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Slovo úvodem pro publikování na serveru dracidoupe.cz 
 
Tuto hru jsem sepsala před téměř dvěma lety se záměrem poslat ji do soutěže O spár 
zlatého draka, nicméně tehdy jsem nestihla uzávěrku. Od té doby se můj svět i tvorba 
vyvinuly, dnes tvořím odlišně a při zpětném pohledu vidím mnoho chyb, kterých jsem se zde 
dopustila, přesto dobrodružství obsahuje mnoho nápadů a řešení, které by některým PJ 
mohly pomoci, či sloužit alespoň jako inspirace, toť důvodem, proč jej i po takové době 
zveřejňuji. Hra vznikla ještě před dobrodružstvím Zeměžluč zde zveřejněným před několika 
měsíci, přímo jí předcházela a kapitola Lapis suchdari, ač tematicky patří sem, naopak 
následovala. 
Kdo chce pouze nápady na zápletky a jejich řešení a rozptylují jej obsáhlé popisy prostředí a 
kultury (pro mou tvorbu typické), nechť rovnou přeskočí ke kapitole 7. 
Cítím povinnost uvést, že v době tvorby mi v některých aspektech při podobnosti pouštního 
prostředí bylo inspirací Vedrovo dílo Dech pouště a dva motivy – stařena závislá na droze a 
pomsta handlíři likvidováním jeho dobytka - jsou převzaty, byť řešení i koncepce jsou 
odlišné. 
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1. Úvod 
 
Dobrodružství se odehrává vyjma výletu do blízkých skalisek ve velkém barbarském městě Such-
Dar. Rozmanitostí jde o typicky městské dobrodružství s příměsí pouštní krutosti a romantiky. Pro 
méně zkušeného PJ může být náročné na odehrání vzhledem k množství a spletitosti dějových 
linií, stejně tak méně zkušení hráči se mohou v ději občas ztrácet. Takovým družinám doporučuji 
naznačit vždy jen jediný příběh, což sice naruší živost města a rozmanitost prostředí, ale PJ bude 
mít jistotu, když si toto obsáhlé dobrodružství připravoval, že jeho družina o nic díky opomenutí 
nepřijde. Aby byl Such-Dar takový, jaký jej autorka zamýšlela, dobrodružství by mělo mít spád, 
události jedna střídat druhou v rychlém sledu, dobrodruzi neměli dostat příliš možností vydechnout 
a nudit se; ale ne pro všechny družiny je toto vhodným řešením. A protože PJ zná svou družinu 
nejlépe, měl by sám zvážit, jak město podá. 
Such-Dar by měl působit dojmem živého a žijícího města, je proto záhodno, aby se neustále něco 
dělo, aby nebyly mrtvé pauzy, kdy dobrodruzi nevědí do čeho píchnout, takové momenty aby PJ 
vyplnil barvitými popisy nejen města, ale i zvyklostmi barbarů, hádkami, smlouváním, pouličními 
bitkami, do kterých dobrodruzi mohou či nemusí zasahovat,  či arénou. 
Dobrodružství je koncipováno pro postavy okolo šesté úrovně, ale právě proto, že Such-Dar je 
žijící město, velmi snadno se družině může stát, že narazí na něco, co je silně nad její schopnosti 
a do čeho by se neměla plést. PJ by měl ukázat, že i takové věci jsou zde na denním pořádku, že 
ve městě žijí lidé mnoha úrovní nejen blízkých dobrodruhům a vhodně by měl naznačit, že i na 
případnou konfrontaci např. s vysokým CP Yr-Tokem by se měla družina řádně připravit a ochránit 
jak nejlépe může, aby takové setkání působilo věrohodně. Konkrétně Yr-Tok může být pro PJ 
velmi náročnou CP.. Dobrou ukázkou rozmanitosti města je jeho vyhlášená aréna, v měsíční 
mohou postavy sledovat skutečné mistry meče, či setkání s Dol-Jarem. Město je vhodné 
k naznačení dobrodruhům, že takových jako oni (a lepších) jsou spousty, že nejsou hrdinové, kteří 
spasí svět (alespoň na současných úrovních, či nemáte-li v oblibě úmyslně heroická dobrodružství 
od samého začátku...). 
Na druhou stranu Such-Dar by měl obsahovat mnoho příležitostí pro postavy na kterékoli úrovni, 
jen navržené příběhy jsou pro výše zmiňované; lze je samozřejmě upravit, dále hru mohou 
okořenit i méně hrdinské záležitosti, jako shánění práce chudšími družinami (např. na stavbách, 
kterých je hojnost, jako ostraha na Dobytčím trhu nějakého málo movitého barbarského 
obchodníka, který si nemůže dovolit najmout pořádného zdejšího válečníka atp.), či právě mnohé 
arény. Jsou-li hráči bitevními typy, Such-Dar jim dá spoustu příležitostí si oddechnout od 
detektivně laděných příběhů (což může dopadnout jako honění družiny do včasného řešení úkolu 
netrpělivým válečníkem, který si vybojoval účast ve čtrnáctidenní aréně...).  
Dobrodružství vyžaduje od PJ schopnost improvizace a přetváření děje dle momentální situace. 
Řešení jednoho příběhu může  zablokovat jiný a PJ by měl najít možnost, pokud se mu tento líbí, 
aby jej družině neupřel a dostal se k němu oklikou. 
 
