Nakonec ještě coby otroci dorazí do Delferu.
Zde jsou přítomni aktu, kdy je tomuto vysoko
postavenému knězi předáno Oko temnot. Ten se
záhy pokouší je použít, avšak jeho ochromující
silou je zničen. V nastalém zmatku (dům hoří,
služebnictvo panikaří, země se třese) se postavám
daří uprchnout.
Jsou v cizím neznámém městě. A aby toho
nebylo málo v čase, kdy má nastat ráno, nevyjde
slunce. Proroctví, zvěstované jim už v hostinci
v době vraždy šlechtice a citované později rytířem
Růže, se začíná pozoruhodně naplňovat.
Postavy se možná rozhodnou vrátit do domu a
znovu získat oko (pokud je již nemají). Možná se
na všechno vykašlou a vrátí se domů nebo budou
putovat ztemnělým Crussonem. Ať tak či onak
uvidí okolo sebe jen zmar a zkázu. Rostliny i
zvířata chřadnou. Vlastnictví ohně a paliva opět
stává nesmírně důležitým.
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Zvěst apokalypsy

Prchající zloděj za sebou zametá stopy a poštve
proti postavám Půltváře (nebo jinou organizaci).

CREET

Lidé jsou bázliví nebo naopak až přespříliš
opovážliví. Někteří rabují a loupí. A pak po sedmi
neúprosných dnech slunce znovu vysvitne na
obloze, ale září jen slabě, a jakoby z velké dálky
trvale ze západního obzoru.

36

Postavy mohou usilovat (podle proroctví) o
znovunastolení rovnováhy a ať už s pomocí rytířů
Růže nebo samy se vydat do útrob země, aby zde
konfrontovaly strašlivé služebníky Chaosu, který
brání slunečnímu kočáru bezpečně projíždět
podsvětím.
Je také možno zpochybnit zlý úmysl
crussonských kněží tak, že se postavám rozhodne
pomoci dvojice z nich, která si sice proroctví
vykládá úplně jinak, ale v každém případě se
s postavami shoduje v tom, že do podsvětí je třeba
jít.
Závěrečná zkouška, která je čeká, by měla
prověřit stejně tak jejich obratnost v boji jako jejich
morálku. Konečnou zkouškou je jejich ochota
obětovat pro víru a záchranu světa i vlastní život.
Alternativně se postavy mohou na záchranu
světa
vykašlat.
V takovém
případě ho pravděpodobně
zachrání někdo jiný. V mezičase
se postavy budou setkávat s tím
nejhorším, co nabízí lidská
povaha,
a
pravděpodobně
někde
bídně
zhynou
nedostatkem jídla.
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Město pirátů

Zamyšlení
stranu víry…

nad

dvě další klíčové postavy (nájemného zabijáka
známého jako Tanečník a první důstojnici
Mořského koníka – Katy).
Druhá část uvádí postavy do života
v přístavním městě. Hledají různá zaměstnání,
aby se v průběhu nadcházející zimy uživily.
Seznamují se s existencí spolku nekromantů a
tajemným
vůdcem
zdejší
kliky
bohyně
Milosrdenství – Athanatiem. Ten hovoří o tom, že
ve městě je zřídlo boží milosti, ale nijak
neupřesňuje, co tím myslí.
Třetí fáze hry zpochybňuje doposud dané
jistoty. Athanatius se na kněze Milosrdenství
chová krajně podivně – krutě. Hecuje svoje ovečky
z řad městské chudiny ke vzpouře. Zároveň jsou
postavy stíhány svou vlastní minulostí. Všechno
okolo nich, všechno co znaly, se hroutí. Osoby,
které považovaly za mrtvé nebo dávno zmizelé, se
znovu objevují. Dochází ale také k novým
podezřelým úmrtím. Všechno jakoby ukazovalo
k nekromantům, ti ale svou vinu popírají a tvrdí,
že jsou také v ohrožení života. I oni se shodují

odvrácenou

Toto tažení bylo ušito na
míru postavám, které si moji
hráči vytvořili, nebudu jej zde
tedy reprodukovat v podobě,
v jaké jsem jej nakonec odehrál,
ale
popíšu
jen
výchozí
předpoklady, se kterými jsem
tažení otevřel.
Zadáním, které hráči dostali,
bylo vytvořit si postavy, které
musejí za každou cenu opustit
kontinentální Creet a prchnout
do nepříliš přátelského a
hrůznými
zkazkami
opředeného pirátského přístavu
Wrakow.
První část tažení se odehrává
na palubě lodi, která postavy
veze do Wrakowa. V rámci
nástrah moře mají příležitost
seznámit se navzájem a poznat
ilustrace Quilliams

v tom, že ve městě se děje cosi podivného a
konstatují, že hvězdná znamení to prorokovala už
dávno. Ve městě je prý temné zřídlo, které přináší
smrt. Naštěstí prý zavčas pozvali do města
někoho, kdo by je měl zlikvidovat.
Všechno vrcholí tím, že je dobrá známá postav,
námořnice Katy, obětována v podivném temném
rituálu… A i přesto, že jsou postavy včas
varovány, nepodaří se jim ji zachránit.
Čtvrtá fáze hry donutí postavy zvolit si strany.
A ne všechny postavy si zřejmě vyberou strany
stejné. Někdo se přidá na stranu nové církve
Milosrdenství přesvědčen jejím charismatickým
vůdcem. Jiný bude hájit staré pořádky, klid a
stabilitu
pomáhaje
pirátským
kapitánům.
Strategie nestranného pozorovatele se poznenáhlu
stává neudržitelnou.
Ve skryté a tiché válce, která – zdá se – zuří
všude okolo nich a dost možná i mezi nimi (nebo
v nich samých), se postavám dostává nečekaných
spojenců. Vůdce nekromantů Etanius je přichází
varovat před hrozícím nebezpečím. Ve stejnou
chvíli však postavy konfrontuje i Athanatius.
Dochází ke střetu mezi knězem a mágem, do
něhož postavy mohou zasáhnout. Výsledek však
bude tristní, Athanatius se jim vysměje
s vysvětlením, že je nesmrtelný a zanechá je
zlomené a zbavené iluzí svému osudu.

Jestli bude mít tahle patálie nějaké řešení je už
jen na vás. Důrazně však doporučuji zvolit za
postiženou postavu někoho, kdo to skutečně bez
psychické úhony přestojí. Některé křehčí povahy
by se z toho mohly zhroutit!

Přízrak války

Tažení zabývající se střetem kultur
Společným cílem všech postav (které jsou
původem z Říše a Spojenectví) je crussonské
město Ascara. Podstupují tuto pouť v napjatých
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Postavám se bez větších obtíží podaří překročit
Zapomenutý průsmyk. Poblíž Ascary je však
začnou pronásledovat Prorokovi vojáci a ochrání
je až ascarské hradby, za které podle dávné
dohody Prorokovi služebníci nesmějí. Ti však
hlídkují venku a vysílají do města svoje zvědy.
Pokud se postavám podaří dosáhnout přijetí u
kalifa a vyřídí poselství atlantského patriarchy,
setkají se překvapivě se souhlasem ohledně
návrhu spolupráce se Spojenectví. Kalif však
nechce své plány prozradit agentům Proroka
příliš brzy a tak žádá postavy, aby předstíraly
hledání Knihy proroctví, která údajně popisuje
možnost, jak zahubit Nesmrtelného proroka.
Ve Velké ascarské knihovně i mimo ni se
postavy stávají terčem sledování, úkladů a léček a
nikdy si nemohou být tak docela jisty, kdo z osob
v jejich blízkosti je skutečným spojencem a kdo se
je snaží zmást a zmařit jejich konání.
Když se jim podaří Knihu proroctví najít, žádá
od nich ascarský kalif, aby mu získaly ještě trochu
času, aby mohl nadále skrytě vyjednávat se
Spojenectvím. Postavy se z útržků dozvídají, že
válka je již v plném proudu, ale rozporuplné
informace jim neposkytují dostatek indicí ohledně
toho, co se vlastně děje.
Kniha proroctví je zavádí do horského údolí,
místa hrobek dávných kalifů, v nichž je ukrytá i
dávná ještě z Terry pocházející zbraň, která by
měla podle všeho schopna oddělit Prorokovi
hlavu od těla.
Jaké je pak překvapení postavy, když jsou po
vynoření se z podzemí obklíčeny přesilou
Prorokovy osobní gardy a vyjde najevo, že je
někdo zřejmě zevnitř skupiny celou dobu
zrazoval (nejlépe jedna z hráčských postav, ale
není to nutné). Za zradu by měly být okamžitě a
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Pátá a závěrečná část pak odkrývá skutečná
tajemství. Tanečník vyslaný nekromanty přichází
zabít jednu z postav s tím, že to právě ona je tím
temným zřídlem, které vede toto město do
záhuby. Všudypřítomný Athanatius tomu však
zabrání, když jí předá svůj dar nesmrtelnosti a
zemře místo ní.
Postavy nyní čelí mnoha obtížím. Tanečník
stále usiluje postavě o život, ale nedokáže ji zabít.
Ani ona sama nezná způsob, jak se sprovodit ze
světa, kdyby snad chtěla zbavit město temného
zřídla.
Ostatní postavy mohou být zmítány
přátelstvím a závazky k ní a zároveň odporem
k tomu, co nepřirozeného se z ní stalo…

časech otevřeně hrozící atlantsko-crussonské
války, kterou rozdmychávají nepokoje v Meance.
Postavy se povětšinou původně neznají, ale
stmelí je nebezpečí číhající na Železné stezce, po
níž společně v rámci obchodní karavany putují.
Potkávají
také
poselstvo
atlantského
patriarchy, který se i přes své chatrné zdraví
vydal taktéž na cestu do Ascary, aby zde dojednal
separátní mír a snad i pomoc od zdejšího kalifa.
Obává se však (oprávněně) o svůj život, a tak žádá
důvěryhodnou
hráčskou
postavu
(nejlépe
příslušníka nobility) o pomoc a ochranu. (Jiné
postavy hráčů mohou naproti tomu usilovat o to,
překazit toto poslání.) Patriarcha však krátce nato
umírá.
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Velitel gardy nabízí jménem Proroka postavám
dohodu. Zastaví svůj drtivý útok proti zemím
Spojenectví (který podle jeho prohlášení probíhá,
což může a nemusí být pravdivá informace, Lirrei
prý již padlo) a vzdá se všech čerstvě dobytých
území, pokud mu přinesou kalifovu hlavu. Prorok
ani jeho lidé nesmí podle dávné a závazné dohody
do Ascary vstoupit, ale postavy jsou kalifovi lidé a
to se zřejmě nepočítá.
Pokud postavy vezmou zbraň, kterou jim
gardisté nabízí a budou ji vydávat za onu
legendární, mají možnost zabít jí ascarského kalifa
a zachránit tak Spojenectví. A nebo ne? Dá se
Prorokovi věřit, že své slovo dodrží? Podaří se
postavám zabít ascarského kalifa, který již tolikrát
unikl pokusům sáhnout mu na život? Copak
Impérium nezasáhne? Tak to už záleží na vás.
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Další náměty
Námětem tažení se může stát i jiná válka než ta
mezi Spojenectvím a Crussonem. Rozpínavé
choutky Impéria jsou notoricky známé. Postavy
mohou vystupovat v podobě imperiálních zvědů
a průzkumníků.
Možná se válka za osvobození Meance vyvíjí
jinak, než naznačuje tažení Přízrak války (ostatně
postavy v něm nevědí, jak se ve skutečnosti
vyvíjí). V jiné verzi tohoto tažení se postavy
mohou zhostit rolí rebelů a příslušníků Mercanty,
kteří bojují proti crussonskému útlaku.
Možná, že mají postavy představující
Crussonské kněze jediného boha a Prorokovy
věrné za úkol vykořenit jednou provždy Církev
Milosrdenství z bahna delferského podsvětí, kde
se jí evidentně tak dobře daří.
Možná hrají postavy faktory Mercanty, kteří
putují od přístavu k přístavu a mají za úkol
obchodovat, bránit loď před piráty, hledat nové
výhodné trhy a také pozorovat a rozhlížet se po
něčem, co by mohlo cechu pomoci. Třeba v boji
s Crussonem.
Možná jsou postavy vyslanci Spojeneckých
měst u imperiálního dvora. Nechtíc se tak stávají
pěšáky ve hře intrik okolo malého imperátora,
kterého kdosi usiluje odstranit, jiný zas udržet na
trůně.
A konečně jsou postavy možná vědci a
badately z Ridellské univerzity, kteří se vydali na
průzkum tajemných a mýty opředených
silvanijských hvozdů. Jejich cílem je v lesích
zapomenuté město a doufají i ve spatření skřítků a
dalších podivných bytostí, které zde prý žijí.

HOSTINEC VEČERNICE

Úvodní dobrodružství k tažení Zvěst apokalypsy

Již odnepaměti se v podhůří Pásového pohoří
rozprostírají temné a neprostupné hvozdy známé jako
Šeroles. Není jediné cesty, jediné pěšinky, která by
těmito nebezpečnými a zrádnými místy procházela,
krom Železné stezky, po níž se z horských dolů do
Spojenectví dopravuje ruda. Den co den po ní putují
vozy obchodníků, kteří doufají v rychlé zbohatnutí.
Ovšem jen někteří se vrátí. A jen málo z nich se na
cestu vydá znovu. Jediná spojnice mezi hornickými
osadami a zbytkem světa je plná lupičů, banditů a
lapků. Legendy však vyprávějí i o hrozivých tvorech,
kteří se skrývají v nitru lesa.
Jedinou ochranou kupců jsou tři opevněné hostince,
ležící podél stezky jako řetěz perel, vzdáleny od sebe
právě den jízdy vozem. Říká se také, že kdo se uloží ke
spánku mimo jejich zdi, nedočká se rána.

Shrnutí dobrodružství
Postavy
cestují
z určitého
důvodu
a
pravděpodobně ve spěchu po Železné stezce.
Bohužel vražda, ke které dojde v jednom
z hostinců, znamená nevítané zdržení. Majitel
hostince a zároveň vykonavatel spravedlnosti
v této zapomenuté oblasti uzavře všechny
účastníky uvnitř, dokud se událost nevyšetří.
Postavy stojí před možností pasivně přihlížet nebo
se pokusit ze sebe rychle sejmout podezření.

Zápletky
Ideální možností je, že si postavy najal rychlý
posedl urozeného původu - Vipe, cestující
z Atlantei do Sangiry a dále do průsmyku.
V takovém případě jim slíbí víc než dostatečnou
finanční kompenzaci za ochranu jeho života a
majetku cestou po nebezpečné stezce.
Další možnost představuje, že se postavy pro
větší bezpečnost přidaly ke kupcům Gouberovi,
Ortizovi a jejich strážci Riwonovi.
Možná cestují samostatně a setkají se
s ostatními účastníky až v hostinci. Následující
scénář předpokládá, že došlo na první variantu.
Pokud nikoliv, upravte si dobrodružství podle
toho.

1. Cesta
Postavy cestují společně s Vipem po Železné
stezce. Chvíli před polednem se jim podaří
dohonit karavanu kupců Goubera, Ortize a
Riwona. Když se ti ujistí, že nejde o bandity a
nehrozí tudíž nebezpečí (Ortiz si všechny stále
nedůvěřivě prohlíží), dovolí jim pokračovat spolu
s nimi.
Vipe se vyptává na hostince a Gouber mu
vysvětluje situaci. Zmíní se i o majiteli hostince
Basilovi i o tom, že ho zná a že je to dobrý chlapík.
Riwon v té chvíli zbrunátní, čehož si některé
postavy mohou všimnout.
Cestu je možno dle nálady zpestřit útokem
divoké prasnice, která si vyloží poutníky jako

nebezpečí pro svá selátka, rozlíceného vlkodlaka
(viz Oko temnot) nebo třeba přepadením lupičů.
Nakonec ale všichni dorazí šťastně do hostince.
Možnosti: Ortiz si postavy zkoumavě prohlíží,
protože je to zloděj a odhaduje, jaké mají cennosti.
Riwon zbrunátní, protože má s Basilem ještě
nějaké nevyřízené účty.

2. Večer v hostinci
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3. Vipova vražda
Žena hostinského Jaen dělá oči na všechny
muže v hostinci, kromě svého manžela. Zvláště
znervózňuje Josse, který dorazil na pozdní večeři.
Hosté se postupně vytrácejí. Vipea odvádí do
pokoje Jaen a lze si všimnout toho, jak se k němu
vine. Záhy se však vrací. Sám Basil odvede
postavy do společné noclehárny. V ní najdou již
hluboce oddychující stařenu a právě uléhajícího
Elsala. Hostinský jim šeptem naznačí, že mají
respektovat soukromí ostatních a nechá jim
svíčku. Pokud budou postavy dělat hluk nebo
nechají svítit svíčku, Elsal je okřikne, aby toho
nechaly.
Postavy mohou sice hlídat, ale jen potmě, a
spánek je nakonec stejně přemůže. Přesto se však
několikrát za noc vzbudí, když se kolem jejich
postele bude někdo krást místností dovnitř a zase
zpět. Doopravdy se však vzbudí se ale až ráno.
Možnosti: Do pokoje přichází Ortiz, který ho
s nimi také sdílí. Ortiz slídí v pokoji (možná
postavám dokonce něco ukradne). Vivien jde za
Vipem pro Oko temnot. Elsal jde zabít Arela nebo
Vipea nebo oba.

4. Vyšetřování
Postavy jsou brzy ráno probuzeny ženským
křikem, který se rozléhá hostincem. Když se
dostanou na chodbu, prakticky všichni hosté již
vykukují ze svých pokojů a po schodech záhy

ilustrátor neznámý
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Vipe zaúkoluje postavy, aby se mu postaraly o
koně, a odchází do hostince. Gouber s Ortizem i
Riwon mezitím zaopatřují své záležitosti.
Hostinský, který se ve dveřích lokálu minul
s Vipem, se ptá, zda jsou všichni a konstatuje, že
tedy už zavře na noc. Na poslední chvíli se
zavírajícími se vraty prosmýkne jakási stařena.
Když postavy odvádějí Vipova (a případně i
své) koně do stáje, potkají se s Jossem, který se
bude velmi zajímat o vše, co dělají a v podstatě je
neustále zdržovat pod jakoukoliv záminkou.
Když se jim konečně podaří dostat se do
lokálu, Vipe hraje s oběma kupci karty. Ke stolu je
zve jen osaměle sedící Riwon, který zachmuřeně
hledí do svého korbele.
Žena hostinského se jich ptá, co by si dali
k večeři. V rohu lokálu se ukrývá Elsal a
nenápadně pozoruje cvrkot. Hostinský začíná
nalévat. Stařenu není nikde vidět.
Do lokálu se přišourá stařec (Arelus) a
poměrně neomaleným způsobem vysomruje na
hostinském žejdlík piva. Stihne ještě chlípně
štípnout Jaen do zadku a potom se odebere
k Elsalovi, který z toho evidentně není nadšen,

spěšně dojídá a hotoví
se k odchodu do patra.
Postávám je právě
donesena
večeře,
kterou si objednaly.
Znenadání Arelus
mrští žejdlíkem napříč
místností
a
s neartikulovaným
výkřikem
odchází.
Hostinský
prohodí
něco o tom, že si ho
hosté nemají všímat, že
to nemá v hlavě úplně
v pořádku.
Možnosti: Stařena
(Vivien) možná Vipe
zpovzdálí
sledovala
celou cestu. Joss možná
postavy
nezdržuje,
protože má kariéru
dobrodruha,
ale
protože mu za to
někdo dobře zaplatil.
Arelus možná objevil
ve svém žejdlíků jed, který tam mohl dát Elsal
nebo Jaen, kterou obtěžoval, a nebo dokonce i
Basil (viz poznámka v jeho deníku?!?).
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přibíhá křikem vyburcovaný Basil a Joss. Všichni
vidí Jaen, která stojí ve dvěřích Vipeova pokoje a
hystericky vříská.
Všichni se tam pochopitelně nahrnou, aby se
podívali, co se stalo. Vipe leží v dřevěné vaně ve
svém pokoji a vana je plná vody smíšené s krví.
Má bodnou ránu zasazenou tenkou dýkou přímo
do srdce (dýkou, která je v jedné ze sedlových
brašen Riwonova koně). Ortiz hlasitě zvrací
z balkónu dolů na dvůr. Arelus konstatuje něco
v tom smyslu, že se to dalo čekat a Basil prohlásí,
že z hostince nikdo neodejde, dokud se celá věc
nevyšetří.
Gouber hlasitě protestuje, tvrdí, že se mu zkazí
zboží. Pak se ptá, kdo to jako vyšetří a když Basil
prohlásí, že on sám, zpochybní to s tím, že on
mohl klidně vraždit, když se Vipe tak měl k jeho
ženě. Basil prohlásí, že tedy budou vyšetřovat
společně, a všechny sezve do lokálu. Pak má
každý říct, co v noci dělal (přičemž všichni shodně
tvrdí, že spali). Někteří lidé – Vivien, Ortiz,
Gouber se oboří na postavy, co že to jako dělají a
jestli si je náhodou Vipe nenajal na ochranu, tak
proč ho nehlídaly. Pak padnou otázky, co tam
vlastně dělala Jaen, která to zamlouvá, ale všem je
jasné, že měla s Vipem nad ránem dostaveníčko.
Pokud postavy zmíní, že v noci slyšely někoho
ve svém pokoji obcházet, začnou všichni jejich
spolunocležníci shodně tvrdit, že spali jak
zařezaní. Pak si ale vzpomenou, že někdo vedle
nich vstával. A vzájemně se osočují z toho, kdo
kam chodil. Situace se stává nepřehlednou.
Možnosti: Co se vlastně stalo? Záleží na vás.
Možná, že Vipea zabil Ortiz, když ho Vipe
přistihl, jak se mu hrabe ve věcech. Možná, že to
byla Vivien, která si přišla pro Oko temnot, které
Vipe přepravoval. Možná, že to byl Elsal, který
ucítil příležitost získat jeho pověřovací listiny a
pomoci tak Crussonské věci. Možná to byl
skutečně Basil, který nesnesl pomyšlení na to, že
se mu někdo peleší se ženou. Možná to byla Jaen,
uražená třeba jeho odmítnutím. Třeba Joss, který
si Jaen tajně nárokuje pro sebe. Možná Arelus,
vždyť co se mohlo zrodit v té bláznivé hlavě?
Nebo to byla některá z postav. Proč by to nemohl
být Gouber, když není vůbec podezřelý? Anebo
snad Riwon, jednající na něčí příkaz?