Chybí hlavní dějová linie, což pro některé hráče může být matoucí, zvláště, nejsou-li na podobný 
styl hry zvyklí. Závisí pouze na nich, kterým kapitolám se budou věnovat. Pokud je to pro vaši 
družinu neakceptovatelné, je možné za „hlavní quest“, proč do města postavy putují jmenovat 
nejtěžší z níže popsaných kapitol – Lapis Suchdari, nebo zvolit hlavní námět vlastní.  
 
Město se naskýtá jako vhodné místo pro odpočinek po přechodu pustin, nebo naopak výborné 
východiště do pouští, hamady; místo, kde se schází veškeří obchodníci putující krajem, zastaví se 
zde každý dobrodruh. 
 
Je vhodné, aby družina ve městě přestupovala a seznámila se alespoň letmo (o přestupu není 
moc času na jiné záležitosti...) se situací ve městě, dostala informace o dění v něm, o význačnosti 
arény; již ke konci přestupu rozdělit jednotlivým povoláním informace a stopy k jednotlivým 
příběhům, aby družina nechtěla město moc rychle opustit; seznámit je s důležitými CP se kterými 
lze konzultovat problémy (Lešek, Čen-Dan, Mer-Tena, Har-Toka...) 
 
Hra je vhodná pro družiny dobré i zlé, leč zlé budou mít časem zákonitě problémy se zdejší 
spravedlností a budou muset operovat z přilehlého „městečka neřesti“ Paj-Reka. Nejvíce zábavy si 
užijí družiny neutrální, které mnoho z příběhů mohou řešit na všechny strany (co si o tom budou 
myslet zaměstnavatelé – nedělej z nich větší hlupáky než jsou – jest na  PJ, kterak se to družině 
může vymstít).  
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Město se nachází na okraji kamenné pouště (hamady) na rozhraní pustin a civilizovaného světa, je 
sevřeno na konci Suchého průsmyku, brány do země magie a vědy Urzemie, mezi horami Jav-Ori 
a Rud-Ori. Panuje zde polopouštní klima, prší jedno až dvě období v roce (několik dní na jaře, kdy 
po vydatných srážkách mohou nastat až záplavy, někdy i na podzim). Jako celek by mělo 
dobrodružství být zařaditelné do kteréhokoli světa, kde jsou barbaři na takové civilizační úrovni, 
aby vystavěli město... Pokud nevyhovuje koncepce such-darských barbarů, mohou být nahrazeni 
jakýmkoli jiným národem uvyklým pobytu v pustinách. 
 
Hra se odehrává ve světě Dvojího úplňku, což pro hru samotnou nemá význam, ale na tento jev 
jsou v  dobrodružství odkazy. Pro úplnost: jde o významnou magicko-astronomickou událost, kdy 
se doplňuje magenergie země, je silné narušení magických polí a „magie dopadá jako déšť na 
zem“. Souvisí se zvýšeným výskytem nepřátelských bytostí v krajině, které za pomoci této magie 
vznikly, výskytem nebeských kamenů a velkým zlevněním magenergie. 
 
Kurzívou uvádím postřehy z odehrání vlastní družinou. V této hře jsem neměla stabilní družinu – 
hledala jsem nové hráče pro doplnění původní tříčlenné skupiny, tito si hraní s námi často pouze 
vyzkoušeli víceméně jako CP. Pro takový postup je Such-Dar vhodný – dodává mu to skutečně 
punc živého města…  
 
Bestiář a některá CP důležitá jen pro konkrétní událost jsou uváděna přímo u ní, CP důležitá pro 
celou hru, stejně tak předměty jsou na začátku dobrodružství. 
 
V textu je mnoho odkazů na Urzemii, sousední zemi za západě za pohořím, lidskou zemi s pověstí 
magické velmoci a dále zemi Jeset na východě za hamadou, která v textu figuruje pouze jako 
dodavatel zajímavého exotického zboží a nemá větší význam, je nahraditelná čímkoli. 
 
2. Město 
 
Pověst  vypráví: Kolem Suché řeky se vždy dařilo lépe než v okolní hamadě a horách. O datlové 
háje v nivě řeky se vždy vedly války, pro kupce ze zemí za Jav-Ori a Rud-Ori, za Suchým 

průsmykem bylo v ty doby takřka nemožné 
projít do východních končin Jeseterů, 
kořením, drahými látkami a skvostnými 
šperky i meči oplývajících. Rozhodli se 
koupit si a zavázat místní kmeny, aby cesta 
byla volná. 
Fénix svému kmeni lest slabých lidí vyzradil, 
tak učinili i patroni jiných kmenů, které dosud 
byly ve válce. Barbarský lid si uvědomil, že 
musí se spojit proti slabým lidem, kteří 
nedokážou postavit se jim silou mečů a proto 
volí sílu zlata. Tedy se pět kmenů rozhodlo 
společně se usadit při Suché řece, společně 
ji chránit před slabými i jinými barbary. Tak 
vzniklo první z barbarských měst, Such-Dar. 
(Jiné verze mluví o zásluhách šamana 
Okounků snad původem z Urzemie, který lid 
sjednotil). 
Založili Such-Dar, hradbou ho obehnali, 
nemohli se však shodnout, kdo bude městu 
vládnout, každý kmen měl vynikající 
válečníky hodné titulu náčelníka města. 
Tehdy se uspořádalo první velké klání 
známé od těch dob jako Such-Darská aréna 
(Ar-Na, barbarské slovo pro klání, turnaj, 

které se posléze dostalo do obecné řeči). Za každého náčelníka bojoval jeden válečník, vítězný 
kmen po rok předsedal ostatním a tak je tomu do dnešních dnů. Vždy na konci měsíců války, na 
přelomu měsíce pumy a žlutého medvěda koná se velká roční aréna o titul nejvyššího náčelníka 
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Such-Daru. Tato aréna získala tak velkou slávu, že nejen o úřad se bojuje, ale i o cenu Such-
Darskou - Modrý meč  a slávu v celé hamadě; tehdy se sjíždí nejlepší válečníci z širého kraje i 
krajů ještě vzdálenějších. 
Aby usedlí barbaři z města nezapomněli na svou válečnickou tradici, každý týden se bojuje 
městská aréna pro mladé a vášnivé, každý druhý týden pro válečníky se ctí: již znalé a zkušené, 
každý měsíc schází se mistři meče, každý rok se volí nejlepší válečník.   