5. Smrt stíhá smrt
Někteří lidé jsou nervózní z dalšího pobytu
v hostinci. Gouber, který Basilovi zjevně nevěří,
nabízí Riwonovi, že když odhalí vraha, dá mu
tučnou sumičku. Ten však odmítá. Pak se Gouber
obrací se stejnou prosbou na postavy. Pokud se
postavy pustí do vyšetřování, mohou zjistit:
- Do hostince se pravděpodobně nikdo
nedostal, ani z něj neodešel. Poplašilo by to
psa (vypelichaného Jossova vořecha) a také

-

-

-

si Basil neumí představit, jak by se
dostával přes vysoké zdi.
Basil také vyloučí z podezřelých Riwona.
Doslova řekne, pokud by ten někoho zabil
tak mě. Zná i Goubera o kterém konstatuje,
že je to rovnej chlap. O Arelovi se odmítá
vyjádřit stejně jako k dalším obviněním. O
Jossovi prohlásí, že je to prosťáček.
Gouber postavám prozradí, že podezřívá
Ortize, že s ním není něco v pořádku. Prý
se příliš nepodobá obchodníku. Za Riwona
prý ručí, byl s ním celou noc v pokoji.
Joss toho o lidech v hostinci moc neví, ale
prozradí postavám, že Elsalův kůň má
zvláštní druh výcviku, jaký se jen tak
nevidí. Rozhodně to je kůň hodný člena
nobility, a ne prostého poutníka, za
kterého se vydává.

Pokud mají postavy podezření na Elsala nebo
Vivien vyhledá je právě tato osoba a chystá se jim
říct, že viděla, kdo to udělal. V nejnapínavější
chvíli, když se dostanou k „Byl to…“ však zemře.
Až pak si postavy všimnou, že je upřeně pozoruje
Arelus. Pokud se ho pokusí vyslechnout, bude
mlet páté přes deváté a zhruba v polovině každé
věty skočí k jiné myšlence. Pokud ho však budou
dost dlouho poslouchat, mohou z toho vysoudit,
že výše uvedená osoba skutečně byla skutečně
Vipeovým vrahem. V Elsalovi identifikuje Riwon
crussonského zabijáka podle tetování, ve Vivien
pozná naopak Arelus vílu, zvláště tehdy, když se
po smrti změní její podoba ze staré seschlé ženy
v mladou krásku.

6. Závěr
Záleží na vás, jestli se s takovým koncem,
jakým je odhalení totožnosti nyní již mrtvého
vraha postavy a Basil smíří. Je pravděpodobné, že
nikoliv. Kdo měl zájem zabít vraha? O co tady
vlastně jde? Proč musel Vipe vlastně zemřít?
Podle chuti můžete v nejnapínavějším momentě
nechat zabít ještě Basila, i tady by se našel
dostatek motivů. Je jen na vás upravit příběh tak,
aby byla celá věc co nejdéle napínavá.

Oko temnot

Jako třešeň velký drahokam smolně černé barvy
vybroušený do bezmála dokonalé koule, který se skládá
z miliónu drobných faset. Na dotyk je ledově studený a
mráz z něj prostupuje celou paží.
Pokud ho někdo obdařený byť jen
minimálními magickými schopnostmi drží delší
dobu v ruce, rozzáří se v nitru Oka temnot drobné
světélko.
Člověka
pak
prostupuje
pocit
všemocnosti a síly a má dojem, že dokáže nač si
vzpomene.
Jde o mocný magický předmět vyrobený
údajně Taurusem Černým, před jeho soubojem

s Nesmrtelným prorokem. Mělo mu to pomoci
koncentrovat jeho magickou moc. Přítomnost
tohoto kamene v Šerolese má však nepříjemné
důsledky. Moc, která je v něm ukryta, rezonuje
s magií lesa a může to mít za následek různé
podivné úkazy. Také to láká různé magické tvory,
jako světlo svíce láká můry.

Zúčastněné osoby

Arelus: Shrbená postava a šouravý krok. Snad
devadesátiletý vrásčitý stařec se opírá o těžkou sukovici
a stále si pro sebe cosi mumlá. Jeho hluboce posazené
vodnaté oči pomněnkové barvy jakoby skrývaly nějaké
tajemství. Co chvíli nahlas vykřikne slovo či větu, jež
nedává smysl. Jeho slabou postavu pokrývá několik
vrstev potrhaných hadrů a i přes parné léto se starý
muž neustále chvěje.
Postava obecně slabší, ovšem s mocnými
magickými schopnosti, které jsou jí nyní
odepřeny.
Arelus je jedním z Luciferi. Mocným
čarodějem, který vládne ohni. Kdysi dávno
prchnul z Crussonu pronásledován pohůnky
Nesmrtelného proroka. Šílenství ze smrti jeho
rodiny, přátel a pronásledování mu zastřelo mysl,
zlomilo jeho tělo a obralo ho i o schopnost čarovat.
V hostinci žije odjakživa a nikdo si již nepamatuje
proč ho vlastně musí hostinský bezplatně živit.
Basil: Mohutná, bezmála medvědí postava
hostinského má na výšku dobrých sedm stop. Ačkoliv
mu už táhne na padesátku, leckteří muži polovičního
věku by mu mohli závidět sílu a obratnost, stejně jako
spokojený úsměv, který mu pohrává na tváři. Oblečen
je tak, jak je zvykem hostinských v tomto kraji – v bílé
haleně s rukávy vyhrnutými k předloktí, tmavomodré

zástěře a plátěných kalhotách. Jeho hlas burácí lokálem,
kdykoliv vypráví nějaký příběh, a že jich má v zásobě
mnoho…
Výborné bojové schopnosti a vlastnosti.
Všeobecně nadprůměrný.
Basil je bývalý corvanský voják. Bojoval
v mnoha šarvátkách, když strážil hranice
s Impériem a z té doby má také mnoho příběhů, o
které se nad skleničkou vína vždycky rád podělí.
Jeho věk a špatně zhojené zranění nohy ho však
vyřadily z další služby. Pro jeho zkušenosti mu
byly svěřeny správa a dohled nad klíčovou oblastí
a omezené vojenské pravomoci.
Elsal: Není divu, že svou tvář ukrývá pod kápí.
Crussoňany ve Spojenectví nikdo nevítá s otevřenou
náručí. Možná se domnívá, že tak nebude vidět jizva,
hyzdící jeho tvář. Ačkoliv se snaží to zakrývat, jeho
hřmotný pohyb je občas vystřídán kradmými
neslyšnými kroky, které by se spíš hodily k nějaké
šelmě.
Vysoké bojové schopnosti, vražedný potenciál,
spíše obratnost než síla, inteligence a fanatismus.
Elsal je agentem Nesmrtelného proroka
v Crussonu. Je členem Půltváří a jeho úkolem je
dokonat pomstu na Arelovi. Netuší však, že se mu
do situace připletou ještě další vhodné cíle.

Jaen: Pro krásu ženy, které v žilách koluje z části i
vílí krev, by mnozí neváhali položit třeba i život.
Vedle svého muže působí drobně a křehce, ale v jejím
těle se skrývá výjimečná síla. Je vidět, že tato
rusovlasá žena miluje krásné oděvy. Na sobě má
bohatě zdobené a umně střižené šaty, které neodhalují
ani příliš mnoho ani málo. Nemusela by se za ně
stydět ani telonská kurtizána.
Lehký nadprůměr. Mírné magické lečebné
schopnosti. Vysoká schopnost empatie. Krása.
Jaen je Silvánka. Její matka byla vílou ze
Šerolesa a ani Jaen nedokáže opustit jeho přítmí.
Má ráda společnost mužů a ačkoliv je to pro
jejího muže Basila občas nesmírně těžké, musel
se s tím smířit. Jaen také občas odchází do
ilustrace Yvone Power
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Gouber: Kulaťoučký čtyřicátník, v obličeji věčně
rudý jako rak, vyzařuje odhodlání a dravost. Působí
ovšem také dojmem, že brzy zkolabuje. Často si
nepřítomně uhlazuje svoje kudrnaté tmavé vlasy a jeho
oči těkají neklidně ze strany na stranu. Oděn je
v kvalitní plátěnou tuniku a kalhoty. U pasu nosí
krátký legionářský meč, který nikdy neodkládá.
Spíše průměrný, dokáže dobře odhadnout
povahu a má výtečné obchodnické schopnosti.
Gouber je obchodníkem celý svůj život. Cestu
Šerolesem dobře zná, ale pravidelné putování ho
změnilo. Povídá se, že Gouber kdysi musel
nocovat v Šerolese mimo hostinec a od té doby je
neobyčejně bojácný. Nešetří na žoldácích, které
si najímá na ochranu a vždy bere ty nejlepší.
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Šerolesa a několik dní se nevrací.
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Joss: Ušmudlaný, nejistě vyhlížející mladík se
slámovými vlasy, který působí jako němý. Mluvit sice
umí, ale víc slov věnuje koním, o které se stará, než
lidem, kteří přijíždějí do hostince.
Duševně podprůměrný, fyzicky normální.
Vysoká schopnost zacházet se zvířaty.
Joss je sirotek, kterého se Basil ujal. Pomáhá
v hostinci, pečuje o stáje a příležitostně loví
v okolí hostince. Nemá lidi moc v lásce, ale tajně
miluje Jaen, kterou je odhodlán bránit do
posledního dechu, pokud by se mu zdálo, že je
v ohrožení.
Ortiz: Vychrtlý a poměrně vysoký třicátník.
Vypadá a chová se trochu jako dravec na číhané. Jeho
tvrdé rysy nezměkčí ani stopa úsměvu. Neustále se
mračí. Občas vrhne po někom pohled, který ho provrtá
skrz na skrz. Zvlášť, když se někdo pokusí žertovat.
Nosí praktické šaty, ani levné ani drahé, prostě
pohodlné.
Průměrný až podprůměrný. Dobré zlodějské a
obchodnické schopnosti.
Ortiz by mohl být dobrým obchodníkem,
kdyby chtěl. Je ale zlodějem a obchodničení je jen
zástěrka pro rychlý odjezd z města, když hrozí, že
se jeho nekalá činnost už už provalí. Většinou se
mu daří, byť v Telonu a Corvanu je za jeho
dopadení vypsáno docela dost odměn.
Riwon: Riwon je starý, ostřílený válečník. Na
první pohled si lze všimnout několika jizev na předloktí
i té, která se mu táhne po levé tváři a protíná oko
schované pod klípcem. Jeho na první pohled děsivý zjev
ještě zvyšuje zbroj vyrobená z matně černého kovu
nepřipomínajícího ani v nejmenším ocel. Stejnou barvu
má i jeho zahnutý meč crussonského typu. Je na něm
vidět, že je to nebezpečný soupeř a člověk se před ním
musí mít na pozoru.
Vysoké bojové schopnosti, jinak lepší průměr.
Riwon zná Basila z doby corvanské služby.
Došlo však mezi nimi ke sporu, který nezůstal
nikdy zapomenut. Riwon má všechny důvody
Basila nenávidět a snad i zabít, protože ho opustil
v nerovné bitvě s crussonskými nájezdníky.
Riwon byl pak odvlečen do otroctví.
Vipe: Vipe má chování i vzhled hodný člena
nobility. Jeho uniforma jízdního posla má švihácký
střih zjevně od dobrého krejčího a z drahých látek.
Vzhledem není nijak zvlášť přitažlivý, má poměrně
obyčejný, spíše plochý obličej a na krátko zastřižené
světlé vlasy. Ale jeho hlas a slova, která volí, upoutají
na první pohled.
Vysoká charisma, schopnosti jízdy na koni,
jinak průměr.
Vipe je skutečně bastardem jednoho člena
imperiální nobility, který byl poslána na

vychování k atlantskému dvoru, tedy pokud
možno co nejdál od různých pomluv.
Vivien: Vetchá stařena oděná v hadrech barvy
podzimního listí. Opírá se o těžkou sukovici, ale přesto
se sotva vleče. Její tvář je vráska vedle vrásky a její kůže
má barvu zašlého pergamenu. Ruce jsou jako pařáty a
úsměv připomíná škleb.
Vysoká
inteligence,
střední
magické
schopnosti, zvláště klamat, nadprůměrné duševní
vlastnosti, průměrná obratnost a nízká odolnost a
síla.
Vivien ve skutečnosti není takovou stařenou,
za jakou se vydává. Je vílou v přestrojení a
pochází z hloubi Šerolesa. Jejím cílem je získat
Oko temnot, které Vipe tajně veze do Crussonu.

Popis hostince
Hostinec je tvořen třemi křídly budovy a
vysokou zdí s ochozem, která uzavírá jeho dvůr.
Pokud vjíždíte do dvora zvenčí, je napravo stáj,
nalevo v přízemí domov hostinského a jeho ženy
a v přízemí prostřední budovy je hodovní síň
hostince. Nad ní a nad domovem hostinského jsou
v patře umístěny pokoje pro hosty.
PODZEMÍ
Sklepení (pod kuchyní): Prostory pod hostincem
tvořené malou klenutou místností působí poněkud
tísnivým dojmem. Jediným vchodem jsou padací dveře
ve stropě, ke kterým vede prkenné schodiště. Okolo stěn
je zde umístěno několikero sudů a beček a také řada
dřevěných bedýnek. V jednom z rohů je rovněž studna.
Sudy obsahují kvalitní atlantská vína, pivo,
kysané zelí, solené maso. Ve sklepení lze najít i
dva pytle mouky. Ve stěně za schody v samotném
rohu je jeden kámen rozvolněn a za ním má
hostinský Basil ukrytý slušný obnos peněz.
PŘÍZEMÍ
Dvůr: První, co člověk spatří po průchodu těžkými
vraty hostince, je rozlehlý dvůr. Mohutné sloupy
podpírají pavlač, na kterou však ze dvora nevede žádný
viditelný vchod. V podloubí pod ní se jasně rýsují
dveře, které hluk zpoza nich jasně identifikuje jako
hlavní vstup do lokálu. Řehtání koní, hejna much a
pach koňského trusu zase zjevně prozrazuje stáje
v křídle napravo. Stopy vozu v bahně dvorku
vypovídají, že obvykle stávají v podloubí naproti
stájím. Po dvoře volně pobíhá několik slepic a mekot
nezapře přítomnost nejméně jedné kozy.
Hodovní síň (hlavní trakt): Jde o velkou
místnost plnou bytelných dubových stolů a stolků,
lavic, židlí i trojnožek. U jedné z kratších stran
místnosti je umístěn pult a vstup do kuchyně zakrytý
závěsem, odkud sem občas zavane příjemná vůně
pekoucího se masa. Na protější straně místnosti jsou
schody vedoucí do patra a také dveře.

Před vchodem do kuchyně je umístěn pult a na
něm leží právě naražený soudek s pivem. Pod
pultem, kam zákazníci nevidí, je ukryta jednak
natažená kuše, jednak miska s drobnými mincemi.
Na stěně za pultem je polička na níž jsou
vystaveny korbele a stříbrný tepaný džbánek na
víno a stříbrné kalíšky.
Kuchyně (na rohu mezi levým křídlem a
hlavním sálem): V severozápadním rohu hostince je
situována kuchyně. Místnosti, ve které se mísí pachy
mnoha koření, dominuje obrovské ohniště a kouřem
očouzený komín. Na hlavním stole uprostřed místnosti
leží slušná sbírka nožů a různého nádobí. U stěn se
povaluje několik soudků a jsou zde otevřené padací
dveře do sklepa. Hliněné hrnce a hrnečky, stejně jako
džbány, korbele či kovové pánve visí vyrovnané na zdi.
Na trámu pod stropem jsou zavěšeny pytlíky s kořením
a suší se snítky bylin.
Kuchyň je od hodovní síně oddělena závěsem
(dveře se zamykají jen na noc). Další dveře
oddělují kuchyni od obydlí hostinského.

Světnice Basila a Jaen (levý trakt): Vkusně a
střídmě vybavený pokoj spojený bytelnými dřevěnými
dveřmi s kuchyní, dalšími lze vyjít přímo na dvůr. Na
jedné ze stěn je v oprýskané dřevěné pochvě zavěšen
z černého kovu vyrobený zahnutý meč crussonského
typu a obdobně neobvyklý štít, jehož znak už prakticky
není vidět. V rohu stojí dřevěný pracovní stůl, který
dává svou nesouměrností najevo, že jeho tvůrce nebyl
zrovna zkušený truhlář. Těžká železem pobitá truhlice
slouží zároveň jako stolička. Místnosti však vévodí
masivní postel s vyřezávanými rostlinnými motivy.
Kromě běžných předmětů denní potřeby,
Jeaniných šperků (v malé šperkovnici pod postelí)
a podobně lze v místnosti otevřít malovanou
truhlici na šaty, na jejímž dně leží i Basilovy účetní
knihy a jeho neuměle psaný deník. V něm lze najít

PRVNÍ PATRO
Arelův pokoj (levé křídlo): Dveře do pokoje jsou
jako jediné v celém hostinci pobity křížícími se
železnými pásy. Uvnitř je spousta natahaných hadrů,
kožek, kousků dřeva. Povalují se zde dva cínové
džbánky, korbel i prázdná skleněná dóza.
Největší potíž je zřejmě dostat se dovnitř,
protože Arelus si pokoj úzkostlivě zamyká a klíč
má pověšený na krku. Pokud se to však podaří,
lze v pokoji nalézt ve všem tom nepořádku i
drobné šperky ze zlata a stříbra.
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Gouberův a Riwonův pokoj (roh pravého
křídla a hlavního traktu): Jde o prostě zařízený
pokoj s dvojicí lůžek, truhlicí na odložení věcí. Na zdi
visí dřevěné kolo – prostý symbol boha slunce Solarise.
Hromadná noclehárna (střed hlavního
traktu): Jedná se o dvojici propojených pokojů, ve
kterých je umístěna řada lůžek, prakticky jedno vedle
druhého.
Jde o levnou variantu přespání pro chudé
poutníky a také jediné možné ubytování pro
postavy, protože nic jiného už není volné. Spolu
s nimi sdílejí hromadnou noclehárnu i Ortiz a
Vivien.
Vipeův pokoj (roh levého křídla a hlavního
traktu): Kromě běžného zařízení, mezi něž patří
dvojice lůžek a truhlice, je místnost vybavena i
dřevěnou vanou.

ZAPOMENUTÝ PRŮSMYK

Jednorázová hra, v níž postavy hrají zpustlé vojáky
střežící Zapomenutý průsmyk.
Hranice mezi Spojenectvím a Crussonem je
bezpečně chráněna mohutným pohořím. Jenom pár
průsmyků vede napříč tímto převysokým creetským
pohořím a umožňuje tak obchod, diplomacii, špionáž a
vedení výpadů na nepřátelské území. Právě neblahé
zkušenosti obyvatel Spojenectví s Crussonem vedly
k vybudování mohutných pevností zvaných Obři, které
již mnoho desítek let odrazují nepřítele od pokusů
proniknout na území Spojenectví Zapomenutým
průsmykem.
Součástí komplexu pevností je i strážní věž ve
vesničce Podmlží vysoko v horách. Úkolem zdejší malé
posádky je dohlížet na provoz v průsmyku a také předat
případný signál invaze do osad v podhůří za pomoci
signálního ohně. Už dobře devadesát let nešlehaly z
vrcholu Hlásky varovné plameny, ale je možné, že
k tomu zanedlouho znovu dojde…
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Stáje a Jossův pokoj: Stáje jsou nasyceny pachem
koní, ale spíše než jejich frkání je slyšet jasné mečení
dvou koz a kozlíka, v jejichž ohrádce se motá spousta
malých kůzlátek. Samotná místnost má podobu
podlouhlého sálu se čtyřmi stáními pro koně.
V nejhlubším koutě jsou schody vedoucí do patra, kde
se skladují pytle s ovšem, a kupky sena a otýpky slámy
na podestýlku.
Pokud někoho napadne prohledávat sedlo
Riwonova koně, může v sedlových brašnách najít
krom několika osobních věcí také jako jehlu
tenkou a zaschlou krví pokrytou dýku
(nastrčenou po Vipově vraždě).
V patře nad stájemi je kromě všudypřítomného
sena a slámy, také Jossův pokoj. Jde jen o malý
kousek prostoru oddělený od stájí dřevěnou
přepážkou. Jeho hlavní část tvoří prosté lůžko. Na
zdi visí luk a toulec se šípy.

(při velmi důkladném zkoumání) i následující
poznámku:
„Je jako pijavice. Jean ho má sice ráda, ale já už ho
nemůžu vystát. Vždy když doufám, že už se nevrátí, se
zase objeví. Budu ho asi muset zabít.“
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Zima letos přišla dřív.
První sněhový poprašek už
pokryl
zemi
a
všichni
obchodníci, kteří chtějí projet
průsmykem, spěchají, aby se
dostali k Obrům dřív, než
nejvyšší
části
průsmyku
definitivně
znepřístupní
hlubokými závějemi. Většina
vojáků z Hlásky se chystá
vrátit ke svým rodinám do
údolí. Doba, kdy pevnosti
udržovaly plnou posádku i přes
zimu,
je
dávno
pryč.
V pevnostech
i
v Hlásce
zůstává jen ten, kdo musí.
Většinou muži, které nikde
jinde stejně nic dobrého nečeká,
výtržníci, kteří v zimě kroutí
za trest a podivná individua,
kterým se život v horském
sedleí zasypaném sněhem snad
i líbí.
Naštěstí je v Podmlží dobrá knajpa, místo, kde je na
rozdíl od studené a vlhké věže příjemně teplo a chladné
období roku ubíhá o poznání rychleji ve společnosti
džbánku kvasu a balíčku karet.
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Vesnička Podmlží je tvořena sedmi domy a
také sedmi rodinami, které je obývají. Ovčákova
rodina žije na kraji horské louky, kde se na
svazích Mlžné špice po celý rok pase její početné
stádo ovcí. Ovčák Tom a jeho žena, které všichni
včetně jejího muže říkají Fistule, mají synka Tyra.
V kapličce blízko Hlásky žije osaměle flámen
Hipparchus, původem z Věčného impéria. Všem
tvrdí, že sem odešel na odpočinek, ale podle toho
s jakým přehledem obírá všechny v kartách a jak
snadno všechny porazí v pití mají někteří
pochybnosti i o tom, že je to vůbec kněz.
V hostinci U tří oslíků žijí alespoň v zimě tak
nějak všichni. Je domovem hostinského Marka a
jeho ženy Stelly.
Obchod vším možným a nemožným a ve
jménu vládců Spojenectví také výběr mýta má na
starosti Lucas, řečený Alba. Jeho nebožka žena
skonala minulou zimu a od té doby je Lucas
zahořklý a zlý.
Jeden nedávno postavený domek patří
prospektorovi, který se v horách zabývá hledáním
drahokamů. Ačkoliv už v tuhle roční dobu je
hledání krajně nebezpečné, dosud se z výpravy
nevrátil.

Jedno stavení patřilo Silvánce, čarodějnici,
která míchala všelijaké masti a lektvary. Také se
s oblibou hádala s Hipparchem, a ovčák Tom jí
věčně podezříval, že krmí jeho ovce čarodějným
bejlím a že jsou proto stále nadmuté. Nakonec ji
ale ani ne před týdnem její největší sok
Hipparchus pochoval na hřbitůvku za kapličkou.
Poslední budovou je strážnice a v té bydlíte vy.
Vojáci jeho milosti pána Atlantei.

1. den - odpoledne
Vojáci tráví čas pozorováním těch, kteří cestují
průsmykem.
Když se znalecky podíváte na oblohu, dávají
sněhová mračna jasně znát, že dnes, nejpozději zítra
bude průsmyk neprůchodně zapadaný sněhem. Cestou
k Obrům míří dvojice jezdců, kteří vypadají jako
nájemní žoldnéři. Meče za pasem, u sedel kuše, obličeje
poseté jizvami a zachmuřené výrazy dávají znát, že už
nějaký ten souboj poznali.
Jde o dva „dobrodruhy“. Jeden z nich je ovšem
nakažen lykantropií, ale neví o tom. Starší z nich
si říká Sentius a tvrdí, že sloužil v imperiálním
vojsku, ale zběhl. Druhý Vrabec je jeho druh. Prý
jich bylo víc, ale poslední „výprava“ se nezdařila.
Krátce po věštci projíždí průsmykem i trojice vozů
Mercanty, největšího obchodního sdružení kontinentu.
Skřípající plná kola povozu se jen těžko vyrovnávají
s poměrně příkrým stoupáním a brunátný vozka na
prvním voze nevybíravým způsobem pobízí svoje
spřežení k většímu výkonu. Na obličeji se mu i přes
chladné počasí perlí pot a bič sviští vzduchem. Vypadá

ilustrátor neznámý

to, že valaši spíš na místě chcípnou, než by s vozem
pohnuli dál.
Naštěstí z druhého vozu zakrátko sleze druhý
vozka a prohlásí, že pro dnešek to stačí a že
zůstanou tady.
Brunátný a zuřivý vozka se jmenuje Mendax.
Je to výbušná povaha, ale jinak schopný. Vedoucí
karavany Lucius má mírnou povahu a třetím
vozkou je jeho syn Rufus.
Vůz, který se za nimi až dosud divoce hnal, zastaví.
Jeho postarší majitel mírně kulhající na jednu nohu
rychle seskočí dolů. Strhne z obou okenic své
maringotky znak věštce (ruky, která má v dlani oko) a
pak znovu popožene svého unaveného valacha k další
jízdě. Je jasné, že v Crussonu by věštce tamní církev
nevítala s otevřenou náručí, ale je otázkou, proč tam
tedy vůbec jede.
Proč tam magister Auriga jede, je vskutku
prosté. Jede prodat skřítka (tedy to o čem si myslí,
že je skřítek) na trh do Ascary. Slyšel totiž, že by
ascarský kalif skřítka rád získal do své sbírky. Ale
to pochopitelně nebude chtít prozradit, nemluvě o
tom, že to co drží, rozhodně není ledajaký skřítek.

1. den - večer

V noci si může procházející člověk všimnout
toho, že se v maringotce magistra Aurigy cosi
mele. Skřítek se právě osvobozuje ze svého zajetí.
Věštec bude ovšem nejspíš tvrdit, že to všechno
tropí jen jeho neposedná kočka.

2. den - ráno
Druhý den ráno vzbudí hostinec ryčení koní.
Valaši prorazí dveře stáje hostince a rozutečou se.
Když se hostinský a hosté běží podívat, co se
stalo, vidí, že Mendax leží na zemi, podupán
koňmi. Celé místo vypadá tak děsivě, že se
všichni v panice rozběhnou ke strážní věži a
vzbudí vojáky, kterým pak nesouvisle sdělí, co se
stalo.
Když vojáci dorazí na místo, je tělo pryč. Ale
jsou zde krvavé stopy prozrazující, že tudy někdo
něco táhnul. Stopy však záhy končí. A Aurigův

Další události
Dva „dobrodruzi“ nabízejí, že v této záležitosti
pomohou, neboť mají zkušenosti. Že nedávno
„dostali“ vlkodlaka a s nějakým místním
strašidlem že si také poradí. Za svoje služby však
požadují neslýchanou sumu a Lucas Alba trvá na
tom, že to mají vyšetřit vojáci. Navíc nařídí, že
nikdo nesmí opustit Podmlží a Lucius zuří, právě
se totiž snažil s Auguriem domluvit, že by řídil
třetí vůz.
Do toho všeho se objeví ovčák a prohlásí, že
mu na ovce zaútočil velký vlk. A že mu jich sice
několik strhl, ale pil jenom krev a sežral srdce, a
jinak se jich ani nedotkl. Vypadá naštvaně a
slibuje krvavou pomstu, doufá, že si najme
někoho, kdo by mu pomohl vlka vystopovat.
Dobrodruzi s ním začnou okamžitě smlouvat a
jdou se podívat na místo činu.
Dobrodruhové vyšetřující samozvaně a na
vlastní pěst se vydají do opuštěného domu staré
vědmy. Těžce zraněný Sentius dorazí do vesnice
s tím, že Vrabec tam (myšleno v domě) zůstal.
Když postavy dorazí k domu, vidí na zápraží
přede dveřmi růžový sníh obarvený krví. Když
bude nějaká postava poslouchat u dveří nebo
otvírat zámek…
… Znenadání se dveře otevřou a šedá ruka
zatáhne … dovnitř. Dveře se zavřou a zapadne
závora. Vy ostatní slyšíte zevnitř jeho výkřiky a
zvuky zápasu.
Ostatní se mohou pokusit vyrazit dveře a po
chvíli se jim to podaří. Uvnitř spatří hluboce
otřesenou postavu neschopnou slova.
Malá chatrč o dvou místnostech je naplněna
pachy zetlelého koření a různých mastí. Všude se
válejí letité zbytky magických surovin. Po chvíli je
slyšet škrábavé zvuky z latríny. Když (pokud)
otevřou dveře, vyskočí na ně…
… kočka, která se tam schovávala. Později se
kočka stále objevuje, nejdřív je jenom zahlédnuta a
potom strážníky sleduje. Nikdy se neobjeví, když
začne útok. Ve skutečnosti cítí zlo a uteče dřív,
než se něco stane. Ale postavy mohou mít jiná
podezření.
Stopy v prachu ukazují, že útočník unikl
zadním oknem domku.
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Pozdě večer se průsmykem přiženou ti dva
jezdci, kteří jím odpoledne odjížděli. Sníh jim už
zatarasil cestu. Krátce po nich přijíždí i věštec.
Chystají se, že druhý den ráno se vrátí na území
Spojenectví. Kupec Lucius není zrovna šťasten, že
to slyší a vyptává se obou na podrobnosti.
Mendax nadává a vyhrožuje Luciovi, že pokud
mu nezaplatí plnou platbu tak…
Všichni si plánují, jak se druhý den vrátí na
území Spojenectví. A zatím stále sněží.

vůz je rozpadlý na kusy, jako by vybuchnul. Na
podlaze stáje se válí šatstvo, různé amulety a
podobně. A také železná klec vhodná pro většího
dravého ptáka je na kusy, železné pruty ohnuté
směrem ven.
Sněhu je navíc tolik, že není jak opustit vesnici.
Mendaxe se pokoušel odtáhnout skřítek, který
na sebe chtěl vzít jeho podobu. Ale když se mu to
nepodařilo a jeho tělo bylo předčasně nalezeno
lidmi, nezbývá skřítkovi než dále hledat.

CREET
Později vojákům někdo podstrčí pod dveře
lísteček se stopami zaschlé krve, na kterém je
napsáno… „Jeden z vás není…“
Dále volně rozvíjejte hrůzu. V příhodný čas je
nechejte spatřit svázanou postavu (tu, která
naslouchala u dveří) a která se bude vyděšeně
dívat na svého dvojníka ve skupině. Zda jde o
skřítkovu iluzi nebo realitu je na vás a rozhodněte
se podle situace.
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Podstatou tohoto dobrodružství je střídání
scén stupňujících z pomalé úvodní expozice až ve
zběsilé crescendo jakéhokoliv závěru, který vás
napadne. Možná, že Crusson zaútočil. Možná, že
dobrodruh nakažený lykantropií se s přibývajícím
měsícem přestane věnovat ovcím a začne se více
zajímat o lidi. Možná, že mrtvá Silvánka vstala
z hrobu a chce se mstít. Možností je celá řada. Ale
tohle dobrodružství je o improvizaci, o strachu a o
tempu.

MĚSTO PIRÁTŮ

Zde vám nabízím útržky z kampaně ve Wrakowě,
které byste mohli využít, pokud se zde rozhodnete vést
hru.
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Plavba

Je tiché, mrazivé a mlžné ráno v imperiálním
přístavu Quercum. Les lodních stěžňů ve zdejších
docích značně prořídnul, ubylo i přístavních dělníků
a námořníků potácejících se po nábřeží a marně se
snažících vzpamatovat z kocoviny, než ráno
předstoupí před kapitána.
V tomto sychravém ránu marně hledáte loď
Mořský koník, která je prý poslední, jež pluje na
sever, na Ostrovy. Z mlhy proti vám se konečně
vynoří jakýsi obchodní dvojstěžník, což by snad i
mohla být ona, když tu zaslechnete pravidelný krok,
který nemůže patřit nikomu jinému než strážím.

Hráči se pak seznámí s posádkou. V případě
Mořského koníka ji podsaditá atlanťanka Katy,
která je nyní zastupujícím kapitánem, protože ten
není schopen výkonu služby. Je to drsná holka od
rány, která vyrostla jako plavčík na pirátských
lodích v bouřném mořích. Dále je tu snědý
crussoňan Alihar, která k práci jen laxní vztah a
veškerý čas tráví tím, že si něco vyřezává ze
dřeva. Teď pracuje na jedné velmi necudné sošce.
Chlapec jménem Plaváček, kterému ještě nebylo
ani dvanáct, je schopen šplhat po ráhnoví jako
opice. Moc toho nenamluví a rád sleduje Alihara
při jeho práci se dřevem. Starý mořský vlk Brian
pochází z Menace. Jak sám neustále opakuje, viděl
už všechno a nic ho nemůže překvapit. Své práci
rozumí a umí za ni vzít, když je potřeba, ale často
si stěžuje na to, že ho loupe v kolenou a že to
značí blížící se bouři. Kaplan nevypadá moc jako
námořník, spíš jako někdo, kdo tráví svůj život
ponořen v knihách. Je slabý a vyzáblý, a ačkoliv se
práce neštítí, je dost nešikovný. Tyk je lodní
kormidelník. Je to chlap jako hora, se kterým není
radno si nic začínat.

Ztroskotání

Když se lodní příď ponoří do mlhy přízračných
mračen vše okolo, jakoby zešedne. Moře se zdá být
klidné, jakoby bez života. Všechny zvuky znějí jakoby
dutě a vzdáleně. Když se podíváte na tváře lidí okolo
sebe, zhrozíte se. Všichni vypadají jako mrtví. I oni si
vás podezíravě prohlížejí, ale z jejich prázdných očních

Tak nějak by snad mohla začínat vaše
kampaň. Postavy se chystají odplout, možná je
dokonce hledají stráže, postavy se musí na
Ostrovy nutně dostat a poslední loď se chystá
odplout. Kvůli zimním bouřím se totiž nikdo v
zimě na moře nevydává a Wrakow je až do jara
odříznutý. To pro případ, aby se postavy
nerozmyslely a neodpluly vám zase pryč.
Proti vám se rýsuje trup lodi, která nese jméno
Mořský koník, vyvedené neumělým písmem na jejím
boku. Vypadá překvapivě malá a její paluba není
příliš vysoko nad vodou, takže vás vzadu v hlavě
svrbí myšlenka, co se asi stane, když jsou trochu větší
vlny. Po palubě se zkušeně pohybuje několik
námořníků.

ilustrace Valentin Fischer

důlků na vás zírají jen tuční bílí červi a jejich maso
opadává na zem.
Loď může být zničena magií, k čemuž se blíží
výše uvedený odstavec a nebo normální bouří. V
takovém případě musí postavy něco zachránit, ale
před tím musí obětovat vše. Vše, aby zachránili
vlastní životy. Můžete je samozřejmě také nechat
v klidu doplout do přístavu, ale to by nebylo ono.
Iluze trvá jen chvíli, potom na vás nečekaně zaútočí
vysoké vlny a nad vaší hlavou se zahřmí. Námořníci
běhají po palubě a připevňují vše, co není přibité, když
tu zaslechnete výkřik, jak kdosi spadl přes palubu. S
třeskem se na vás řítí zlomený hlavní stěžen a celá loď
se naklání ke straně. Dřív než se nadějete, polykáte
slanou vodou a zoufale bojujete o život.
Blízko vás se nad hladinu vynoří ruka. Nebo spíš
dětská ručka. Asi padesát stop od vás vidíte Plaváčka,
který usilovně plave směrem k vám, potom však
vykřikne a vy vidíte jak ho cosi táhne zpět. Plaváčkova
hlava zmizí pod vodou a vám se zdá, že se na hladině
objevila temná skvrna v zuřící bouři je to však těžko
říct. Plaváčkův osud je však zpečetěn, jak vám potvrdí
zbytek dětské ručky, stále svírající sošku nevěstky, se
kterým si pohazují vlny.

Církev Milosrdenství

Je to robustní muž, ani velký ani malý, zato široký v
ramenou jako nějaký zápasník. Jeho býčí šíje podpírá
kulatou hladce vyholenou hlavou s jiskrnými šedivýma

Podoba, jakou dali Crussonští kněží nové víře
je značně pokroucená oproti oné původní nezištné
pomoci a lásce k bližnímu.
Tvrdí, že bohatí lidé, čarodějové a panovníci hřeší,
protože by se o svoje statky, vědění a moc měli rozdělit
s prostým lidem. Tvrdí, že by chudí neměli platit daně
bohatým, ale naopak. Není divu, že na to mnozí slyší, a
to i na takovém místě, jako jsou pirátské ostrovy. Kněží
to podporují i tím, že konají zázraky, křísí mrtvé a
ozdravují chromé, což umí jen málokdo.
Zdá se, že chvíle, když lidé prokáží svým
dosavadním pánům rychlou a milosrdnou smrt, není
daleko. Na to pochopitelně hledí řada lidí se silným
znepokojením a černokněžníci se zcela právem obávají o
život.
V rámci kampaně může být zajímavé nechat
jednu postavu hrát člověka osvíceného pravou
vírou v Milosrdenství, nezkreslenou Crussoňany,
případně Triina kněžku aspektu Milosrdenství.
Konfrontace s Athanatiem se pak může vyvíjet
vskutku zajímavě.
Pozice nové sekty však není neotřesitelná a tak
se snaží jednat skrytě, nikoliv přímo. Není tudíž
pravděpodobné, že by se vzájemně pozabíjeli,
před zraky lidí. Spíše se pokusí svého protivníka
konvertovat nebo v tichosti odstranit, stejně jako
to zkouší s černokněžníky a dalšími, kteří mají ve
Wrakowě moc.

Jednooký bazilišek
Taurus Černý byl kdysi nejmocnějším
černokněžníkem, jakého Creet poznal. Byl to
mocný, ale zpupný muž, který se pokoušel
proniknout do podstaty magie. Neštítil se přitom
použít i ty nejstrašlivější metody.
Na zadní stěně Černého racka je nalepený malý
domek. Napůl cesty mezi Zapomenutým náměstím a
Pasáží ztracených duchů leží jeden z nejznámějších
Wrakowských obchodů. Na první pohled nevypadá nic
moc. Načerveno natřená, z prken zřejmě narychlo sbitá
dvířka, nad kterými se houpe prastarý vývěsní štít
zobrazující baziliška.
Kdybyste se za noci skryli ve stínu přilehlých
uliček a byli dostatečně trpěliví, možná
zahlédnete přikrást se tmou jednu , dvě postavy,
které rychle vklouznou dovnitř. Po chvíli se dveře
opět otevřou a úzký proužek světla dopadne na
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V roce 286 vyhlásila kněžka bohyně Trii,
Anastatia Juliana, že není bohů, kromě
všeobjímajícího Milosrdenství. To byl začátek této
nové podivné církve, jejímž symbolem je oko, z
nějž kane slza. Kněžka Anastatia byla postavena
před církevní soud, kterému předsedal sám
Imperiální pontifex maximus. Z dramatického
soudního jednání byla nakonec vyloučena
veřejnost a dokonce i Zlatá garda, aby se jejími
kacířskými a buřičskými řečmi náhodou někdo
nenakazil. V lidech ale klíčila pochybnost. Několik
kněží bylo na vážkách, a když byla Anastatia po
roce odsouzena k upálení pokusili se ji zachránit.
Vše skončilo masakrem, který byl však obratně
ututlán. Zvlášť proto, jaké napětí v Říši panovalo.
Víra ale přetrvala a šířila se. Mnoho lidí začalo
věřit, že dobrodiní, které prokáží, se jim nastokrát
vrátí teď a nebo po smrti na onom světě.
Této vize se však chopili Crussonští kněží.
Ztotožnili Milosrdenství s Jediným pravým
bohem a vyslali několik nejvyšších a nejvěrnějších,
aby novou vznikající sektu podpořili. Aby si mohl
být nejvyšší Prorok být jist jejich věrností, vybral
nové šiřitele víry z řad svých nejbližších, kteří si
říkají Nesmrtelní (athanati). Jedním z nich je i
kněz působící na ostrovech, který si říká
Athanatius a tváří se, že pochází z Tirery.

očima. Ačkoliv se na ní projevují první příznaky stáří a
začínají se objevovat první vrásky, vyzařuje z něj
prazvláštní svěžest. Jeho tělo je ukryto do beztvaré
černé kutny převázané širokým bílým pásem. V ruce
svírá stejně černou berlu zakončenou na konci krátkou
trojcípou vidlicí a zdobenou u hlavice třemi stříbrnými
kroužky. Chodí bos a prostý všech šperků kromě
stříbrného medailonu oka, zavěšeného na krku.

CREET

zablácenou dlažbu, jak se ti samí lidé budou
trousit pryč.
Obchod U Jednookého baziliška je zvláštní. Je
to magický obchod. Lépe řečeno jediný magický
obchod na celém ostrově. Má otevřeno jen od
západu do východu slunce. Jeho majitelem je
stařík jménem Tarrik.
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Tarrik je malý vysušený a shrbený stařík, který
vypadá, že přežil vlastní smrt už nejméně třikrát. Má
zažloutlou vrásčitou kůži, která mu z tváře visí v
několikerých záhybech. Jeho zuby už nejsou, co bývaly,
jsou křivé, žluté a mnoho jich chybí. Jeho oči jsou však
slepé. Prázdný pohled těká neustále sem a tam. Je
oblečen v černý brokátový plášť se zlatým zdobením.
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Tarrik je ve skutečnosti Taurem Černým. V boji
s Prorokem byl oslepen, ale dokázal prchnout a
ukrýt se. Už se příliš nepokouší experimentovat s
černou magií, ale pod obchodem má zařízenou
fascinující laboratoř. Ani jeho slepota mu díky
jeho magickým schopnostem nebrání v orientaci.
Když vstoupíte do krámku, máte najednou pocit, že
jste se ocitli jakoby někde jinde. Malý domek, skrčený
mezi dvěma dalšími ukrývá překvapivě prostorný
obchod. Když projdete úzkou, ale jasně osvětlenou
chodbou a protáhnete se těžkým sametovým závěsem,
udeří vás do nosu pach koření a bylin. A skutečně. Po
pravé ruce jsou desítky skleněných dóz na kterých
svítí podivné magické značky. A z nich se zřejmě i
line ona vůně, ne nepříjemná, ale intenzivní. Nalevo
je vysoká knihovna, plná řady zaprášených svazků,
jejichž notně ohmatané hřbety jsou již takřka
nečitelné. No a přímo uprostřed stojí prodejní pult.
Jsou na něm vyloženy základní knihařské potřeby několikero druhů pergamenů a papírů, různé brky a
pera, inkousty všech barev, zlatý a stříbrný prach pro
iluminaci, klih, kůží do níž se knihy váží i uzamykací
mechanismy různé složitosti. Za plutem je závěs,
skrývající průchod do hloubi obchodu a další police,
na kterých jsou lahvičky s jakýmisi tekutinami a
různé v láku naložené věci. Zřejmě trofeje.

deformované lebky lidí i jiných, mnohdy
neznámých tvorů v jejichž nitru planou věčná
světélka osvětlující tyto podivné prostory. V
jednom rohu stojí obrovská hliněná nádoba, jejíž
víko je zapečetěno sedmi pečetěmi. Tato nádoba
ukrývá, zabezpečena mnohými ošklivými kouzly,
Taurův život v podobě tepajícího srdce.
Ve stříbrné kleci naproti, drží Taurus lapeného
upíra, kterého zkoumá ve snaze pochopit
podstatu jeho života. Snaží se totiž zbavit své
závislosti na onom tepajícím srdci a získat moc
upíří kletby bez toho, že by jí podlehnul.
Pokud do podzemí vstoupí někdo jiný než
Taurus, bude se ho upír snažit přesvědčit, aby mu
klec otevřel. (Klíč má Taurus zavěšený na krku na
řetízku). Je to starý a mocný upír, ačkoliv vypadá
větše a unaveně s životem a jeho skráně kvetou
stříbrem. Je ochoten slíbit naprosto cokoliv, ale
nehodlá to splnit. Jakmile je vypuštěn z klece,
uplatní svou sílu a pokusí se vysát prvního, kdo
mu přijde pod ruku, protože je zoufale hladový.
Pak se pokusí ostatní získat do své moci a pokud
to nebude možné prchnout a skrýt se před
Taurem.