 
Vzhled: Město je vystavěno většinou z jedno až dvoupatrových domků s plochou střechou, 
mnohde jsou ulice zastřešeny ve vpravdě arabské bazary. Barbaři mají svou čest a nekradou (ale 
výjimky jsou všude a v Such-Daru je výjimek více než na barbarském venkově...), proto nebývá 
nutné domy jistit zámky a pro vzácnost dřeva se jím neplýtvá na takové zbytečnosti jako dveře. 
Některé vchody jsou jištěny kovovou mříží (kovu je dostatek, v Rud-Ori je četnost těžebních jam i 
štol), někdo platí zdejší theurgy a šamany za kreslení ochranných run. 
Barbaři upřednostňují funkčnost a praktičnost nad estetiku a podle toho město vypadá: žádné 
zbytečné zdobení, střídmý styl, občas pouze obrázky a mozaiky klanových zvířat či ornamenty na 
tapiseriích a závěsech, které mnohdy nahrazují dveře. Většina architektonických článků, které 
působí okrasně mají svůj jasný smysl, především jde o „cimbuří“ i mezi jednotlivými čtvrtěmi – i 
zdejší barbaři počítali s možností, že se někdy se svými spojenci, se kterými vystavěli město, 
budou mít na meče a šípy.  
Typickým architektonickým prvkem (nejen v Such-Daru, ale i na barbarském venkově) jsou tzv. 
kaz-bahy, opevněné „paláce“ významnějších rodů. Jedná se o čtyřkřídlé budovy s vnitřním atriem 
v jejichž nárožích jsou jedna až čtyři věže většinou o patro převyšující samotné budovy. Vnější 
zdivo budov je zesílené, ploché střechy opatřeny cimbuřím. Někdy je atrium větší až jako nádvoří, 
jindy maličké. Kaz-bahy lépe postavených rodin mívají v atriu (i na střechách) bazénky či fontány, 
menší zahrady, vodu přivádějí z hlubokých studen a pramenů. Celý kaz-bah obývá i několik rodin 
většinou téhož rodu. Na venkově může jedno mohutné stavení být celou vesnicí – připomíná naše 
dvorce. 
Město má pět čtvrtí ve kterých převažují příslušníci pěti zdejších kmenů – Fénixové, Okounci, 
Gekoni, Rysi a Žlutí medvědi. Každý z těchto klanů se o svou část stará rozdílným způsobem, 
proto i dobrodruzi nemající zkušenost poznají, kde zhruba se nachází. 
 
Klany a jejich čtvrt ě: U Medvědů je poněkud hlučněji, Medvědi jsou tupější, násilničtí až zlí (nebo 
tak hrubí a tupí, že si následky svého chování neuvědomují), leč mnoho z nich jsou flegmatici a 

než jim dojde, že je někdo urazil, raději to 
přejdou… Fénixové dbají na dokonalost, 
upravenost, zde se také vyskytuje největší 
počet cizokrajných kupců; dobrodruzi zde 
najdou dva nejlepší hostince Fénixův spár a U 
Barda. Touha po dokonalosti, po tom být ve 
všem první a cílená snaha o to, je hlavní činitel 
fénixí povahy. Mnohdy jim pořádně komplikuje 
život. Je pro klan téměř urážkou na cti, pokud 
náčelník města není Fénix. Čtvrť Okounka je 
sice čistější, pozná se však nejspíše 
řemeslným založením. Své dílny zde mají i 
neokouní řemeslníci. O Okouncích platí, že 
jsou k cizincům nejpřátelštěji založení (dokonce 
několik osob nebarbarského původu přijali za 
své), nebojí se podat pomocnou ruku i 
příslušníkům klanů, se kterými ostatní such-
darské nejsou zrovna na stezce míru. Možná 
jde o to, že je to nejslabší z klanů a snaží se 
mít dobré jméno a kontakty všude. Rysí část 
má vyšší domky, než je ve zbytku města 
obvyklé – všechny bez výjimky jsou 
dvoupatrové, některé mají i nástavbu třetího 
patra. Mezi Rysy převládá „typická barbarská“ 
povaha čestného válečníka, jsou vstřícní, ale 