V obchodě se dá sehnat řada magických přísad.
Od magických dýk z obsidiánu nebo stříbra pro
obětování, přes prachu z rohu jednorožce, prsty
zombie, ebenové tyčinky, dračí oči, kůže a játra,
mešní víno a podobně.
Za závěsem se skrývá vchod do malého
pokojíku s jednoduchou pryčnou a truhlou se
šatstvem. Pod truhlicí je skryt tajný vchod do
sklepní laboratoře, místnosti, kde je na zemi
nakresleno několikero ochranných kruhů a
symbolů a uprostřed nichž stojí obětní oltář s
kanálky pro odtok krve. Její skvrny tady také
jsou. Stranou stojí tác se sadou různých nožů,
pil a kleští. U stěn jsou rozmístěny podivně
ilustrátor neznámý

Temný spár

Stranou ruchu města, blízko Bažinné brány stojí
prazvláštní stavba. Je to obrovský oblouk, vzdáleně
snad někomu připomínající vítězné oblouky, jaké
vztyčovali staří imperátoři na oslavu svých vítězství.
Tento oblouk je však něčím zvláštní. Je vyroben z
jednoho kusu černého mramoru s bílými a rudými
žilkami a je stylizován do podoby obrovského pařátu
nějakého dravce.
Tuto magickou bránu zde vztyčil na svou
ochranu Taurus Černý v době, kdy ve městě ještě
pobýval v obavách z pronásledovatelů, které za
ním mohl poslat Prorok. Chrání černokněžníky
před lidmi, kteří by jim chtěli ublížit. Takoví
branou nedokáží projít. Brána však brání projít i
některým jiným lidem a princip jejího výběru je
poněkud zvláštní. Brání také nemrtvým opouštět
prostor uličky.
Za branou je krátká slepá ulička. Přímo proti vám
se rýsuje mohutný kamenný palác, pokrytý basreliéfy
kostlivců, lebek a kostí, které mu dodává děsuplný
nádech. Ostatní domy jsou o poznání prostší, většinou
hrázděná stavění, jaké jsou běžně k vidění ve městěch
Spojenectví.

Je to starý unavený muž, nyní usilující už jen o
prodloužení vlastního života. Má vysokou postavu a je
oděn do bílého roucha, které připomíná kněžský ornát.
Jediná odlišnost je, že je zcela nezdobený, krom tenké
rudé linky, táhnoucí se šikmo přes prsa. Límec jeho
roucha je nezvykle vysoký a sahá mu až po bradu.
Nekromanti se pokoušejí zbavit církve
Milosrdenství, která štve lidi proti nim. Jejich
snahy však byly neúspěšné. Pokud se postavám
podaří získat jejich důvěru, řeknou něco jako:

V jednom ze zákoutí uličky je malý hřbitov.
Jsou zde uloženy výtvory černokněžníků, nebo
těla, která teprve poslouží jejich experimentům.
Od vchodu na něj není vidět, protože kdyby ano,
lidé by jistě nespokojeně reptali. Co ale lidské oči
nevidí, to je netrápí, jak by řekl Etanius.
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Protože si teď dává Církev Milosrdenství na
černokněžníky dobrý pozor a alespoň pár jejích
členů lelkuje nedaleko brány, musí se nekromanti
vykrádat ven jinudy. Užívají k tomu systému
Wrakowských stok (viz výše). Ty jsou ale
dvojsečnou zbraní, protože stejným způsobem se
může někdo dostat i dovnitř. A Athanatiovi se
podařilo najít cestu. Je tedy jen otázkou času, kdy
dojde k další konfrontaci. A muže se stát, že to
tentokrát neproběhne tak hladce, jako v případě
Nagren.
Ani sami nekromanti neznají pravou totožnost
Tarrika, prodavače U jednookého baziliška,
ačkoliv vědí, že jeho moc je značná. Přišli však
dávno po něm a Taurus si dává dobrý pozor na to,
aby se neprozradil.

Úvod k Wrakowu

Představte si, že jste právě vystoupili z lodi. Okolo
vás se tyčí les plachet dalších plavidel a vy nevíte co si
počít, nebo kam se vydat. V takové situaci je každý, kdo
poprvé dorazí do Wrakowa. Naštěstí, jsou tu lidé, kteří
jsou ochotní se vás ujmout. Pár dobrosrdečným tvářím
stačí jediný pohled na váš zmatený výraz a už si to k
vám šinou, aby vám pomohl s truhlou. S díky jim
sdělíte, že byste si rádi pronajali pokoj v hostinci a
přemýšlíte, proč nic takového nemají v oné tak rádoby
kultivované Říši. Napadne vás, zda budou za takovou
službu dva měďáky dost, a když se proberete ze
zamyšlení, zjistíte, že váš průvodce je pryč i s truhlicí.
Vítejte ve Wrakowě, městě, kde má zločin tisíce tváří…
Na těchto stránkách se naštěstí pro vás dozvíte vše,
co potřebujete vědět a ještě mnohem víc, abyste přežili
alespoň den v tomto centru vší hrůzu. Vydejme se tedy
na takovou delší procházku městem…

Přístav
Přístav se dělí na čtyři části. Na mysu jižně od
města je Pohřebiště lodí, kde jsou na souš
vytaženy vraky plavidel. Velmi malý obchodní
přístav leží na západní straně zátoky, od Velkého
trhu coby kamenem dohodil. Přes zátoku naproti
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Domů v ulici je pět, stejně jako i zde žijících
černokněžníků je pět. Nagren, byla zabita
Athanatiem, který k ní vstoupil skrze stoky (viz
povídka), protože projít branou by nedokázal.
Zbývá tedy mladý a nezkušený Aquilus, který
pocítil volání temné magie teprve nedávno. Dále
někdejší členka Atlantské noblity Aelana, která
pamatuje ještě dobu království a ze všeho nejvíc ji
zajímá prodlužování vlastního života. Crussoňan
jménem Šáchin, který je horlivým zastáncem víry
v Chaos a v jeho jméně zkoumá podstatu smrti a
konečně vůdce nekromantů Etanius, který
pamatuje ještě pronásledování čarodějů a pod
vysokým límcem skrývá památku na upalování.
Jeho zájem až donedávna spočíval v animaci
vyšších nemrtvých, ale s rostoucím věkem začal
sdílet zájem své kolegyně Aelany o prodloužení
života, jako ostatně všichni černokněžníci, kterým
se nachyluje jejich čas.

O Ahtanatiovi toho moc nevíme. Zkusili jsme
všechno možné, abychom zjistili co je zač a abychom ho,
hm… vystrnadili… ale nic neuspělo. Neznáme jeho
záměry, ale víme, že sbírá sílu, aby nás zničil a vykonal
ještě něco většího. Vím, že to může znít jako nářek toho,
kdo prohrává, ale musíte mi věřit. Nikdy si nebereme
víc než je nutné. Pronásledují nás po celém kontinentu
a teď tady. Ale jestli dojde k boji, věřte mi, že tohle
místo pozná co je to černá magie.
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je Rybářov, chudinská čtvrť, kde kotví u mol
desítky rybářských lodi. Konečně v hloubi zátoky,
pod věžemi Admirálského paláce je kotviště
pirátských lodí.
Přístavy překypují aktivitou ve dne v noci.
Ráno se řada lodí připravuje k vyplutí. Odpoledne
pak připlouvají s úlovkem místní rybáři a obvykle
i lodi ze Ztraceného ostrova. V noci mola
utichnou, ale mnoho okolních putyk nezvykle
ožije.
Život na moři je plný nebezpečí a ti, kteří se na
něj vydávají, jsou často tvrdí lidé. Námořníci, kteří
dostanou po přistání výplatu, se chvatně vydají ji
před vyplutím utratit, protože na lodi by jim k
ničemu stejně nebyla a oni nikdy nevědí, jestli
další výprava nebude jejich poslední. Raději
všechno promrhat, než aby je to v moři stáhlo ke
dnu, jak často říkají.
I ti nejdrsnější však chodí v noci po Docích na
vlastní nebezpečí. Tohle místo je plné zlodějů
vyhlížejících snadnou kořist a skupin opilých
námořníků hledajících záminku ke rvačce.
Situace uvnitř taveren není o moc lepší. Jediné
pravidlo, které zde platí je - „Rozbiješ to, platíš to“
a tak zde stejně jako z prodeje alkoholu žijí i z
rozbitých korbelů, židlí a stolů. Některé místa
mají vyhazovače, ale ti sotva ochrání sebe, majitele
a personál. Zákazníci nastavují krk.
Lidé z doků jsou k cizincům tolerantní, byť
mírně blaseovaní. Za poslední desetiletí ostatně
viděli už všechno, a tak už je nemůže nic
překvapit. V docích jsou vítání všichni, bez ohledu
na původ, víru a podobně, což je to stará tradice,
ještě z dob pirátské osady. Lidé jsou zde souzeni
podle svých skutků.
Pochopitelně, že pokud se nějaká suchozemská
krysa začne chovat drze, za chvíli se potká se
skupinku Wrakowanů. A dokonce i ten
nejnamyšlenější rváč si dvakrát rozmyslí, než se
pustí do křížku s davem přístavních dělníků.
To platí hlavně ve dne. V noci se lidé starají
hlavně o sebe. Po západu slunce se v docích dějí
roztodivné věci a pro Přístavní stráž není
překvapením, když ráno najde plavat v přístavu

tělo či dvě. Pokud není obětí někdo významný,
nikdo nic neřeší.
1. Hřbitov lodí
Za městem pod hradbami je na souš vytaženo
na dvě desítky plavidel. Některá stojí, jiná leží na
boku, ale všechny působí dosti pochmurným
dojmem. Lze tu najít lodě, které už dnes na moři
neuvidíte. Staré seveřanské langskipy i imperiální
dromony. A mezi nimi se pohybují lidé.
Wrakow má jen malý a téměř nepoužívaný
hřbitůvek. Většina jeho obyvatel jsou námořníci
alespoň tolik, aby si přáli pohřeb na volném moři.
A tak jsou vlastně jedinou připomínkou
smrtelnosti města tyto trouchnivějící vraky.
Jejich správcem je vyzáblý mužíček jménem
Quintus. Je malý s dlouhýma rukama a můžete ho
spatřit, jak obratně šplhá po krkolomných lodních
bocích nebo se noří do podpalubí, aby tam
objevoval skryté poklady. Tvrdí, že je jediným
oficiálně
uznaným
vrakařem
(správcem
vrakoviště), ale kromě něj zde žijí i další, příliš
chudí na to, než aby si mohli dovolit život ve
městě.
Vrakaři se živí prodejem dřeva na podpal, věcí
které vyrobili s použitím lodní výstroje a také tím
co ve vracích našli. Většinou jsou to zpola vyšinutí
chudáci nebo mrzáci, kteří by se jinak neuživili a i
ti nejotrlejší piráti s nimi mají soucit.
Chloubou Quintovy flotily je bezesporu Dračí
loď z Pheyrosu, magická loď s tou nejpodivnější
takeláží jakou kdy kdo viděl. Říká se o ní, že
dovedla létat a plula rychleji, než jakákoliv jiná
loď světa, ale dnes už je z ní jen trouchnivějící
vrak. Ve velitelské kabině má Quintus svůj
domov.
2. Obchodní přístav
Obchodní přístav tvoří trojice mol vybíhajících
hluboko do zátoky a několik dalších menších,
pomocných. Jeho součástí je i několik skladišť na
zboží, ale hned za nimi začíná Velký trh.
V době léta se lodě u mol střídají takřka ob
den, ale s blížícím se podzimem zde občas kotví i

ilustrátor neznámý

týden a v zimě zde zůstávají jen jedno plavidlo,
jehož domovským přístavem je právě Wrakow.
Pegasus: Obchodní dromona kapitána Crasse
bývala kdysi vojenská loď. Nyní už je stará a po
novém vystrojení slouží mírumilovnějším účelům.
Její posádku tvoří pět důstojníků a třicet veslařů.
3. Rybářský přístav
Řada malých pestrobarevných člunů, jeden
vedle druhého, vytvářejících les plachet. Rybářov
je zvláštním místem, místem kde čas jako by
plynul pomaleji. Všude visí sítě a na zpravování
řady z nich se podílejí celé rodiny, muži, ženy a
děti. Na nárožích se nabízejí na prodej různé
plody moře a z přístavních špeluňek U
zvracejícího kormorána a Hladová treska se line
pach levné pálenky a hlaholení zdejších hostí.
Tohle je čtvrť malých domečků a usmívajících se,
leč životem unavených, prostých lidí.

5. Cech přístavních dělníků
Wrakow je divoké a nepokojné město, plné
tajemných zákoutí, spiknutí, vražd a bojůvek, ale
někdo tu musí odřít tu běžnou práci, nakládat a
vykládat lodi. To má na starosti cech přístavních
dělníků. Ti se rekrutují z řad místních, kteří mají
nějaký důvod zůstat na suché zemi – rodinná
pouta, slabý žaludek nebo touhu žít normálním
životem. Chtějí si udržet práci a tak se
organizovali do cechu. Pokud chcete pracovat
v docích, musíte do něj vstoupit. Jinak vám někdo
opravdu solidně pochroumá všechny kosti v těle.
Podle názoru místních obchodníků je cech tlupou
proklatých zlodějů a vyděračů, horších než místní
kapsáři. Ale nevěřte tomu, přístavní dělníci jsou
možná tvrdí, ale je to jedna z nejčestnějších
organizací města. Díky Braggovi, jejich vůdci,
který po třicet let pracuje v docích, se nyní
zorganizovali.
Sídlí ve velkém dřevěném skladišti na nábřeží,
kterému dominuje masivní jeřáb a které stojí těsně
vedle velkého vstupu do stok, kterým se při
záplavách přepouští voda do moře.
6. Hvězda moří
Loď proměněná na plovoucí hostinec, které
ovšem poskytuje pokoje jen na jednu noc. Ceny
jsou zde vysoké, leč nabídka velmi široká. Loď už
dlouho nevyplula na moře a je pevně ukotvena k
molu. Na její palubě se střídají námořníci i
počestní Wrakowští občané, pokud něco takového
není protimluv.

Velký trh a okolí
Wrakow je plný nečekaných zákoutí v kterých
rozkládají své krámky roztodivní kupci. Někteří z
nich jakoby se však svým bývalým návštěvníkům
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4. Pirátský přístav
Pod Admirálským palácem a budovou správy
přístavu s majákem stojí poslední větší kotviště
lodí. Je to pirátský přístav, místo kde se vykládají
lodě kapitánů, jimž toto město patří.
Většinu dne a občas i noci zde panuje čilý ruch.
Nikdo si však nedovolí dělat tak blízko sídla
samotného admirála vyvolávat konflikty, které
jinak mezi posádkami soupeřících lodí panují.
Kotviště pirátských lodí je od Velkého tržiště
vzdáleno zcela záměrně. Zatímco obchodní lodi
neodvádějí ve Wrakowském přístavu daně, což
jich sem láká požehnané množství, piráti platí
podíl z kořisti. Mnozí si na to stěžují a snaží se
podvádět, a proto vykládka probíhá přímo před
zraky Přístavní stráže.
Mezi pirátské lodi patří:
Albatros: Loď Admirála Tamska. Jde o zcela
netradiční trojstěžňovou karavelu, nesmírně
rychlou a obratnou loď, byť nese jen lehkou
výzbroj. Její posádku tvoří dvacet Tamskovi
nejvěrnějších mužů a zastupujícím kapitánem je
crussoňan Shantar.
Neporazitelná: Obrovská dromona s padesáti
vesly na každé straně. Největší loď Wrakowské
flotily, která se může směle měřit s velitelskými
plavidly imperiální flotily. Na pohon jejích vesel
se používají otroci, což není ve Wrakowě zrovna
běžný jev a mnozí to kapitánu Malcirovi zazlívají,
stejně jako jeho úzké styky s černokněžníky a
zájmy v čárech a kouzlech. Je však pravdou, že se
ještě nikdy nevrátil z výpravy s prázdnou a jeho
muži za ním věrně jdou.
Krvavá odplata: Kapitán této dau je crussoňan
Kaiga al Faranel. Říká se o něm, že je snad
spřízněn s bývalými vládci Crussonu a právě
proto tak nesmiřitelně pronásleduje a plení jeho
plavidla. Jeho posádka je stejného smýšlení.

Kapitán Kaiga nenechal na crussonské lodi nikdy
žít ani jednoho a zvláště se prý vyžívá v mučení
kněží Jediného.
Mečoun: Druhá z lodí Tamskovy osobní flotily
je klasická dvoustěžňová karavela. Je menší než
Albatros a téměř vždy zůstává v přístavu.
Vyplová jen v případě, že se chystá velká výprava
a Albatros a Mečoun mají spolupracovat. V
takovém případě převezme admirál velení své
vlajkové lodi a Mečounu velí jeho pravá ruka
Shantar Froei.
Skákavý delfín: Tento nef se tváří jako obchodní
loď. Zcela otevřeně navštěvuje mnohé přístavy
svobodného moře a nikdo o něm netuší, že skrývá
pirátskou posádku. Svoji kořist pak odsud sleduje
a v pravý čas odhalí svoje skryté zbraně. Aby se
zachovalo jeho tajemství, zabíjí obvykle jeho
kapitán Grundi Šedovous všechny případné
svědky. Skákavému delfínu se proto také někdy
říká krvežíznivý delfín, ale jen mimo doslech jeho
posádky.
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vyhýbali a stěhují se každý den na jiné místo.
Nejproslulejším a největším je však Velký trh.
7. Velký trh
Na náměstí od obchodního přístavu co by
kamenem dohodil, se rozkládá velký otevřený
bazar, kde se prodávají nejen ryby a plody moře,
ale dá se tu koupit vlastně všechno, za jistou cenu.
Celá oblast je plná krámků, stanů, stolů. Najdete
tu ryby všech velikostí, barev a tvarů. Chobotnice,
garnáty a krevety. Ústřice i jikry. Můžete si zde
nechat věštit z ruky či koupit pěknou dýku.
Brašnáři zde prodávají měšce, mošny i kabely a
stejně tak kožené zástěry a popruhy, pro
všemožná použití. Seženete zde sítě, lana i plachty
a dost možná i štůčky vzácných látek, které
původně mířili do zcela jiného přístavu.
Pochopitelně, že kde se tak točí peníze, jsou i
zloději a švindlíři. Velký trh není zrovna bezpečné
místo dokonce ani za denního světla a Přístavní
stráž ho notoricky ignoruje. Zdejší ceny jsou však
podstatně nižší, hlavně proto, že se nikdo neptá
po původu prodávaného a kupovaného zboží,
takže sem pravidelně chodí většina obyvatel. Říká
se, že pokud někoho hledáte, stačí tady prostě
sednout a čekat. Dříve nebo později se musí
objevit. Uprostřed trhu stojí taky jediný místní
kostel, lépe řečeno kaple.

8. Měsíční kaple
Kaple bohyně Seluny mimo jiné patronky
pirátů a zlodějů, je zřejmě hojně navštěvována,
protože dovnitř a ven proudí kteroukoliv denní či
noční hodinu spousta lidí. Má tvar obrovské
kruhové rotundy se čtyřmi apsidami, z nichž
východní tvoří vchod a západní naopak ukrývá
oltář.
Jelikož místní kněz Thesius zná až moc dobře
většinu své klientely, není v kapli v podstatě co
vzít. Oltář je tvořen blokem temně rudého
mramoru s bílými žilkami ale, krom konání
bohoslužeb je zcela prázdný. Stejně tak i kaple,
která není příliš útulná ani nijak zdobená.
Thesius je mladičký akolyta, doposud ještě
holobrádek, který dostal službu na Ostrovech za
trest za svou nevymáchanou hubu, kterou si
pouštěl snad až příliš na špacír. Má krátké, podle
hrnce ostříhané hnědé vlasy a obyčejnou šedavou
kutnu přepásanou provazem, která zakrývá jeho
kostnaté tělo. V jeho očích však plane pevná víra,
byť s rozmáhající se vírou v Milosrdenství si může
jen zoufat.
9. Černý racek
Malá roubená nálevna s doškovou střechou,
nad jejímiž dveřmi visí velký vycpaný havran se
skrývá v jedné z bočních uliček vedoucích do
Velkého trhu. Krom vycpaného havrana ji
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poznáte podle polorozbitých dveří, jen tak, tak
visících v pantech, které nesou stopy několikerých
neumělých oprav.
Uvnitř se skrývá prostá místnost s řadou
malých kulatých stolků a židliček. Místnost
osvětlují čadící pochodně a za pultem se rýsuje
robustní postava místního hostinského.
Černý racek je jméno velkého havrana, který
navštěvoval toto místo po jeho založení. Pták
jednoho dne usedl nade dveře a odmítal
odlétnout. Majitel Achmet ho pak začal krmit.
Jedné noci se na něj podíval jeden pod obraz zpitý
námořník a řekl „To je ten nejčernější racek,
jakého jsem kdy viděl“ Achmet přejmenoval svůj
bar a havran sedí nade dveřmi dodnes. Dnes už
tedy vycpaný, protože celá věc se stala před lety a
havran mezi tím umřel.
V černém rackovi jsou rvačky na denním
pořádku. Vlastně byste si podle nich mohli řídit
hodinky. Černý racek je levný, ale podle toho také
kvalitní. Hodně lidí sem ale chodí na drink.
Achmet nepodává jídlo, ale lidé si mohou donést
vlastní. Měli by mít ale dost, aby se mohli podělit,
protože hamižnost znamená jen další rvačku.

Muž v sutaně se vydává za potulného kněze a
faktora z Meance, ale ve skutečnosti je nájemným
zabijákem, kterého si na pomoc najali nekromanti.
Jmenuje se Jillan a říká se mu též Tanečník, pro
jeho ladný kočičí krok, ale to nebude jméno, které
prozradí, když je dotázán.
Obchodník se jmenuje Ygran a jeho sluha
Petros. Pocházejí z Telonu, města v Altantském
Spojenectví a vydali se na sever zkoumat nové
trhy. Nyní ale svého rozhodnutí litují, protože
nenašli ani jedinou příležitost koupit levně nějaké
šperky, zvláště perlové, o kterých slyšeli, že jsou
tu snadno k mání.
Triina kněžka svoje jméno neprozradí, ale byla
sem vyslána, aby zkoumala aktivitu a
nebezpečnosti církve takzvaného Milosrdenství.
Cestuje ve společnosti poměrně slavné bardky
Mariah z Cathalu (městečko ve Spojenectví).
11. Zápasiště
Na kraji Velkého trhu je vytyčen prostor
zápasiště, kde se může kdokoliv s kýmkoli legálně
utkat pod pozorným byť škodolibým pohledem
řady diváků. Často se zde boxuje, někdy se i
bojuje na nože.

Admirálský palác
Okolo Admirálského paláce stojí honosné
domy kapitánů, kasárna přístavní stráže, skladiště
drahého zboží, kde je ukryta pirátská kořist a řada
dalších prazvláštních budov.
12. Admirálský palác
Admirálský palác stojí ve středu starého města.
Je to tři podlaží vysoká kamenná budova, zpola
konstruovaná jako pevnost. Vstup na ulici uzavírá
dvojice padacích mříží z černého železa, které
umožňují vstup na dvůr. Vchod stráží čtveřice
elitních Tamskových stráží a řada dalších je
rozmístěna všude možně
Admirál Tamsk však pobývá v budově jen
zřídka, spíše se zdržuje na svém statku za
městem. Palác je tak domovem řady úředníků,
kteří spravují městskou pokladnu a dozírají na
hladký chod přístavu.
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10. Rezavý hák
Nedaleko Skladiště přestavěné na hospodu
nepůsobí nijak vábným dojmem. Jeho neumělé
rozšíření a dostavby vyvolávají dojem, že se
naklání ke straně a zřejmě brzy spadne.
Rezavý hák bylo kdysi vlastně přístavní
skladiště, ale jeho majitel Venitius, bývalý pirát,
který ztratil ruku (ve slavné bitvě, jak tvrdí) jej
proměnil na hospodu. Když ho totiž zdědil,
nevěděl co s ním, protože jediné co znal, bylo
pirátské řemeslo a pití. A tak si otevřel krčmu.
Pochopitelně, že na to bylo skladiště příliš velké.
Strop byl 40 stop vysoko. Takže Venitius dostal
skvělý nápad rozdělit ho, snížit strop hlavní
místnosti a nahoře vybudovat ložnice.
Sám má svůj domov v rohu horního patra a
další obývají dvě šenkýřky. Zbytek je k
pronajmutí. Pár je rezervováno pro pravidelné
hosty plus je tu malá místnost pro ty, co se zpijí do
bezvědomí a kteří se zde mohou prospat poté, co
jsou řádně prošacování.
Zbytek skladiště je kuchyně, takže se zde
prodává i jídlo. Mořské plody jsou čerstvé a ani
zbytek není špatný.
Rezavý hák je nepravděpodobnějším místem,
kde se postavy mohou ubytovat. Pokud se tak
stane, zřejmě se dříve či později setkají i s
ostatními obyvateli.
V lokále není mnoho hostí. Na svém
pravidelném místě, v rohu místnosti tak, aby ji
měl celou pod kontrolou, sedí muž v černé sutaně,
jakou oblékají kněží Jediného boha, ale s tím jaksi

neladí u pasu zavěšený meč a i celé jeho vybavení
ukazující spíš na vojáka.
Napravo od něj, blízko krbu sedí vypasený
obchodník a jeho sluha. Oba jsou nezvykle vytáhlí
a odlišuje je zejména kvalita oblečení a také věk.
Komorník je nejméně o dvacet let mladší než jeho
pán.
Konečně posledními nájemci pokojů je dvojice
žen. Jedna z nich má na sobě prosté plátěné
roucho Triiny kněžky a sedí tiše, takřka něhnutě.
Zato její přítelkyně v pestrých a odvážných šatech
neustále švitoří a něco jí povídá.
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13. Zlatý bazar
To nejdražší zboží, které piráti ukořistí, se
neprodává na Velkém tržišti, ale na malém
náměstíčku, kde stojí jeden ze dřeva sbitý stánek a
řada lavic.
Vždy čas od času se zde draží to nejlepší, co se
podařilo získat. V takový čas je zde řada bohatých
občanů města a kordon Přístavní stráže, dávající
pozor na zloděje a různé vykuky. Zlatý bazar
dostal jméno podle toho, že se zde platí výhradně
zlatem.

16. Pole cti
Dřevěnými latěmi ohraničená čtvercová plocha
nedaleko kasárnen.
V dobách, kdy žili obyvatelé Wrakowa podle
pirátského zákona se roztržky řešily soubojem u
dnešních kasáren přístavní stráže, na poli cti. Tato
tradice byla nedávnou obnovena, byť se souboje
na život a na smrt změnili v zábavná a atraktivní
představení. Místo je centrem sázek místních
řemeslníků, zvláště těch, kterým už nezbývá jiná
naděje jak zaplatit Finnovi výpalné.

14. Fontána štěstí
Stranou Zlatého bazaru stojí velká fontána se
třemi delfíny chrlícími vodu.
Říká se, že když do ní hodíte stříbrňák, budete
mít celý den štěstí a smůla se vám bude vyhýbat.

17. Argylův obchod s kuriozitami
Už jste někdy slyšeli o dýmce pro levou ruku?
Víte, kde rychle seženete skleněné orčí oko? To
vše a podobné legrácky seženete jen a pouze v
tomto obchodě. Ukrývá se ve stínu dvou větších
budov a je označen prostou cedulkou Obchod.
Uvnitř panuje takřka absolutní přítmí, všude je
vrstva prachu na oknech těžké závěsy. Je těžké se
rozhodnout, kam se dívat dřív. Předměty zde
naskládané nemají žádný systém. Malé vycpané
zvíře vypadající jako kříženec koně a krysy visící
ze stropu, skleněná krychle s nápisem krychle
uvnitř, hrací karty rozházené po podlaze, pult
pokrytý svitky, které jsou všechny připojené k
jedné rudé pečeti. Za stolem sedí sám Argyle.
Kdysi snad námořník. Ta část tváře, která není
zakryta dlouhými vlasy je hluboce zvrásněná a
jeho oči stále zírají kamsi do dálek.

15. Kasárna přístavní stráže
Nízká, jednopatrová budova, s úzkými ale
početnými okny a střechou z břidlicových tašek. U
širokého vchodu líně postává dvojice mužů v
krátkých plátěných kalhotách po kolena a košilích,
stažených v pase černou šerpou, na které mají
připnuté ošklivě vypadající crussonské meče,
zvané šimitary.
Zdejší chásce, která má za úkol udržovat
pořádek velí Finn Dragalan, bývalý pirátský
kapitán a také veterán řady tažení Říše. Dnes už
mu táhne snad na osmdesát, ale je to on a jeho
muži, kdo udržují ve měste pořádek a lidé jsou
jim za to vděční. Finn Dragalan už dnes, na stará
kolena prakticky neopouští město, a poslední loď
plující pod jeho vlajkou zmizela neznámo kam
před půl rokem. Dnes žijí jemu věrní důstojníci a
on sám hlavně z výpalného a lichvy.

Bažinná čtvrť
Bažinná čtvrť na západě města, obklopující
bránu vedoucí jak jinak než do bažin, je baštou
řemeslníků. Tato střední třída města, ale není
synonymem stability a komfortu. Jenom bohatí si
mohou být jisti svou budoucností, pro Bažňáky
znamená jeden špatný obchod finanční krach.
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Desítky let tvrdé práce se mohou rozplynout
během několika dní.
Čtvrť je pokryta množstvím malých domů,
obvykle s malým dvorkem, kde stojí oltáříček
duchovi štěstí. Prodá zde řada specializovaných
obchodů, kováři, bednáři a tesaři.
18. Stanové město
Na samém kraji města, v místech, kde se končí
hradby a začínají vysoké skály tyčící se nad
městem, stojí les stanů.
Bydlí zde přes zimu námořníci, kteří nevypluli
na moře a nemají ve Wrakowě rodiny, nebo lidé
kteří si z nějakých důvodů nechtějí nebo nemohou
dovolit dům. Stanové město nikomu nepatří, a
každý si svůj stan staví z toho co má, najde nebo
sebere. Uvnitř něj ale platí přísná pravidla a
pokud někdo někomu něco sebere, najdou ho
většinou další den plavat břichem vzhůru v
zálivu.
19. Rowarzova jatka
Je snadné je najít, stojí hnedle u bažinné brány
a kdybyste snad přeci jen nevěděli kudy, stačí jít
za pachem krve. Jedná se o nízké dřevěné stavení
spolu s ohradou, v níž se kvičí jeho další oběti,
většinou prasata, ovce nebo krávy.
Rowarz dostává spoustu zakázek od farmářů z
okolí Wrakowa. Je to poněkud drsný týpek a tak
se místní raději snaží jednat s jeho dcerou
Damayrou. Ta je sice stejně tvrdá při vyjednávání,
ale o dost příjemnější než Rowarz.

21. Poslední doušek
Jediný místní pivovar, s poněkud podivným
názvem, který však vznikl poměrně prozaicky z
úsloví, dejte si poslední doušek toho, co jste dosud
pili a ochutnejte to naše, vracet se určitě nebudete.
Místní sládek Lymoor vaří svoje pivo v hloubi
věčně klokotající stavby z černého kamene. Místní
říkají, že za nocí je z ní slyšet vlčí vytí a není radno
kolem ní chodit po půlnoci domů.

Žebrácký trh
Na samém okraji Starého města stojí Žebrácký
trh ulice plná stánků a stanů. Je to smutný pohled
na hladovějící a trpící. Je to smutný pohled jak se
snaží prodat poslední rodinná dědictví za zlomek

Stoky
Řeči prostých Wrakovanů se často stočí na
příšerami obývané stoky pod městem, ale jen
velmi málo z nich tato temná, vlhká místa, ležící
hluboko pod jejich sklepy zná. Původní osadníci si
tuto oblast vybrali nejen pro svoji polohu na řece,
ale i pro řadu pramenů, které vyvěraly na povrch.
Naneštěstí byly povrchové prameny a řeka rychle
znečištěny domácím zvířectvem a přelidněním a
tak se začaly kopat studny, stavět a prameny brzy
zmizely pod zemí. Dnes sahají hluboké studny až
do vodonosné vrstvy pod Wrakowem. Takřka
každá větší budova má svoji vlastní studnu a po
městě je celá řada veřejných. Původní prameny a
průsak říční vody však stále napájí Wrakowské
stoky.
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Ozvěny
minulosti
tvořily
seznamovací
dobrodružství pro postavy účastnící se tažení Přízrak
války.

Pozadí dobrodružství
Inter arma silent nymphae – Kdysi dávno byl
Creet zemí prostoupenou magií. Byl obýván
fantaskními a legendárními tvory, o kterých dnes
slýcháváme
jenom
v báchorkách.
Ve
všudypřítomných lesích žili ruku v souladu
s přírodou víly a skřítci. Až jednou vstoupil do
zemí Creetu kožený opánek imperiálního
legionáře a nad bukolickou krajinou se sevřela
železná pěst dobře vycvičené vojenské mašinérie.
Domorodní obyvatelé, naprosto nepřivyklí válčení
a vedení konfliktů, byli snadnou kořistí. A vojáci
opilí krví a vítězstvím se nezastavili před ničím.
Pálili a ničili, masakrovali a slovo slitování se jim
vykouřilo z mysli. Na kraji rozsáhlého jezera
nahnali do pasti stovky bezbranných lesních víl a
za živa je upálili. Následky této strašlivé události,
která narušila přirozenou harmonii země, jako
nesmazatelné jizvy rezonují napříč časem, aby
vždy a všem připomněly lidskou bezohlednost a
krutost.
Specula diabolis – V dávných dobách, v časech
míru a prosperity, kdy země Spojenectví tvořily
ještě nedílnou součástí Říše, vydobylo si
nechvalnou proslulost místo známé jako Čertův
vršek. Leží tři dny cesty od Remony a coby
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20. Kovárna Velkého Jona
Blízko řeky leží kamenný dům, ze kterého se
ozývá pravidelné bušení kladiva do kovadliny.
Je to místo, kde sídlí Velký Jon, pomenší
chlapík s mohutnými svaly v těžké kožené zástěře
a se začouzenýma rukama. Svoje kovářské
řemeslo bere velmi vážně a nemá čas na tlachání,
ale pokud se už dá s někým do řeči, neopomene
zmínit, jak je hrdý na svého syna, který se
nedávno přihlásil k přístavní stráži.

jejich ceny. Je to ale i místo, kde se dají sehnat ty
nejnelegálnější substance, pokud víte koho se ptát.
Nekorunovaným králem žebráků je Oswald. Je
sice soužen řadou nemocí, chybí mu levá ruka,
jeho obličej je poset ošklivými mokvajícími ranami
a co chvíli vykašlává krev, ale snaží se ostatním
pomáhat, co může. Církvi Milosrdenství nevěří a
tuší za ní cosi falešného. Mnoho bývalých žebráků
se však i přesto přidalo do jejích řad a jejich břicha
utěšeně tloustnou.

CREET

DOBRODRUŽSTVÍ

56

kamenem dohodil od místa, kde se Železná stezka
stáčí kolem cípu Blankytného jezera. Příjemné
místo k táboření v závětří pod vrchem se stalo
oblíbenou zastávkou znavených poutníků a
kupců na noc. Tedy až do chvíle, kdy se jednoho
dne otřásla půda a v zemi se otevřela puklina. Pak
se začalo proslýchat, že na místě straší. Snad že
propast vede až do samotné Ignitreiy, hlubin
Pekla. Kupci si stěžovali, vozy i celé karavany
mizely a jinak liknavý atlantský místokrál
přikročil k akci. Na Čertově vršku nechal
zbudovat strážní věž se stálou posádkou, která
měla zajistit klid. Už i samotnou stavbu provázely
problémy a přidělenou posádku stíhala řada
neštěstí. Útočila na ně lesní zvířata, lidé trápili
šílené noční můry, někteří útočili v polobdělém
stavu na své kolegy. Nakonec byla věž opuštěna a
Železná stezka se nyní obtáčí kolem jezera z druhé
strany. Jen ti, kteří spěchají a chtějí ušetřit den či
dva se odvažují cestovat po staré trase a jen ti
skutečně bláhoví zde nocují…

Shrnutí dobrodružství
Postavy tohoto dobrodružství se mohou, ale
nemusejí, vzájemně znát. V každém případě se
probouzejí s obrovskou bolestí hlavy ve stínu
vysoké, leč zpola pobořené věže. Jejich
vzpomínky na předchozí události jsou kalné až
mizivé. Prakticky netuší, kde jsou a kdo je kdo. Na
svém těle shledávají známky násilí, část jejich věcí

chybí, převrácené vozy, zdivočelá tažná zvířata a
tak podobně naznačují, že se stalo cosi nedobrého.
V průběhu dobrodružství postavy zjišťují, co
se děje. Netuší, že síla místa, kde se nacházejí,
způsobuje, že se sen mísí s realitou. A přítomnost
ďábelské propasti jenom umocňuje hrůzu, kterou
postavy zažívají. V průběhu času se musí
vypořádat i s poměrně všedními záležitostmi,
jakými je hlad, přes odhalení podstaty tohoto
místa, prolomení noční můry až po další strasti.

1. Kalná rána opilcova...
Následuje několik variant probuzení, které
můžete nabídnout jednotlivým hráčům, sami si z
nich také uděláte představu o podobě místa. V
případě, že máte hráčů více, můžete jim přečíst ty
samá, případně parafrázovat.
1) Pomalu procitáš ze sna, jehož obsah si pamatuješ
jenom velmi vágně. Hlavou ti projede ostrá bolest a do
toho ti snad tucet malých permoníků buší do obou
spánků. Protivné slunce se ti víčky dere do očí, což
znamená jediné, stojí už vysoko na obloze. Jenom
matně si vzpomínáš na křik, oheň a třeskot mečů. Nyní
ležíš v mírně vlhké trávě a kolem tebe se prostírá řídké
mlází. Z dálky slyšíš pofrkávat koně…
2) Cosi připomínající vlhkou rašpli ti přejelo po
obličeji. Zprudka se probudíš a instinktivně ucukneš.
Když otevřeš oči, vidíš nad sebou obrovskou koňskou
hlavu, která poplašeně frká a vzdaluje se od tebe. Bolí tě
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hlava, jako by tě do ní kdosi praštil a skutečně
nahmatáš vzadu na temeni solidní bouli. Tvoje věci
jsou rozházeny všude okolo tebe, a když se rozhlédneš,
vidíš kolem sebe spoušť. Ležící i pomalu se zvedající
postavy, jejichž obličeje ti nic neříkají. Povalené a
přeházené vozy. Různě po okolí roztroušená tažná
zvířata. Ani krajinu nepoznáváš a musíš se štípnout,
aby ses ujistil, že stále ještě nespíš.
3) Probudí tě drsné kopnutí do ledvin. Rychle
otevřeš oči a nad sebou vidíš odporně vypadajícího
ozbrojence, který má mezeru mezi předními zuby
velikosti hradní brány. „Co čumíš?“ vybafne na tebe a
ve chvíli, kdy začínáš honem vzpomínat na přestálé
přepadení bandity, ti přestane věnovat pozornost a ty
sleduješ, jak svou botou poctí opět dalšího ospalce.
Slunce stojí vysoko na obloze a ty zjišťuješ, že ležíš
uprostřed poničené karavany obchodních vozů, které
zřejmě prodělaly útok. Vidíš, že člověk ležící vedle tebe
nereaguje. A ozbrojenec pronese cosi, jako: „další
mrtvák“.
4) Probouzí tě strašlivá bolest na hrudi. Vidíš, že
tvoje šaty jsou potrhané, jako by je rozdrásaly drápy
nějaké šelmy. Máš čerstvé šrámy na prsou i na rukou.
Všude kolem tebe je zdupaná zem a stopy zápasu se
táhnou až k převrácenému vozu, na kterém leží v
naprosto bizarní a nepřirozené poloze mrtvola člověka.
Ten pohled není nikterak příjemný a chvíli ti trvá, než
překonáš pálení v krku a pocit, že budeš zvracet.
Jaká je situace? Ve skutečnosti ne až tak
strašná, jak by se mohlo zdát. Karavana o třech

vozech a několika soumarech byla přepadena
bandity, krvelačnou cháskou, které se ve zdejší
oblasti poslední dobou nepříjemně daří. Strážci
karavany, stejně jako kupci a další spoluúčastníci
dělali, co mohli a zahnali bandity na útěk.
Neobešlo se to ale bez obětí na obou stranách.
Bolestí ze zranění zešílel jeden z tažných volků a
převrátil vůz s látkami. Okolo něho pak proběhly
masivní boje, ve kterých zahynuli dva strážci,
jeden bandita a renegátský infamita (rozumějte
čaroděj), který lupičům pomáhal. Další dva
bandité padli až při útěku překvapeni úmrtím
svého vůdce (infamity), ale sebou vzali na onen
svět i jednoho kupce, kterého drželi jako rukojmí.
Všeho všudy zbyl z karavany už jen velitel
žoldáků (Matheo - ten s mezerou mezi zuby),
jeden vozka (Fiorento), dva kupci (Ortiz, Julian),
kartograf (Valero) a neurčitý počet hráčských
postav. Některé mohly být také najaty k ochraně
karavany, jiné se jednoduše přidaly, protože měly
společnou cestu a v jednotě je síla. Dva vozy stojí
nedaleko, ale zbyl už jen jeden živý vůl. Také
soumaři a koně se rozprchli všude možně.
Jak se dostali do tak potupné situace? Někteří
podlehli zraněním, ranám do hlavy, jiní padli
vyčerpáním po boji.
Jak to, že si nic nebo skoro nic nepamatují?
Postavy mají většinou jen matné vzpomínky na
předchozí události. Můžou, ale nemusejí si
vybavovat boj, mají obtíže poznat, kdo je přítel a
kdo ne. Je to výborná chvíle k seznámení, když
naznačíte, že tento obličej je jim povědomý, ale
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nedokáží k němu přiřadit jméno. V důsledku
stresu, paniky a traumatu u nich mohlo dojít k
selektivní amnézii, což by nebylo nic až tak
neobvyklého. (Všechny cizí postavy jsou popsány
v příloze na konci dobrodružství).

2. Sakra, kde to jsem?!
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Mapa oblasti zachycuje situaci našich postav.
Ty se nacházejí v okolí věže (2) tyčící se nad
Pekelnou průrvou (1), která byla zaplavena vodou
z nedalekého potoka. Další orientační body na
mapě jsou most (3), od něhož vede pěšinka k věži,
a brod překračující Měděný potok (4). Pod věží se
nachází dubový háj (5), který pokračuje i za
potokem (7,8,9) a rozcestím Železné stezky a cesty
vedoucí do vesnice Falconera (6). Konečně na
severovýchodě se nachází výběžek Blankytného
jezera (10).
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Poté co se postavy vzpamatují ze šoku, jsou
pravděpodobné následující scénáře:
a) budou zkoumat tuto oblast – viz tento bod
dobrodružství
b) budou pokračovat v cestě – viz následující
bod
c) budou zkoumat průrvu a věž – viz bod 4 a
další
Prohlídka vozů a
soumarů
Pokud se postavy
pokusí
prohledávat
vozy
nebo
náklad
soumarů, budou kupci
hlasitě protestovat a to i
tehdy, nepůjde-li o vůz
jejich. Budou držet
spolu, postavám spílat
a vyhrožovat, ale o nic
se nepokusí do chvíle,
kdy si postavy z vozů
něco nevezmou. Taková
situace by v každém
případě vedla k bitce,
do níž by se na straně
kupců zapojil žoldák
Matheo.
Rozbitý vůz patřící faktorii Arte della Lana
vezl sukna a látky všech možných druhů a barev.
Druhý vůz je zpola naložen vyhlášenými
Atlantskými víny a částečně též solí a kořením a v
důmyslně zamaskovaném úkrytu je i měšec s
penězi. Třetí vůz veze klece s různými zvířaty –
slavíky a jinými ptáky, veverkami a kunami.
Mimo to se zde nachází i šperkovnice s
kostěnými, stříbrnými a zlatými šperky poměrně
solidního zpracování. Hlavní náklad – tedy hašiš
je však ukryt v postranici vozu.