mají na povahu spojenců poměrně vysoké nároky. Gekoni jsou zamlklí morousové, v jejich čtvrti 
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se dobrodruzi necítí dobře, odevšad se cítí sledováni, nechtění. K ostatním rasám a národům 
přistupují až nevraživě, ale pokud se jim ukáže trocha cti, čestného vystupování a dá jim čas si na 
sebe zvyknout, mohou to být nejvěrnější společníci, ze všech barbarských klanů. Většina vojáků je 
z klanu Gekona, což dává armádě punc neúplatnosti. 
 
Hostince:  Ubytování poskytují celkem čtyři zařízení: Fénixův spár je nejvyšší třída, ubytovávají se 
v něm zhýčkaní kupci, jediné místo, kde platí urzemské mravy (přes jméno je i majitel Urzemec) a 
přání zákazníka je vším. Mimo lidské kuchyně je zde k mání i placená společnost. Cena za 
ubytování se šplhá ke třem zlatým za noc.  U Barda je sice také vyšší třída a přejal se zde zvyk 
z lidských končin, aby přítomen byl zpěvák, který strávníky baví, leč barbaři toto pojali po svém. 
Vypráví se zde eposy o velkých bitvách, hrdinské balady, oslavují se klanová zvířata. Pro cizince 
vpravdě exotický zážitek. Zdejší hostinec je velmi oblíbený. Jde o největší podnik s velkou 
kapacitou. Dostane se zde kvalita, ale ceny nejsou tak přemrštěné (cca 1,5zl). Dalším hostincem 
je U Datlovníku ve čtvrti Okounka, charakterizuje Okounky: střední třída v příjemném prostředí. 
Posledním je U Písečného bastarda, zablešená ubytovna s nálevnou na Dobytčím trhu, kterou 
využívají především pouštní barbaři přicházející sem se svými koramami, velbloudy či datlemi. 
 Mimo nich je po městě mnoho krčem a pajzlíků, kde lze koupit levné datlové pivo a mátový čaj, 
kde se schází vojáci a podsvětí (hezky dohromady...:-) Oblíbenou vojenskou hospodou je U 
Modroočky na rozhraní čtvrti Gekona a Rysa, lovci se scházejí U Staženého gekona v Gekoní 
čtvrti. Podsvětí (nepříliš hojné) využívá tmy pod svícnem U Modroočky, či zapadlé putyky Šupina 
ve čtvrti Okounka. Na toto se lze vyptat místních s větším či menším úspěchem, zloděj se dozví při 
přestupu atp. 
 
Stráž: Vojsko si pěstuje pověst nepřekonatelných válečníků, nejlepší z vojáků se často ukazují 

v arénách: jde o tah vzbudit 
v případných nájezdnících 
obavy a úctu k válečnému 
umění zdejšího vojska, aby se 
pro jistotu o nic nepokoušeli. 
Strategie vychází:  za zhruba 
třísetletou  existenci města 
v dnešní kompletně opevněné 
podobě bylo neúspěšně 
obléháno pouze dvakrát, 
úspěšně ani jednou a to 
přestože válka je denním 
chlebem barbarů a válčí se i 
pomocí šamanské magie či 
alchymie (i když většinou jen 
v nouzi nejvyšší, pomáhat si 
„nadpřirozeně“ zavání 
nečestným bojem...).  
I služebně a zkušenostně 
mladší se hodně ukazují 
v aréně – jde o  skvělou 
příležitost se naučit boji, o 
velkou zkušenost bojovat před 
publikem. Především nováčci 
mají účast povinnou, byť ti se 
často rekrutují z vítězů 
týdenní, či pravidelných bijců 
čtrnáctidenního klání. Městští 
vojáci se nechávají najímat 
jako žoldnéřští velitelé 