Nákladní soumaři nesou zejména měchy s
vodou a zásoby jídla na cestu spolu s dalšími
nezbytnostmi a osobními věcmi.
Prohlídka mostu
Pokud postavy dojdou až k mostu, uvidí, že
zde odbočují stopy vozů směrem k věži. Prvotní
příčinou této odbočky je fakt, že se kupci chtěli
uchýlit do věže na noc, neboť neznali povídačku o
tom, že zde straší. Lupiči původně počítali s tím,
že kupci budou pokračovat dál a číhali na ně na
kraji lesa. Když však viděli, že kupci táboří, vydali
se také k věži, kde došlo k boji. To vše dokáže
zkušený stopař vyčíst ze stop okolo mostu.
Most samotný představuje solidní kamennou
stavbu starého impéria. Jde o prostý jednoduchý
oblouk, klenoucí se nad Měděným potokem, který
poskytuje výhled na jezero. K zrezivělému
kovovému kruhu upevněnému v pilíři mostu je
připoután zpráchnivělý rybářský člun.
Jezero
Hladina jezera je klidná jako zrcadlo. Pokud ho
postavy budou pozorovat dost dlouho, mohou
zahlédnout stvoření, které si velikostí nezadá
s drakem, jak se krátce vynoří a pak zase zmizí v
hlubinách. Ale také nemusí. Je to na vás.

Prohlídka bojiště a padlých
Z prohlídky bojiště a polohy mrtvých mohou
postavy zhruba usoudit, jak boj probíhal.
Podrobněji je to popsáno výše. Kolem
převráceného vozu jsou v trávě vypáleny dva
zčernalé kruhy a v jednom z nich leží obdobně
spálená mrtvola žoldáka. Pokud postavy zajímají
spíše osobní věci mrtvých, zjistí, že toho moc není.
Respektive vůbec nic. Potměšilý úsměv žoldáka
Mathea stejně jako rýhy po nepřítomných
náhrdelnících, roztrhané ušní lalůčky či uťaté
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prsty jasně naznačí, že došlo k jistému přemístění
některých osobních šperků. Na spravedlivý podíl
z kořisti mohou postavy ale zapomenout, pokud
nechtějí vyvolávat šarvátku.

karavany tady nechtěj nocovat, že prý to přitahuje
démony a takový tentononcy. Ale já si teda myslím, že
místo jako místo, ne? Jestli straší, tak ať. To máte všude
něco. Ale tahle věž, co tu stojí, ta je prý sakra stará…“

V lese
Les okolo věže je dosti zvláštním místem.
Stromy jsou zde divně zkroucené a působí dost
výhružně. Zdaleka ale ne tak jako v noci.
Proniknout hlouběji do lesa nelze, neboť
popadané stromy, všudypřítomné mlází a trní
brání jakékoliv bezpečné chůzi. Na kraji lesa ale
postavy mohou (a měly by) najít mrtvolu jednoho
ze soumarů. Má tělo rozpárané drápy od hrdla po
břicho. Maso je netknuté, ale cosi mu sežralo
srdce, játra a v těle i okolo není ani kapka krve.
Toto je první náznak, že okolo věže se děje cosi
podivného, tak si při líčení temné atmosféry dejte
záležet.

Dál už se ve svém zmateném vyprávění nedostane.
Z lesa se na cestu vyhrne medvěd. Není to ale lecjaký
medvěd. Ti nejstrašlivější medvědi, o jakých jste kdy
slyšeli vyprávět, se s ním nemohou měřit. Na výšku má
nejméně čtrnáct stop a jeho hnědá srst je protkávaná
stříbrnými chlupy, které přecházejí do velké, takřka bílé
náprsenky. Jeho pohled je zmateně zakalený a v první
chvíli si vás nevšímá, ale koně se plaší, volci zoufale
bučí…

3. Království za koně…
Pokud si postavy ještě zachovaly trochu
rozumu, nebudou se na tomhle divném místě
zdržovat ani minutu. Pochytají koně a vydají se na
cestu s karavanou nebo samy (v takovém případě
se ale karavana stejně vydá na cestu, jenom
pomaleji). Následující scénář předpokládá, že
putují s karavanou, ale události se budou vyvíjet
podobně v každém případě a až na drobnosti bez
ohledu na směr, který si postavy zvolí. Jenom
průběh děje bude ještě mnohem nebezpečnější,
protože postrádají pomoc dalších paží.

Jeskynní medvěd
Cesta ubíhá jinak v klidu, i když mezi členy
karavany panuje napětí ohledně těch podivných
smrtí. Ortiz spekuluje o návratu do Remony a
Fiorento si připomene příběh o Pekelné věži a
všem jej vylíčí svým rozvláčným, prostým stylem.
„Ono se povídá tady o tom místě, že jako to není
dobrý místo. Teda, ne že by jako bylo úplně zlý nebo
tak. Ale prostě se mu říká Čertův vršek a některý
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Znenadání se tahle obrovská hora masa vztyčí na
zadní a strašlivě zařve. Koně v naprostém děsu shazují
svoje jezdce a prchají. Stejně tak osli, kteří až doposud
tvrdohlavě zápasili o každý krok, mají nyní velmi
naspěch. Bučící vůl, který táhl první vůz karavany, je
poté, co mu máchnutím tlapy ulétla hlava kamsi
stranou, podezřele zticha.
Jakýkoliv pokus o boj s tímto medvědem se
každopádně zvrhne v krvavý masakr. Ani
několikeré zdánlivě těžké zranění ho nedokáže
zastavit a údery jeho tlap se dokáží prodrat
lecjakým brněním. Spoléhat lze jedině na úskoky v
podobě jeho oslepení, zaplašení ohněm,
rozprchnutí se na všechny strany (v tom případě
bude pronásledovat tu nejpomalejší oběť). Ve
chvíli, kdy se medvěd na skupinu zaměří, zvlášť
pokud mu ublíží, nedá pokoj, dokud je všechny
nedostane… Kupci ani vozka nejsou blázni a z
boje vycouvají. Žoldák Matheo se rozhodne podle
postav, tedy je v boji, jakkoliv zoufalém, neopustí,
ale nebude ani příliš riskovat.
Medvěd disponuje naprosto ochromující,
brutální silou a vysokou odolností vůči zraněním,
je také poměrně rychlý a neohrabanost je spíše
zdánlivá. Stále si však uchovává zvířecí instinkty,
zejména strach před ohněm.
Ať už konflikt s medvědem dopadne jakkoliv,
vrátí se přeživší zpět k věži a to dobrovolně či
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Mrtví bandité
Pokud postavy postupují po cestě směrem do
Sangiry, k Zapomenutému průsmyku a dále do
Crussonu, naleznou na cestě dvě mrtvoly. Jsou
zhruba v místech, kde lupiči původně plánovali
karavanu přepadnout a jde právě o dva lupiče,
kteří unikli z noční bitvy. Jeden z nich leží tváří k
zemi a vypadá nezraněn, druhého potkal
podobný osud jako soumara v lese. Je spárem
roztržen od hlavy až takřka k patě, chybí mu
srdce a játra a je z něj zcela vysáta krev. Druhý
lupič je nezraněn, ale křídově bílá tvář zkřivená
smrtelnou hrůzou mluví za vše. Ani sebelepší
stopař nenajde na místě nic než stopy obou
lupičů. Po útočníkovi jako by se slehla zem.

Dejte postavám možnost reagovat. Pokud se
nyní pokusí ze situace vycouvat, mohlo by se jim
to, za cenu ztráty některých zvířat, podařit. Zcela
jistě se nepodaří otočit vozy bez toho, že by
medvěd zaútočil, ale zadní část kolony tvořenou
soumary lze zachránit. Medvěd nebude také
reagovat na postavy předstírající mrtvé, byť strach
z jeho přítomnosti může vyvolat panickou reakci.
Prudké pohyby, zvláště v jeho blízkosti,
vyprovokují medvěda k akci. První vůl, táhnoucí
přední vůz je tudíž vyřízen. Scénu můžete popsat
např. následovně:
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nikoliv. Věž, resp. Ďáblova propast ze svého
sevření nikoho nepustí. Postavy, které se od ní
vydají jakýmkoliv směrem, posléze (asi po půl
míli) zjistí, že se k věži přibližují z druhé strany
pomyslného kruhu. Tato kletba, která k věži
přitahuje vše živé, trvá, až do jejího zlomení, viz
dále.
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4. Tajemství věže
Věž společně s přístavkem je typickou
ukázkou imperiálního stavitelství. Přitesané
kamenné bloky mají mezi sebou tak úzké spáry,
že tam nelze vrazit ani dýku, a mohly by takto stát
i dalších tisíc let. Neudržované dřevěné schodiště
do dalších pater, dveře a stropy jsou ovšem na
nejlepší cestě se při první příležitostí zřítit…
Postavy by měly být před tímto nebezpečím
varovány ve chvíli, kdy jim zpráchnivělé dveře
zůstanou v ruce. Pokud budou přesto pokoušet
štěstí, nezaslouží si nic jiného než trpět. Nábytek v
místnostech je ve velmi podobném stavu. A nikde
není nic, co by stálo za pozornost. Dveře do
přístavku se dají provizorně zabednit deskou
stolu a pozoruhodně zachovalou závorou, takže
pokud zde postavy budou chtít přečkat noc,
mohou. Společnost jim bude dělat jen skučící
meluzína a množství hmyzu, který si najde cestu
kdejakou skulinkou.
To, zda a jak se bude postavám ve věži dařit,
záleží hodně na denní době, ve kterou do ní
vstupují. Pokud se rozhodly nepokračovat cestě a
je tedy krátce po poledni, dopadá sem světlo
střílnami v přístavku a ve věži, případně dveřmi.

Ve věži panuje jisté přítmí a také příjemný
chládek. Podlaha z hlazených kamenných desek je
patřičně špinavá, pokrytá zetlelým listím a vším
možným, co sem navál vítr. Dveře do věže jsou na
tom podstatně lépe než dveře přístavku a dokonce
se vzpříčily v rámu, takže mohou odolávat
některým méně razantním pokusům je vyrazit. Na
podlaze věže naleznou postavy vcelku snadno
(světla je dost) obrysy padacích dveří a rezavý
železný kruh, kterými se zvedají. Za žádných
okolností se jim je ale nepodaří otevřít.
Pokud postavy vstupují do věže k večeru nebo
v noci (ať už po návratu z pokusu odjet nebo čistě
jen proto, že se zde rozhodly ještě jednou
přenocovat), všimnou si řady zvláštních věcí…
a) věž je ve větší či menší vzdálenosti v
obklíčení řady lesknoucích se očí lesních zvířat.
Fascinovaně hledí na její dveře a lze takto snadno
přijít k nějaké večeři, pokud vás neznepokojuje
fakt, že zajíc sedí mírumilovně vedle vlka apod.
b) ve věži se plameny svící, pochodní či
luceren chovají velmi podivně. Chvílemi se zcela
vytrácejí a žhnou jenom jako uhlíky, jindy planou
tak mocně, že si je člověk musí držet co nejdál od
těla, aby se nespálil.
c) při vstupu do věže se mezi postavami
prosmekne liška a zmizí ve tmě… později už není
nikde k nalezení…
d) dveře do podzemí jsou otevřeny. Pokud
postavy nemají světlo, lze zahlédnout lehkou
fosforeskující záři, která z nich vychází. Tyto
dveře jsou otevřeny i tehdy, pokud zde již
postavy byly ve dne a viděly je zavřené. Dveře se
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nebrání zavření, ale jdou velmi snadno a lehce
opět otevřít, jako by se snad ani nejednalo o silnou
kamennou desku. Pokud postavy vstoupí do
podzemí, pokračujte bodem 5. V opačném případě
se řiďte pokyny pro spánek ve věži a jejím okolí.
Jakýkoliv spánek v okolí věže nebo v ní se
změní v hrozivou noční můru. Postavy si tak
nejen neodpočinou, ale budou nevyspalé,
stresované a patřičně zoufalé pro další dějství.
Obsah nočních můr ponechávám záměrně v
rukou jednotlivých GMů a na jejich fantazii.
Pokud můžete, postavte tyto noční můry na
minulosti postavy, jejich obavách a očekáváních,
jejich přáních a tužbách. Pouze inspirativně
nabízím několik univerzálnějších nápadů…
a) postavu probudí ostrá a palčivá bolest v
noze… Když se podívá, zjistí (že má bosé nohy, i
pokud měla před usnutím boty, nohy špinavé,
jako by se tahala bahnem a v noze ošklivý trn, o
četných šrámech ani nemluvě
b) postavu probudí pocit, že se topí. Zjistí, že
má ústa plná nasládlé tekutiny s železitou
příchutí. Při bližším pohledu (na světle) zděšeně
zjišťuje, že je to krev
c) postavě se zdá o kupci Ortizovi, vidí ho
přibližovat se k ní s dýkou v ruce, jako by ji chtěl
zabít. V poslední chvíli začne kupci z tváří
odpadávat maso, až se objeví vybělená lebka.
Všechny postavy probudí silné vlčí zavytí. Jen
kupec Ortiz se neprobudí, je totiž mrtev.

5. Zvuky v hlubinách
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6. Život nebo smrt
Pokud postavy procházejí dále chodbou, mají
pocit, že se jim cosi (snad jakési jemné látky nebo
pavučiny) otírá o obličeje. Pokud nemají světlo,
mohly by vidět přízračné postavy víl prchajících
chodbou. V takovém případě budou mít ovšem
asi dost problémů samy se sebou při klopýtání
křivolakou chodbou.
Citlivější postavy (příp. postavy magicky
nadané) mohou už nyní slyšet slabý nářek a
strohé latinské rozkazy. Jak se postavy blíží ke
konci chodby, vybuchne jim do obličeje koule
ohně. (Jde pouze o představu, ale natolik
realistickou, že postavy zřejmě skončí na zemi).
Pak náhle, za posledním zákrutem chodby, je

Kamenné schody vedou do nízké
chodby (některá z vyšších postav se
pravděpodobně praští do hlavy).
Valená klenba chodby se zakrátko
stáčí vlevo a zhruba v těch místech je
překážka v podobě převráceného
soudku, který poměrně úspěšně
blokuje cestu dál. Za ta léta, co tu je, se
stal domovem generací lasic – albínů.
Ty budou zuřivě bránit svůj domov a
mladé. Nejprve se jedna z nich pokusí
postavy odlákat zpět chodbou,
nakonec ale budou útočit, a to velmi
bolestivě, na nechráněné partie těla
(obličej apod.)
Chodba nakonec ústí do poměrně
velké podzemní místnosti, která měla
zřejmě sloužit jako skladiště. Kromě
hromady bedýnek blízko vchodu, je
zde ještě stůl a dvojice policových
ilustrátor neznámý
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Pokud se Fitz doposud nerozpovídal o historii
věže (viz oddíl 3), učiní tak nejpozději nyní. Dobře
mířené otázky mohou překonat bariéru jeho zcela
bídného vyprávění plného odboček a zjistit o věži
prakticky všechno, co je popsáno v úvodu.

regálů dosahujících až ke stropu. Na zemi, napůl
ponořena ve vrstvě prachu, zetlelého listí a
drobných zelených hub, leží kostra, pokrytá
podivnou fialovou černou plísní. Poměrně
zřetelně lze však ještě rozeznat měděnkou pokryté
nýty zbroje.
Všechen nábytek v místnosti už drží jen na
dobré slovo. Dřevěné bedýnky obsahovaly kdysi
zásoby sušených potravin, dnes už to není nic než
prach nevábného vzezření. Na policích se nachází
směsice různého vybavení od zbraní a nástrojů,
přes dřevěná prkna a lana až po svitky. Kromě
několika pozoruhodně zachovalých kovových
předmětů nic nevydrží. Vychutnejte si hromový
rachot a kýchání z rozvířené vrstvy prachu
následující poté, co budou postavy hromádky
zkoumat.
Z místnosti vedou ještě jedny dveře. Za tenkou
přepážkou je oddělena malá místnost s dřevěným
klekátkem a kamenným oltářem tvarovaným
podobně jako lůžko. Je zasvěcen Timnii, bohyni
přírody. Z tohoto místa pokračuje přírodní,
netesaná chodba dále, směrem k propasti.

CREET

vidět měsíc a hvězdy odrážející se na hladině
zaplavené propasti.
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Hladina zaplavené propasti postupně mizí a místo
ní se objevuje pevná zem. Až doteď takřka neznatelné
postavy se nyní jasně rýsují proti černočernému nebi.
To, co jste nejprve považovali za hvězdy, jsou ve
skutečnosti pochodně v rukou vojáků, kteří svírají
kolem celé propadliny kruh. Jejich velitel v zlatorudé
uniformě právě máchl rukou a na velkou skupinu
vyděšených bytostí, krčících se přímo před vámi, se
snese další salva zápalných střel z katapultů
rozmístěných kolem.
Mnoho z nich teď hoří a zoufale pobíhá, dokud
nepadnou k zemi. Obličeje vojáků, masakrujících ten
bezbranný, neozbrojený houfec, jsou prázdné, prosté
jakéhokoliv výrazu. Připomínají spíše jako vybělené
lebky než lidi.
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Pokud postavy budou divadlo jenom sledovat,
bude masakr ještě chvíli pokračovat. Potom celá
scéna zase zmizí. Kletba věže skončí a postavy
mohou pokračovat v cestě. Pokud se pokusí
zasáhnout, mají to sice marné, protože událost se
již stala, ale tato snaha se cení.
Zdá se, že nejste sami, kdo jde na pomoc. Řady
vojáků se zavlní, když mezi ně vpadne medvěd velký
jako hora a odhazuje je na obě strany. Smečka vlků
neochvějně doráží na hrdla koní, kteří se plaší. Ze všech
děr, co jich jen v zemi je, vyráží po stovkách drobný
hmyz, který si probíjí svou cestu k vojákům. Už už se
zdá, že se situace zvrátí ve prospěch soužených víl, ale
katapulty nepřestávají chrlit svůj vražedný oheň a vy s
hrůzou sledujet,e jak vám před očima umírá poslední z
těch křehkých bytostí. Stovkou mečů udolaný medvěd
bezmocně bručí, zatímco vás pronásleduje upřený
pohled jedné z umírajících divoženek a slova, která jí
zůstala viset na rtech. „Nikdy nespočine v klidu země,
pro níž bylo zbytečně prolito tolik nevinné krve.“

Cizí postavy
Parametry postav jsou popsány toliko slovně.
Je na Vypravěči nastavit jejich statistiky tak, aby
byly dostatečnou výzvou jednotlivým družinám.
Matheo (velitel žoldáků)
Matheo vypadá na první pohled jako ostřílený
válečník. Chlápek velký jak hora, široký v ramenou, s
býčí šíjí a malou kulatou hlavou. Někdo mu ovšem
šikovně vysklil úsměv, takže se může pochlubit solidní
mezerou mezi zuby. Jeho tělo, překvapivě chráněné jen
lehkou plátěnou halenou a koženou vestou, je poseto
četnými jizvami, z nichž jedna se mu táhne i přes oko,
které má matnou zakalenou barvu. Za pasem má
zavěšen meč crussonského typu a už první pohled
naznačuje, že není radno si s ním zahrávat.
Vysoké bojové schopnosti, jinak lepší průměr.
Matheo, původem z Ridellu, je námezdní
žoldák, poslední roky pracující jako ochránce

kupců cestujících zeměmi Spojenectví. Dříve si
ovšem odsloužil svá léta v ridellském
námořnictvu a na vojáka je poměrně slušně
vzdělaný a rozhodně není hloupý. Rád ovšem
hloupost předstírá, aby tím zmátl své okolí. Má
také podivný smysl pro humor, arogantní a
agresivní rysy a vrtkavý charakter.
Fitz (vozka)
Mohutná, bezmála medvědí postava vozky má na
výšku dobrých sedm stop. Ačkoliv mu už táhne na
padesátku, leckteří muži polovičního věku by mu mohli
závidět sílu a obratnost stejně jako spokojený úsměv,
který mu pohrává na tváři. Oblečen je tak, jak je
zvykem formanů v tomto kraji – v krátký plstěný plášť
s rukávy vyhrnutými k předloktí, plátěné tunice a
vytahaných plátěných kamaších.
Silný a obratný, leč mdlého rozumu. Své práci
ale rozumí.
Fitz není žádný koumák. Dělá práci, kterou má
rád, na vzduchu a na cestách, jak sám říká. S
oblibou poslouchá příběhy jiných vozků,
vyprávěné večer u společného ohně a někdy i sám
vypráví, co zažil, byť neobratným a prostým
jazykem. Se svým vozem zcestoval už přes
polovinu světa a zažil různé podivné příhody, ale
vždy se těší domů do Arbrusu k ženě a dětem,
které se za jeho nepřítomnosti starají o malé
hospodářství. Také pokaždé přísahá, že tato cesta
je už jeho poslední, ale pak se vždy znovu
odhodlá někam vydat.
Ortiz (kupec)
Vychrtlý a poměrně vysoký třicátník. Vypadá a
chová se trochu jako dravec na číhané. Podmračený
výraz jeho tváře nezměkčí ani letmý úsměv. Jeho
pronikavý pohled provrtá a odradí každého, kdo by se
snad odvážil žertovat na jeho účet. Oblečen je do
nenápadného, praktického oděvu.
Průměrný až podprůměrný. Dobré zlodějské a
obchodnické schopnosti.
Ortiz by se zřejmě mohl s úspěchem věnovat
obchodní činnosti, pokud by chtěl. On se však
upsal zlodějskému řemeslu a obchodničení je jen
zástěrka pro rychlý odjezd z města, když už jsou
jeho činy příliš známé. Většinou se mu daří, byť v
Telonu a Corvanu jsou na něho vypsány docela
vysoké odměny za dopadení.
Julian (kupec)
Tento kupec má už svá lepší léta za sebou.
Připomínají to mimo jiné i občasné záchvaty úporného
kašle. Krom toho už jeho seschlá a vrásčitá postava jen
ztěžka chodí, a kdyby se neopíral o těžkou sukovici,
dozajista by ho nohy už neunesly. I přesto, že zima je
ještě daleko, lomcuje s ním občas záchvat třesavky a
kdyby se o něho nestaral vozka Fitz, těžko by byl
schopen tuto cestu vůbec přestát. Neustále je zahalen
do svého těžkého pláště podšitého kožešinou a na hlavě

malá, že je skutečná, krví zaplacená a občas
velmi hmatatelná. Ale pokud máte skupinku
opravdu velkých „hack-and-slasherů“, tak je
klidně nechte přemístit časem do minulosti a
dejte jim možnost vymlátit imperiální
armádu. Probít se až k hlavnímu městu,
svrhnout toho krutého, zlého a nesnesitelného
imperátora Atlantea a ovládnout celý svět.
Všechno to přece záleží jen na Vás.
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Ne každý konec musí být vítězný…
Vůbec by mne nepřekvapilo, kdybyste si teď dočetli
konec dobrodružství a říkali si, „a to má být jako
všechno?“ Ano, to má být vše. Dobrodružství, která
skončí velkolepou bitkou s hlavním zloduchem, je
dvanáct do tuctu. A je to tak správně. Hráči potřebují
katarzi v podobě jasně narýsovaného vítězství,
potřebují zažít opojný pocit úspěchu a hrdosti na sebe
sama. Ale postupem času se to stává stále víc a víc
ohranou písničkou, nudnou a předvídatelnou. A právě
v těchto situacích je potřeba nasadit něco zcela jiného.
Postavy musí také jednou prohrát. Jednou musí přijít
chvíle, kdy vítězství prostě není možné, protože bojovat
není proti komu. Jednou postavy už nejsou hybateli
děje. Protože takový je skutečný život. Nevyzpytatelný,
tajemný a často i krutý. Tento konec je proto spíše
filozofický. Měl by vést postavy k úvaze o tom, že nic
není černobílé. Že cena vlády lidských království není
ilustrace Antropus
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má posazenu apartní, leč již mírně vyrudlou sametovou
čapku.
Postava obecně slabší, dobré obchodnické
dovednosti.
Julian byl po celý svůj život i kupcem Arte
della Lana, mocné obchodní faktorie, prakticky
ovládající barvířství a výrobu látek v povodí
Angery. Tato jeho poslední výprava má jemu a
jeho rozsáhlé rodině získat výsadní postavení
právě v rámci faktorie. Julian je i přes svůj věk
prohnaný manipulátor a dokáže si prakticky
každého omotat okolo prstu.