v klanových válkách se kterými nemají městské klany nic společného (což pochopitelně popouzí 
kmeny, proti nimž stojí, leč odvahu napadnout město nemá nikdo...). Kdo válčí se Such-Darskými, 
dělá tak spíše na jejich okolním území, které je rozlehlé, než že by se pokoušel o dobývání 
samotného města. Momentálně je město na meče s klanem Jelena a Jestřába z Rud-Ori, nicméně 
se i vůči nim tváří jako otevřené město a pokud jejich příslušníci přijdou za obchodem, nejsou 
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vražděni, napadáni (ale útok nějakého vlasteneckého fanatika vyloučit nelze...) a je jim oficiálně 
umožněn svobodný obchod, pokud oni sami se neproviní vůči městským zákonům. 
Po městě se vojáci pohybují hojně, vždy po dvojicích. Umírňují místní spory a šarvátky, leckdy 
musí zasáhnout i natvrdo. Vojákem se mohou stát skutečně jen lepší z místních válečníků, kteří 
prokázali své kvality ve čtrnáctidenní aréně, či byli finalisté týdenní. Arény jsou sledovány zástupci 
vojska a kandidáti jimi rovnou oslovováni. Namísto stejnokrojů nosí výrazné indigově či zeleně 
zbarvené šerpy s vyobrazením znamení pěti městských klanů, kdy nejvýše umístěn je znak klanu 
k němuž voják přísluší. Ač mezi klany naoko panuje jednota, u vojska, kde je nejvíce Gekonů je 
situace jiná: Fénixové jsou obecně uznávaní jako vůdci města, nejpůsobivější a nejchytřejší; u 
vojska rozhodně nemají takto silnou pozici a Gekony bývají až šikanováni. Barbaři jsou výborní 
válečníci nehledě na pohlaví, ale přeci jen muži jsou v mírné převaze (4:3). I když u jiných národů 
je třeba zvykem snížit tabulkové rozpětí síly žen výměnou za obratnost, u barbarů toto neplatí - 
rozhodně nesahejte na sílu Medvědicím ☺ 
 
Zákony: Such-Dar se honosí krédem svobodného otevřeného města, kam smí vstoupit každý. 
Proto každý ze přicházejících barbarů (ale i cizinců) je důsledně varován před klanovými 
šarvátkami, krevní mstou apod. jinde v hamadě zcela běžnou. Jakkoli se Vlci a Orli nenávidí, ve 
městě se jejich střety nepromíjí. Potyčky a bojůvky jsou s divokou a násilnickou barbarskou 
náturou zcela běžné a dokud se nezvrhnou ve vážnější střet, vojáci většinou nezasahují, pokud si 
nevšimnou právě klanového či rasového podtextu bitky.  
Právo je zajišťováno kruhem městských šamanů-soudců, kteří se spory snaží rozřešit nejprve 
smírnou cestou, později přichází na řadu mystická komunikace s totemovými zvířaty, která 
rozhodnou kdo je vinen a kdo nikoli. 
Věří se, že i zločinec má právo zemřít se ctí nebo svou čest a svobodu zpět získat, proto 
neexistuje běžná poprava (výjimkou můžou být nenapravitelní šmejdi), viníci jsou na čas uvězení 
v kobkách pod městskou kasárnou než se jich sesbírá dostatek pro trestaneckou arénu. Ta se 
pořádá při nějaké zvláštní příležitosti, třeba jako zpestření roční či měsíční arény, o úplňcích 
malého měsíce apod. Tehdy správce arény (vysloužilý výborný válečník s dokonalým pasivním 
odhadem soupeře) vybere protivníky tak, aby byl souboj divácky co nejzajímavější a i pro  
zúčastněné co nejtěžší a nejvyrovnanější. Aby skutečně museli prokázat své dovednosti, odvahu a 
čest. Nikdy se v aréně nebojuje proti uvězněným zvířatům: barbaři si nade vše cení své svobody, 
neexistuje u nich otroctví (ani tento pojem nechápou a setkají-li se s něčím podobným, hluboce je 
odsuzují, přijít o svobodu se pro ně rovná přijít o čest a je lépe být mrtvý než beze cti). Proto ani 
zvířata nezotročují, nechytají v přírodě k ochočení (i zde jsou výjimky, pochopitelně, ale ptáčníci či 
podobně založení handlíři bývají opovrhováni a často vyloučeni z klanů, byť jimi chycené a 
ochočené nestvůry jsou oblíbené... ano, přes všechny ideály barbarská společnost JE pokrytecká 
jako každá jiná...) 
Viník, který vyhraje své souboje je propuštěn na svobodu, v případě vážného obvinění vyhoštěn 
z města na určitou dobu (i doživotně), případně zbaven klanové příslušnosti, je-li z městských 
kmenů. Pokud se jedná o cizince, jsou šamani ochotni přihlédnout k urzemským zákonům, což pro 
viníka bývá leckdy horší… 
Běžné tresty za malé přečiny jako napomáhání zločinu, aniž se je do toho zapleteno (třeba v níže 
popsaných příbězích ostrahy skladišť, které pouze vykonávají svou práci ochranky, ale je jim 
jedno, co se ve skladištích děje), jsou peněžní pokuty a „veřejně prospěšné práce“, tedy nehezké 
úklidy krve v aréně, náměstí atd. 
 