KAPITOLA 5

PROTIVNÍCI
Protivníci
Není
to
pravidlem,
ale
ve
většině
dobrodružství narazí postavy na nějakého
protivníka. Ten s nimi může spolupracovat nebo
soupeřit, záleží na okolnostem. Zde vám nabízím
několik úvah i praktických příkladů.
Dále vám nabízím dva možné protivníky či
naopak spojence postav nebo inspiraci pro tvorbu
vlastních postav podle těchto, které vytvořili mí
hráči.

TVORBA PROTIVNÍKA

Inspirováno diskusí na RPGfóru, zvláštní díky patří
Jersonovi, Qualdezarovi a Tuk-Enekovi.
Kvalitní protivník je jedním ze základů
dobrého příběhu. Ostatně míra hrdinství
hráčských postav je dána jen a pouze kvalitou
jejich protivníků. Postavy hráčů mohou stoupnout
jen tak vysoko, jak hluboko klesnou jejich
antagonisté. To je jednoduchá, přesto často
přehlížená pravda. A proto se zamyslíme nad tím,
co takového dobrého protivníka dělá.

Dejte si tu práci
Zamyslete se nad tím, jakou dobu stráví hráči
tvorbou postav. Několik dní? Týden? A jak
dlouho jste vy vytvářeli svého zlosyna? Hodinku?
Není pak divu, že má charakter plochý jako
prkno. Možná jste při hraní nabyli ne zcela
oprávněného pocitu, že musíte do hry chrlit
jednoho protivníka za druhým a postavy je budou
jednoho za druhým porážet. Pak pochopitelně
nestíháte protivníky výrazněji charakterizovat a
výsledkem je řada obtížně rozlišitelných, šedých a
nudných existencí.
Prvním tajemstvím kvalitního protivníka je
možnost využít ho opakovaně. Postavy nemusí
ani tušit, že to on je jejich hlavním protivníkem a
při konfrontaci ho nechají být. Připusťme, že ho
sice odhalí, ale nebudou na něj stačit. Nikde není
psáno, že postavy hráčů musí vždycky vyhrát.
Možná, že na něj i stačit budou, ale možná bude
mít tento protivník promyšlený únik pro případ

podobné nenadálé situace. A možná, že nebude
mít ani příležitost k úniku, ale postavy jej ušetří,
protože se jim ho zželí. Ať tak či onak, nebojte se
recyklovat něco, do čeho jste investovali hodně
energie. To je základ.

Charakter protivníka
A nyní, když už víme, že naše investice nemusí
přijít vniveč, hned si řekneme něco o charakteru
našeho
anti-hrdiny.
Nenechte
se
svým
padouchem zastrašit. Je fajn, když bude mít
podobný účinek na postavy hráčů, ale vy jste
v téhle hře ten, kdo má věci pod kontrolou. Pokud
se budete držet zpátky při vytváření jeho zlé
stránky, nebude váš padouch působit věrohodně.
Pamatujte ale také na to, že nic není černobílé. Váš
zloduch by měl mít i svoje světlé stránky. Možná
má rád děti. Možná přispívá na charitu. Možná, že
je výtečný básník. Nejspíš má také nějaké svoje
slabé místo…
A to všechno byste měli vědět, než ho
vypustíte do hry.

Padouchova motivace
Váš zlosyn by měl mít sakra dobrý důvod,
proč dělá to, co dělá. Existují i zřídkavé případy
naprosto se nekontrolujících šílenců, ale ty jsou
skutečně vzácné. I psychopat má svoji (sice
pokřivenou) logiku, kterou se řídí.
Skutečně kvalitní protivník není v jádru zlý.
Ostatně zlo je v jistém nazírání jenom subjektivní
kategorie, kterou označujeme to, co nám osobně
nevyhovuje, nebo to co nevyhovuje společnosti,
ve které žijeme. Dobrý protivník se zlým stává,
protože jeho motivace a cíle jsou v rozporu
s motivací a cíly hráčských postav.
Motivací může být zlost a žárlivost pramenící
z neopětované lásky. Může jí být touha po moci a
mamonu vyvěrající z pocitů vlastní nejistoty a
nedostatečnosti. Motivací může být ale stejně
dobře i fanatická víra, oddanost a loajalita vyšším
ideálům nebo jiné osobě. Motivací může být
nakonec i strach nebo znechucení a pokus o jejich
eliminaci. Často má padouch, stejně jako kdokoliv

jiný, více než jednu motivaci a tyto motivace
mohou být vzájemně ve sporu.

Vztah k postavám
Občas je užitečné uvést budoucího protivníka
do hry jako spřátelenou postavu. Možná zpočátku
postavám skutečně pomáhá, protože to slouží jeho
vlastním zájmům. Možná pomoc předstírá, ale ve
skutečnosti činnost postav sabotuje.
Není bez zajímavosti, když je hlavní padouch
propojen s postavami skrze třetí postavu. Vzniká
tak řetězec komplikovaných, ale zajímavých
vztahů. Spojenec nepřítele může být zároveň
přítelem postav. Padouch může jednu z postav
hráčů milovat nebo po ní toužit a ostatní se snaží
zničit. Třeba jen proto, že je považuje za jedinou
překážku svého vztahu.

Základní typologie

To nejhorší zlo!
Dobře se zamyslete, než odpovíte. Co je podle
vás tím nejstrašlivějším zlem, které můžete
v Creetu proti postavám nasadit. Kdo je to? Pokud
právě rozvažujete mezi Nesmrtelným prorokem,
vůdcem Půltváří a spolkem nekromantů tak na ně
zase zapomeňte. Je cosi daleko horšího, než zjevné
nepřátelství, jasné nebezpečí a neskrývaná agrese.
Skutečnými padouchy Creetu nejsou ani
krvežízniví vládci obklopení svými armádami a
hrající své hry o moc, ba ani spolky nájemných
zabijáků usilující postavám o životy. A nejsou jimi
dokonce ani lidé, kteří si zahrávají se samotnou
podstatou života a smrti. Nejstrašlivějším zlem
Creetu je Zrada. Zrada lidí, kteří si před tím
získali vaši důvěru. Lidí, pro které jste byli
ochotni obětovat i život. Pokud budete mít toto na
paměti, nemůžete udělat při tvorbě svých
padouchů chybu.
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ALESSANDRO DI LICORNUM
Sepsal hRob

Minulost
Západní cíp sféry vlivu městského státu Ridell
představuje
jedno
ze
stále
ještě
málo
civilizovaných území, kde se, i díky blízkosti
hranic Silvanie, daimonés a děti bohů naučili
jistému druhu soužití. Nebo jsou zde lidé jen
mnohem pověrčivější, jak by vám řekl i prostý
člověk žijící v Ridellském souostroví. Tamní lidé
prý provozují spoustu podivných praktik a
některé až zavánějí rouhačstvím.
A právě v tomto kraji se jednoho letního
odpoledne na panství rodu jezdců di Licornum
narodil druhý syn, Alessandro. Má dva starší
sourozence, sestru a bratra, a po něm přišla na
svět ještě mladší sestra. Protože panství připadne,
jak je zvyke,m nejstaršímu synovi, Alessandro
neměl do budoucna příliš mnoho vyhlídek. Na
druhou stranu mu to však poskytlo větší volnost,
než měl jeho bratr Ilario, který se musel
vyrovnávat s nároky kladenými na budoucího
majitele panství, dostalo se mu vzdělání na
universitě Novartis a doprovázel otce na jednání,
ať už obchodní či politická.
Alessandro si na rozdíl od něj mohl dělat, co se
mu líbilo, ovšem pokud to odpovídalo jeho stavu.
Už od malička zbožňoval příběhy o hrdinech
dávných časů a proto se, s mírným úsilím, naučil
číst, aby se mohl seznámit se všemi rytířskými
příběhy. Občasné návštěvy Ridellu tak bývaly
menším svátkem. Otec to většinou komentoval

PROTIVNÍCI

Cannonenfutr – naprosto základní typ
protivníka, obvykle spoléhající na početní
převahu. Nenechte se zmást tím, že jde o prosté
lidi (potažmo něco jiného). I oni si zaslouží jistou
propracovanost. Neměli by být všichni stejní. Měli
by spolu komunikovat. A jmenovat se. Máloco
potěší hráče tak, jako volání „Marco? Marco?! No
tak, MARCO, ozvi se?!“ poté, co jej postavy tiše
sejmuly. Neměli by bojovat do posledního muže,
ale umět ustoupit, vzdát se, brát zajatce atd. Když
pomine důvod k nepřátelství, je dobré ukázat, že
to jsou normální lidé, kteří prostě stojí na opačné
straně. Mají své důvody, rozkazy, odhodlání k
pomstě, předsudky.
Dalším běžnějším typem protivníka je přímý
útočník. Ať už je jeho motivace jakákoliv, jde
postavám po krku a ty o tom vědí. Přímý útočník
je často klamným cílem, pěšákem na složitější
šachovnici, který má odlákat pozornost od
hlavního padoucha, skrývajícího se v ústraní.
Jiným typem pěšáka je užitečný idiot. To je
postava, která není zlá. Právě naopak, často
usiluje o to, konat dobro. Její potíže pramení
z toho, že je špatně či mylně instruována. Že věří
lidem, kterým by věřit neměla. Její skutky pak
jsou spíše k pláči. I ona se může stát klamným
cílem, zvláště pokud jako užitečný idiot vystupuje
postava vysoko postavená. Nenechte se zmást
názvem, užitečným idiotem se může stát i postave
velmi inteligentní a dokonce i postava některého
z hráčů!
Pokud mluvíme o pěšácích, je jasné, že kdesi
v pozadí musí stát konspirátor, který tahá
figurkami po šachovnici. Konspirátor bývá
obvykle buď postava naprosto neznámá a utajená
nebo naopak význačná osobnost dvojí tváře.
Ačkoliv je to právě konspirátor, který vyžaduje
nejvíce vynaloženého tvůrčího úsilí, nemělo by to
znamenat, že ve svém úsilí o vytvoření

věrohodných charakterů předchozí dva typy
zkarikujete.
A konečně je potřeba říct, že existuje ještě řada
dalších typů protivníků. Tyto zde uvádíme jenom
jako nejtypičtější a nevyprofilovanější.
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v žertu míněnou otázkou, zda jim ho nepodstrčili
skřítkové, ale příliš to nevadilo, protože
Alessandra jeho zalíbení v rytířských eposech
vedlo k tomu, že trávil spoustu času cvičením ve
zbrani či lovem. Tedy kromě doby, kdy proháněl
pohledná děvčata z širokého okolí.
Jednoho dne tedy Alessandro odcestoval z
domova vstříc životu potulného rytíře, lesku a
slávě turnajů, atmosféře vášně a smyslnosti,
kterou na turnajová klání přinášejí dámy.
Procestoval mnoho krajů Spojenectví a navštívil
párkrát i Říši, ale vždy se rád vracíval domů. A
když zaznamenal možnost podívat se do
Crussonu, přišla mu velice lákavá.

PROTIVNÍCI

Motivace
Alessandro se snaží užívat si života plnými
doušky, o budoucnosti víc než pár měsíců
dopředu nepřemýšlí. Je si vědom, že může snadno
přijít ke zranění, i smrtelnému, ale zatím si kvůli
tomu nedělá starosti. Na druhé straně by se
ovšem velice rád stal věhlasným rytířem, jehož
jméno bude vzpomínáno ještě dlouho poté, co
zemře. Jinak ale spíše vyhlíží, jaký je za rohem
turnaj či jiná příležitost k prokázání odvahy a
zručnosti v boji nebo nějaká hezká holka, u které
by nebylo špatné strávit noc.
Cesta do Ascary mu přišla docela vhod jako
výdělek, když zrovna není vyhlídka na turnaj, a
taky by to mohlo být skvělé dobrodružství
(možná i námět na báseň). Když se Ilario dozvěděl
o jeho plánu vydat se do Ascary, pověřil ho, aby
tam zkusil kontaktovat jednoho obchodníka a
předal mu jistou listinu. Měl ohledy a s detaily

Alessandra nezatěžoval. A pokud by měl třeba
kalif krásnou dceru nebo naopak dceru, kterou
ještě nikdo přes závoje neviděl, tak by to byl
důvod navíc.

Charakter
Zakládá si na ideálech rytířství, i když je vnímá
jinak než třeba říšští paladinové (třeba obřady
kurtoazie používá jako způsob, jak holku sbalit).
Velmi dbá cti, osobní i rodové, protože rytířská
čest vyžaduje aktivní postoj. Slovo (urážka) ji
neposkvrní, ohrozit ji mohou pouze vlastní činy,
třeba zbabělost. To by se radši nechal sežrat
Chaosem než by sebe i genus uvrhl do hanby.
Může občas působit arogantně či povýšeně,
protože si uvědomuje své postavení a hned tak s
každým se nebratříčkuje. Ale rozdíly ve
společenské úrovni přehlédne u žen a u těch, kdo
prokázali zručnost v boji (případně i jiné kvality).
Jedná a uvažuje poměrně přímočaře, složité a
dlouhodobé plány či intriky nejsou v jeho stylu.
Boj ho naplňuje vzrušením a odvaha lehce přejde
do bezhlavosti. Snadno se nechá unést (ve všech
směrech jeho zálib). Má úctu k daimonés a dává si
pozor, aby je neurazil.

Vzhled
Vysoký, černooký mladík se snědou pletí.
Vypadá tak na dvacet let, ale může být starší. Je
urostlý a svalnatý, ale ne těžkopádný. Uhlově
černé vlasy nosí velice nakrátko zastřižené, na
tváři má strniště, čas od času přechází ve vous.
Dívky ho většinou považují za pohledného.
Oblečen je v obnošené cestovní šaty nevýrazné,
tmavé barvy, dlouhý kabátec, přiléhavé kalhoty a

ilustrace Ganbat Badamkhand

škorně. Na opasku mu po levém boku visí v
pochvě meč.

Vybavení
jezdecký kůň s čabrakou, nákladní kůň,
kroužková zbroj, štít s erbem, meč, kopí, luk a
dřevec, polní stan, přikrývka, sekera na dříví,
měch s vodou a vínem, nějaké sušené ovoce,
solené maso, chleba a kus sýra, nějaký ten
talisman

LAURENT VIDIUS
Sepsal Seb

Představuji si Laurenta spíše jako aspekt
dokonalého lovce a přírodního živlu, zároveň ale
prokletého, zmateného člověka, kterého někdo
proměnil ve zvířecího predátora a zabijáka lidí…
Mlčenlivý, zvířecký sériový vrah. S trochou
mystiky a tajemné hororovosti. Chovající naději v
lepší zítřky a hledající „smečku“, do které by
zapadl a lidi, kteří by jej brali takového, jaký je, a
nebáli by se s ním cestovat…

Minulost
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PROTIVNÍCI

Vyrůstal v Ridellu. Dětství prožil spokojené,
ale osamocené. Otec byl obchodníkem se solí a
kořením. Laurent měl naplánovanou světlou
budoucnost na univerzitě a pak se měl jakožto
prvorozený syn a dědic ujmout vedení otcova
skromného leč prosperujícího obchodu.
Nemá příliš v lásce moře, připadá mu kruté a
nevlídné. Miluje ale lidovou učenost a přírodu
vnitrozemí. Učil se hrát na loutnu, jízdě na koni,
střelbě z kuše, dobrým mravům, šermu i všem
ekonomickým
záležitostem
souvisejícím
s
obchodem.
Nakonec se z něj stal floutek prohánějící se po
mostech rodného města a snažící se odkoukat co
nejvíce z poznatků a moudrosti obyčejné školy
života. Zavrhl klasickou vzdělanost a od té doby
se věnoval jen historii (navštěvoval občas
Selunino opatství na souostroví, ačkoliv jeho
jediný
kontakt
s tam
uloženými
svitky
představovalo vyprávění tamních kněží).
Tajně začal holdovat alkoholu a nevázaným
orgiím v nevěstincích… až se na to nakonec přišlo
a musel se kát před celou rodinou. Někdy
v šestnácti letech (během oné aféry s pitím)
zemřela za záhadných okolností Laurentova
matka. Podle oficiální verze skočila z mostu na
kraji města do moře během migrace tuňáků
(doprovázené žraloky) a byla roztrhána na kusy.
Na mostě se však našly zmoklé cáry jejích bílých
šatů (které Laurent nosí obvázané kolem krku
jako šátek), jakoby roztrhané při zápasu.
Otec si krátce (asi půl roku) poté namluvil
jinou ženu, s níž už měl dlouhodobé obchodní
kontakty, a jejího syna pověřil podílovým

vedením podniku. Laurentovo dědictví se tak
najednou rozpůlilo a jeho život přestal být
idylickým poflakováním.
V osmnácti začal pravidelné vyjíždět do
přírody a za úkol dostal spravovat malé rodinné
letní sídlo - loveckou chatu v lesích na panství
jednoho šlechtice. Šlo o nápad macechy, jak se
zbavit konkurenta, ale Laurent si správcování
oblíbil. Lenní pán daného kusu země učil
Laurenta střelbě z kuše, jízdě na koni, hře na
loutnu a šermu. Výlety po venkově a životem
v přírodě Laurent objevil zalíbení v cestování a
prohloubil svůj zájem o lidovou moudrostJednoho večera, při návratu z krčmy ve vsi,
když kůň jej shodil uprostřed tichých černých
lesů, se setkal s osudovou kráskou…
Nějakou chvíli byla nakloněna lichotkám, ale
on se pak v podnapilosti neudržel a v lese ji
znásilnil, načež usnul. Když se pak - náhle hrozivě
černým hvozdem plným děsivých zvuků - vrátil
do lovecké chaty, roztrhal holýma rukama sluhu,
který mu uprostřed noci vyběhl vstříc… tak
začalo jeho prokletí.
Ve spánku se mu v nočních můrách zjevuje
víla a její lid, objevují se vize lidí ničících
creetskou přírodu, je obviňován v neznámém
jazyce a znovu zažívá provinění ze znásilnění,
tentokrát bez milosrdného opojení alkoholem.
Brzy ze snů pochopil, odkud se prokletí vzalo,
snaží se s ním bojovat, dokonce se vydal zpět do
lesů, ale nikoho v nich již nenašel…
Poté co propadl pití a otec zaplatil nehorázné
sumy za doktory, mesmerátory a dokonce
infamitu, aby mu syna postavili na nohy (načež
byl roztrhán další sluha), dočkal se Laurent
vydědění z rodiny. Putuje teď krajem a snaží se
pochopit novou povahu a možnosti své nabyté
fyzické síly. Hodně kradl a nechával se najímat na
špinavou práci (převozy mrtvol, ochránce,
vymahač dluhů, gigolo…), až našel klid na okraji
společnosti. Na hranici mezi civilizací a lesy. Nyní
jej hledá několik ridellských učenců a infamita,
kdysi placený za jeho záchranu, jej má přitáhnout
– živého nebo mrtvého – před otcův práh.
Celá záležitost s vyděděním z rodiny je dílem
jeho macechy, která prokletí uměle zveličovala a
dokonce zajistila, aby se jednou v noci v ložnici
objevila karafa s vínem a poté co ji Laurent vypil,
aby do pokoje vtrhl sluha s dýkou… ale ona dýka
po celém incidentu zmizela…
Laurent se tedy rozhodl pro odcestování a
doufá, že najde způsob a síly někdy se vrátit a
znovu žádat o odpuštění u nohou své milované i
otce.
Styl hry vidím jako projev zamyšleného barda
bez větších ambic, který své vědomosti o současné
společnosti, kultuře a ekonomice a využívá jen
jako prostředků k cestě za poznáním historie a
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odhalení vlastního prokletí. Nemá žádné vazby
(kromě pár opileckých kamarádíčků v Ridellu a v
malé vesnici nedaleko onoho letního sídla), trápí
ho noční můry a v noci se snaží vyhýbat lidem.
Přes den pak nesnáší slunce a vůbec má plno
podivných zvyků. Ve skutečnosti však jde o
dekadentního, zmateného a zoufale zamilovaného
obchodnického synka hledajícího buďto způsob,
jak před svým stavem utéct na cestách, nebo jak jej
vyřešit…

Vzhled
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Má černé vlasy po ramena (většinou stažené
do copánku), snědou pleť s olivovým nádechem a
v divokých tmavých očích i na tváři mu často
pohrává nejasný úsměv, v němž odhaluje zuby. Je
vyšší šlachovité postavy, ne svalnatý, ne vychrtlý.
Má pevné držení těla, avšak nervózní ruce a líné
pohyby.
Nosí většinou kožené oděvy podzimních
barev, vysoké jezdecké boty, upnuté kožené
kalhoty, rukavice po lokty, tmavé košile a kabátce
s vysokým límcem. Přes den šátek na krku (občas
přes nos) a klobouk. U pasu mívá šermířský rapír,
na stehně a za pasem dýku. V noci chodí jen ve
volných kalhotách a košili a s rozpuštěnými vlasy.
Pokud je zima, nosí kabát a pod ním bývá do půl
těla. Předloktí, holeně a od krku po slabiny je jeho
tělo pokryto hrubými černými chlupy.
Nijak nemá v lásce teplo, jako by spíše miloval
zimu a sychravo. Zvířata se k němu chovají
přátelsky a on k nim také. Sám má občas tendence
vrčet nebo odsekávat příliš hlubokým hlasem…

Vybavení

PROTIVNÍCI

Obvyklou výbavu tvoří dvě košile, jedna noční
košile, dva šátky, nějaká kniha, dva tři váčky
s osobními věcmi nebo penězi a tuba na náčiní pro
péči o zbraně. Většinou v sedlových brašnách
společně s lehkou kuší nebo ve vaku přes rameno.
Působí vytáhle a věčně hladově. Pořád za něco
popotahuje a s něčím si hraje, většinou s dýkou
nebo nějakým kusem kůže nebo látky.

Charakter
Laurent je hlavně zvědavý a horlivý. Má rád
ženy a dobrodružství. V minulosti si nadělal
hodně soků v milostných záležitostech. Jeho
vrstevníci jej neměli v oblibě, ale starší lidé a
většina dívek jej považovala za ambiciózního a
slibného studenta a obchodníka. Nerad se váže a
neplánuje se kdy oženit, přislíbit nějaký delší
závazek nebo se snad usadit. Chce hlavně cestovat
a poznávat.
Jeho zvědavost jej sice táhne dál a dál, ale také
mu znemožňuje zažít hlubší přátelství nebo si
k někomu vypěstovat důvěru. Jakmile se nasytí
nějakého tématu nebo osoby, začne se pídit po
dalším. Rozhodně není dlouhodobě trpělivý, ale

v okamžicích, kdy mu jde o nějaké tajemství,
dokáže vyčkávat hodiny a dny, jen aby svou
momentální zvědavost ukojil. Pak ale hned zase
spěchá jinam.

Motivace
Motivace: 1) zbavit se prokletí 2) poznat
podstatu prokletí 3) vrátit se do onoho lesa a
znovu vidět onu vílu a žádat u ní o odpuštění 4)
pomstít se nevlastnímu bratrovi, který proti němu
poštval otce 5) zjistit, co se stalo s matkou, která
zemřela pádem z mostu a krátce nato se otec
oženil… vždycky podezříval svou macechu
z úkladné vraždy.
Konečným cílem postavy je A) vidět vílu a
zemřít / milovat ji navždy B) vyřešit své prokletí,
odprosit otce a najít viníka matčiny smrti.
Do Ascary míří z prostého důvodu: je stíhán
infamitou, najatým jeho otcem, a chce se ztratit.
Zároveň doufá, že v nejstarší univerzitě na Creetu
najde někoho, kdo studoval prokletí víl (nebo jej
studovat dokáže) a za velký obnos o tom nebude
mluvit. Potřebuje tedy také vydělat peníze, aby si
koupil mlčení nějakého akademika. Pak se
nabídne jako exemplář prokletého a bude se chtít
prokletí zbavit vědeckou cestou.
V Remoně se ocitl na útěku před infamitou a
ke karavaně se připojil ve chvilkovém záblesku
prozření a naděje. Doufá, že svým rychlým
odjezdem z Remony získá značný náskok, aby se
v Ascaře
mohl
věnovat
hledání
onoho
akademika…
Spojuje si prokletí víl se zatracením Pětice
latinských bohů.
Solaris – Kovář. Postava nenávidí zlato,
peníze, bohatství a vše co představují. Slunce mu
pak připomíná, čím mohl být – dědicem
vzkvétajícího obchodu. Díky Solarisovi nenávidí
nobilitu, okázalost apod.
Tria – Válečnice. Připomíná mu, že musí své
prokletí zkoumat, aby je překonal. A za každý
kousek poznání se musí rvát. Zároveň ale
nenávidí armádu, žoldáky a všechny, kdo svou
schopnost a vůli zabíjet nabízejí za peníze
kdykoliv a kdekoliv.
Regus – Vladař. Síla bouře mu připomíná, jaká
ničivá moc je v jeho rukách. Ukazuje mu, že jí
musí vládnout opatrně a s rozvahou a využívat ji
k prosazování spravedlnosti. A zároveň tak
naplnit druhotný účel prokletí – chránit přírodní
zákony a chovat se podle jejich moudrosti…
Regus každým bleskem ukazuje, jak zraňující je
stříbro. A každým hromem, pak jak strašlivá je
síla přírody, kterou musí Laurent pochopit a
respektovat, aby přežil.
Seluna – Osud. Své záchvaty přičítá hrátkám
této zákeřné bohyně. Trojjediná pro něj
představuje Nevinnost, Monstrum a Touhu. Musí

studovat svět kolem sebe a zachovat si jasný
pohled. Ovládnout loveckou bestii v sobě a naučit
se s ní žít, aby mohl naplnit svou živočišnou
potřebu setkat se s tajemnou vílou, které ublížil.
Seluniným prokletím je také Laurentova obsese
opačným pohlavím, z půli nepřirozený trest,
z části výsledek vlivu jeho zvířecké, neuvažující
poloviny.
Timnia – Lovkyně. připomíná mu jeho matku.
Zároveň mu společně se Selunou připravily
celoživotní závislost na ženské přítomnosti, něze a
zájmu… Její loveckou povahu chápe jako svou
vlastní cestu na lovu žen…

MARCUS CORNELIUS
Sepsal hRob

Vzhled

Životopis
Cornelius se narodil šestnáctého sychravce
roku 479 v plebejské rodině tirerského obchodníka
se zbožím pro patricijskou klientelu, převažovaly
látky a šperky, na poměry si proto žili více než
dobře. Vzpomínky na matku Claudii má mlhavé,
protože zemřela, když mu bylo pět let. Porod jeho
o čtyři roky mladšího bratra Horatia byl velice
těžký a neblaze poznamenal matčino zdraví, až
nakonec v zimě 484 podlehla snad zápalu plic.
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Cornelius je sice jen pět stop a sedm palců
vysoký, ale rozložité postavy se širokými rameny.
Jeho svalnaté tělo vypovídá o dlouholeté fyzicky
náročné vojenské průpravě. Hnědé vlasy má
podle legionářského vzoru krátce střižené, na
obličeji několikadenní strniště, nos dříve jako
skobu, měl určitě alespoň jednou přeražený. O
bouřlivé minulosti vypovídá i několik jizev po
celém těle. Na levé lopatce má tetování v podobě
dračí hlavy. Jeho pleť je opálenější než bývá u
obyvatel Říše běžné. V jeho zelených očích se zračí
hluboký smutek, přestože na oční kontakt reaguje
milým úsměvem. Jeho chůze je rázná a pevná jako
držení jeho těla.
Oblečen je v uniformu říšského legionáře.
Několik vrstev tkané tuniky kryje lamelová zbroj,
přes ramena má přehozen červený vlněný plášť.
Nohy mu před chladným počasím chrání
přiléhavé kožené nohavice a pevné uzavřené boty
k lýtkům. Na krku má pověšenu oblou přílbu s
pohyblivými lícnicemi, plochým štítkem na čele a
tulejkou pro příčný chochol. Na řemeni přes
rameno má na levém boku zavěšen krátký meč s
vejcovitou hlavicí v kožené pochvě s bronzovým
kováním. Na zádech nese objemnou vojenskou
tornu, ke které má připevněný obdélníkový štít v
koženém pouzdře a dlouhé vrhací kopí. Při chůzi
se opírá o hůl z révy.

Oběma bratrům se nahrazovala matku jejich,
tehdy desetiletá, sestra Justina. Odmítla dokonce
několik nabídek k sňatku, aby neopustila své
mladší bratry. Citová pouta mezi sourozenci byla
velice pevná zvláště také proto, že otec Antonius
se po smrti své ženy uzavřel do sebe a příliš
rodičovské lásky dětem nedopřával. Obzvláště
chladně se choval k Horatiovi, kterého v skrytu
vinil z její smrti a to, že byl matce velice podobný,
situaci spíše jen zhoršilo. Není proto divu, že se
Horatius velice fixoval na svého staršího bratra.
Proto také jednou bez váhání zachránil Corneliovi
život. Ten totiž v rámci pilného fyzického
tréninku chodil plavat přes Tireru a náhle dostal
křeč a byl by se utopil, nebýt toho, že pro něj
Horatius skočil a vytáhl ho.
V Corneliově dětství značnou část zabrala
výpomoc v rodinném obchodě a také školní
docházka, přesto mu zbývalo ještě dostatek
volného času. Již od mládí byl posedlý myšlenkou
kariéry v římských legiích, což se projevovalo i v
mnoha hrách s dětmi ze sousedství. Věřil totiž
plně myšlence, že není ušlechtilejšího poslání než
zemřít za vlast. Mnoho času proto trávil za
městem sledováním paladinů, které hluboce
obdivoval a velice ho mrzelo, že kvůli svému
nízkému původu se nikdy nestane jedním z nich.
Tento pocit umocňoval i fakt, že byl zamilován do
Mirandy, dívky z patricijské rodiny, kterou viděl
poprvé u nich v obchodě, když mu bylo sedm let
a byl jí od toho okamžiku posedlý. Miranda si ho
však nikdy ani nevšimla, točila se totiž kolem
Silvia, mladíka pocházejícího rovněž z řad
nobility, a také proto Cornelius toužil stát se
členem Zlaté gardy, věřil totiž, že potom by mu
Miranda nejen věnovala pozornost, ale určitě by
se do něj rovnou přímo zbláznila. Vojáky Zlaté
gardy viděl dokonce na vlastní oči, když je jednou
otec vzal do Heliory, a byl jimi naprosto
uchvácen.
Během těch několika dní, které tam strávili, se
většinu času motal kolem legionářů. Jednou ale
také viděl na fóru hovořit k davu jakousi ženu,
která byla oblečena jako kněžka. Mluvila hlavně o
nenásilí, díky čemuž Cornelius dospěl k názoru,
že je patrně bláznivá. Po několika minutách byla
její řeč přerušena vojáky, kteří ji odvedli pryč.
Cornelius tehdy nepřemýšlel o tom, co se s ní
stalo.
Při své posedlosti Mirandou si ani neuvědomil,
že Valeria, kamarádka, s níž trávil spoustu času a
výborně s ní vycházel, jej vnímá jako někoho víc
než pouhého kamaráda. A přestože to byla dívka
do nepohody a účastnila se i mnoha bitevních her,
měla vliv i na rozvoj Corneliova vztahu k umění a
literatuře. Brala ho na divadelní představení, díky
ní začal s hrou na flétnu.

CREET
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V šestnácti letech, v roce 495, nastoupil spolu
se svým nejlepším přítelem Luciem do říšských
legií, což považoval za jeden z nejšťastnějších
okamžiků v životě. Po náročném výcviku, který
nebyl pro Cornelia díky nasazení a dosavadní
přípravě nijak zvlášť obtížný, nastoupil ke třetí
legii, která sloužila na východě Říše na hranicích s
Crussonem. Už od prvních dní upoutal pozornost
velitelů svou příkladnou kázní, iniciativou a
odvahou. Záhy se proto stal členem první
kohorty. S dalšími sedmi vojáky, se kterými sdílel
stan (nejmenší jednotka v legii, společně se
stravují, spí, na přepravu výstroje mají společnou
mulu), byli skvěle sehraní. Říkali si Pouštní draci a
nechali se společně tetovat. V roce 500 pak byl
Cornelius po jednom z dalších výpadů na území

Crussonu
povýšen
na
centuriona třetí kohorty, kde
se svou přísností zasadil za
upevnění morálky, která
kvůli nalezištím zlata v
Písečné řece nebyla na
nejvyšší úrovni. Zde se opět
setkal se svým bratrem, který
už byl také ve věku vhodném
pro službu v armádě. Jeho
velitelské schopnosti mělo
záhy
prověřit
zatmění
Slunce, když byla druhá
kohorta
převelena
do
Querca, aby dohlížela na
obecný pořádek ve městě,
což mu vyneslo pozici
prvního centuriona kohorty.
Crusson se roku 503 pokusil
využít zmatků, které po
zatmění slunce zasáhly celý
Creet a zahájil ofensivu proti
hranicím Říše. Jeho vojska
však byla odražena a třetí
legie přešla do protiútoku
trestnou
výpravou
na
crussonské území. Výprava,
ač s velkými ztrátami, byla
úspěšná. Crussonská vojska
byla zahnána na útěk, začal
se budovat zimní tábor jako
opěrný bod pro další operace
na území Crussonu.
Bohužel ale padl Horatius
a s ním jakoby cosi zemřelo i
v Corneliovi. Vždy ho
rmoutila ztráta mužů pod
jeho velením, na kterých mu
záleželo, ale nikdy předtím
neuvažoval o tom, jestli to
vše má nějaký smysl a zda je
to nutné. V prvních chvílích
mu ani nedocházelo, co se vlastně stalo, jeho mysl
to odmítala přijmout, zatímco v slzách seděl nad
tělem svého bratra. Nakonec, stále ještě bez sebe,
sebral své věci a vydal se pryč, aniž by nějak
přemýšlel o směru své cesty. Protože se ještě
stavěl tábor, tak se mu podařilo odejít, aniž by ho
někdo zastavil (a i kdyby se později přišlo na to,
že chybí, muselo by se ještě zjistit, jestli nepadl).
Stále duchem nepřítomen a zlomen zármutkem,
šel bez přestávky několik dní, dokud nepadl
vyčerpáním.
V bezvědomí měl vizi plačícího oka, vizi, v níž
cítil účastnou přítomnost mysli, která se dala
nazvat jen boží. Šlo o naprosto nesdělitelnou
zkušenost, která navrátila jeho ztrápené duši
pokoj. Kontakt s bytostí, která vnímá a soucítí s
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utrpením všech živých tvorů, mu ukázal jeho
bolest z nové perspektivy. Nalezl zdroj síly ve
službě tomuto bohu, protože pod vlivem smrti
bratra získal odpor k násilí, což byl pocit, se
kterým se pod vlivem kultury Říše nedokázal
vyrovnat. Navíc jej začalo tížit vědomí toho, že
dezertoval z armády, a bůh mu tak nyní poskytl
morální podporu. Když se poté Cornelius probral
z bezvědomí, cítil se kupodivu zcela svěží, vyrazil
proto ihned na další cestu. Za několik dní dorazil
do Querca, kde se mu podařilo sehnat loď do
Crepa, odkud chce pokračovat až na Ostrovy
pánů moří, kde jak doufá, ho už moc Říše stíhat
nebude. Ovšem při cestě do Querca se příliš
neschovával, aby bylo snadné jej vystopovat a
zjistit, že opustil Říši, nechtěl totiž dostat do
problémů svou sestru. Otec zemřel roku 501, jak
se dozvěděl od sestry, se kterou vedl pravidelnou
korespondenci. Dopisy jí píše i nadále, přestože je
neodesílá, nedokáže se vyrovnat s pocitem viny a
říci ji o smrti Horatia. Na útěku začal používat své
druhé jméno, Cornelius. Do té doby byl znám jako
Marcus.

Osobnost
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Základním mezníkem pro zrod současné
Corneliovy osobnosti, je moment smrti jeho bratra
a náboženské osvícení. Tehdy totiž došlo k
naprostému
zhroucení
a
převratu
jeho
dosavadních životních hodnot. Mnoho okamžiků
ve svém životě musel přehodnotit. Uvědomil si
třeba, jaké city k němu chovala Valeria, a hluboce
ho nyní mrzí, že je bral jako samozřejmost. Doufá
jen, že si našla někoho, kdo je schopen ji ocenit a s
kým je šťastná, a že na něj už zapomněla. Rád by
mnoho změnil, ale může se pouze snažit žít lépe
než dosud.
Jedním z určujících rysů je koncept nenásilí.
Nejde tu jen o osobní preference, ale i o
náboženskou otázku, takže Corneliovy pocity jsou
v tomto směru velice silné. Snaží se věřit tomu, že
násilí při řešení sporů není nezbytné, že je jen
potřeba lidi (a ostatní rasy) poučit, vysvětlit jim
důsledky jejich činů. Ukázat jim, že i nejhorší
nepřátelé jsou živé bytosti, které mají své pocity,
potřeby a motivace. Nevnímá proto svět černobíle,
a přestože je mu násilí odporné, snaží se přemáhat
nenávist a pociťovat k násilníkům spíše lítost.
Mnoho komplikací mu ale přináší návyky z
předchozího života a vojenského výcviku, které
ho svádí k instinktivnímu jednání. A v případě
ohrožení může proto reagovat dříve než stihne
situaci zhodnotit. Přesto má výcvik některé
výhody, které se hodí i nadále, jsou to
nevybíravost v jídle a pití či návyk na tvrdé a
náročné podmínky. Kromě pacifismu má velký
vliv i pocit viny za smrt bratra, za ta léta zabíjení,
chování k Valerii a strach z toho, že zklamal a

zarmoutil Justinu, kterou hluboce miluje. Bojí se
proto návratu domů, i když by si to velice přál.
Corneliův vztah k Říši se proto stal také
poměrně ambivalentní. Obdivuje její kulturní
dědictví (a děkuje za to Valerii) a cítí jistou
nadřazenost nad „barbary“, na druhé straně jej ale
trápí silně militantní atmosféra. Cítí, že je vhodné
rozšiřovat říšskou literaturu a jiné formy umění,
ale spíše jako nabídku, ne ji vnucovat mečem.
Získal pochybnosti o autoritách, které není možné
následovat a poslouchat bez přemýšlení a
kritického zhodnocení.
Přestože se za svou minulost stydí, tak se s ní
až na některé momenty (Horatiova smrt)
vyrovnal, a i když i tak o ní nerad mluví (a když,
tak s dávkou cynismu), je ochoten podělit se o své
zkušenosti s těmi, kterým by se mohly hodit. Chce
totiž co nejvíce pomáhat ostatním a své potřeby
odsunuje tak trochu do ústraní. Tím, že se aktivně
zajímá o pocity a starosti druhých, zastírá své
vlastní pocity, které vyjadřuje pouze v dopisech
sestře.
Pokud jde o jeho krátkodobé a dlouhodobé
cíle, tak první prioritou je dostat se z dosahu Říše
na Pirátské ostrovy. V delším časovém horizontu
nejsou jeho plány příliš konkrétní, chce odčinit své
chyby a uvažuje o možném návratu domů.
Kromě násilného chování nesnáší u ostatních
zbrklost bez přemýšlení o důsledcích, posedlost
mocí a bohatstvím a lhostejnost k citům a
bolestem druhých. Reagoval by na to možná
pohoršené, ale hlavně by se snažil ostatním
vysvětlit bláhovost jejich počínání. V tom také
spočívá jeden z aspektů jeho víry, to jest, že boha
mohou lidé uctívat hlavně tím, že přestanou
působit svým bližním utrpení (a potažmo tak i
bohu samému).
Další oblastí, ve které musí zápasit s výchovou,
je vztah k silvánkám, podvržencům nebo luciferi.
Nedůvěru zakořeněnou v podvědomí jen tak
snadno nepřemůže. Při setkání s „nečlověkem“ se
bude proto chovat odtažitě, přestože by se o něm
rád dozvěděl víc, protože žádného předtím
osobně nepotkal a je velice zvědavý, co je pravdy
na tom, co o nich slyšel. Domnívá se, že by ve
většině případů mohlo jít o účelové militantní lži.
Vztah k magii a nadpřirozenu nemá víceméně
žádný, protože se s ničím podobným ještě
nesetkal. Pokud by na to došlo, reagoval by proto
nejspíš se směsicí nedůvěřivosti a zvědavosti.

ZÁVĚR
Závěr
My bojovat šli za slávu a čest,
A pozvedli jsme štít i meč,
Velitel než stačil zvednout pěst,
Nastala všude krvavá seč.
My bojovat šli za slávu a čest,
Velitel k nám vedl slavnou řeč
Nepřítel však připravil již lest
Obrátil nás na útěk a začala leč
My bojovat šli za slávu a čest
Z toho všeho zbyla jenom křeč
Z těch tisíců, kteří nechali se vést,
Teď na mně křičí „Kleč!“
A pak se mihnul popravčí meč,
A teď si lásko už klidně breč!
- Neznámý lirreiský básník, 338 po Zl.
A po obvyklé chvilce poezie mi už nezbývá
než popřát všem hráčům i vypravěčům, kteří se
odhodlají vstoupit do světa Creetu hodně štěstí.
Nezapomeňte, že v tom nejste sami. Až doposud
se mi ozvali dva lidé, kteří plánují si tento svět
vyzkoušet. Pokud se i vy řadíte mezi ně, neváhejte
a ozvěte se.
Možná z toho vznikne další knížka podobná
této. Vlastně ne. Jsem si jistý, že vznikne lepší.
Nezapomeňte také, že v Creetu existuje nebo se
připravuje řada dalších produktů. Všechny si
můžete, alespoň zatím zdarma, stáhnout na
stránkách www.d20.cz.
Krásné a fantastické příběhy přeje
Alnag
alnag@d20.cz
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(Tato stránka je záměrně prázdná)

MYSLÍTE SI, ŽE O CREETU VÍTE VŠE?
Tak tato příručka vás zaručeně vyvede
z omylu. Všem těm, kteří podnikají své
první nesmělé krůčky při tvorbě postavy,
poradí jak na to. Těm zkušenějším
připomene jak se chovat v zemi, kde
vládne zrada a intriky.
Nabídne vám nepřeberně typických
jmen, ze kterých můžete vybírat i
zamyšlení nad motivací vaší postavy.
Pokud jste Vypravěč, pak nezoufejte. I
na vás bylo pamatováno. Pokud vás
neuspokojí série tipů k vedení hry, pak
zcela jistě naleznete cenného pomocníka ve
více jako sto nápadech na dobrodružství,
od kterých se můžete odpíchnout, když
vaše inspirace selže. A je toho víc. Nápady
na tažení, čtyři rozpracovaná dobrodružství, tři příklady detailně
propracovaných postav a řada dalších překvapení.
Staňte se s pomocí této výjimečné publikace špičkovým Vypravěčem.
Vstupte do světa CREETu, kde magie vyhasíná, ale věčná válka kultur
trvá. Světa, který zoufale potřebuje hrdiny. Nyní máte jedinečnou
příležitost se stát jedním z nich.
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