Státní z řízení: Such-Dar je v podstatě městský stát, kterému vládne sněm volený 
z nejvýznamnějších občanů – je složen ze stařešinů, významných válečníků, ale hlavně šamanů. 
Předsedá mu pětice náčelníků, kteří jsou voleni svobodnou volbou, jim v čele nejvyšší náčelník 
volen výše zmíněnou nástupnickou arénou. Každý rok má město jiného nejvyššího představitele 
(ale velmi často je to náčelník Fénixů). Přestože město vzniklo jako opora proti moci zlata 
Urzemců, přímo ve městě barbarské tradice oproti venkovu upadají a v lecčems jde sněm Urzemii 
na ruku. Bedlivý pozorovatel si může všimnout protiurzemských nálad stupňujících se převážně po 
roční aréně, kde má Urzemie zaručeno místo (dle názoru barbarů nedopřává lidská země 
barbarům čest hodného protivníka a vysílá své reprezentanty příliš slabé...). Jsou frakce, které 
jsou úplatné či obdivují magii a vzdělanost, naopak jsou zde i tradicionalisté. Napětí ve vzduchu 
ještě není příliš nápadné, ale PJ by je měl naznačit, případně hráčům barbarů dát i okusit hořkost 
po jednání s kupci, kteří barbary považují za méněcenné hlupáky a mnohdy si je dovolí pokořit i ve 
vlastní zemi (a to i pokud vaše postavy zřejmě nepřísluší ke zdejším klanům). Inteligentní barbaři, 
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kteří si uvědomují důsledky si mohou prožít velmi těžké rozhodování...  Později skutečně může 
nastat střet s lidmi...ale to je jedna z těch záležitostí, které jsou zatím silně nad možnosti postav 
jimž je tato hra určená. 
 
Místa: Nejvýznamnější stavbou ve městě je aréna, vzhledem velmi vzdáleně připomíná římská 
kolosea – jde o kruhovou budovu s hledištěm takřka pro celé město. Není nijak zdobená, 
zastřešené proti prudkému slunci jsou pouze lóže nejvýznamnějších městských rodin, kruhové 
kolbiště je slunku dáno napospas. A že Such-Darské slunce umí... Zvláště cizincům je třeba je 
neustále připomínat – rozpálené město je v mnohém horší než poušť, i v bazarech je dusno. 
Jediné co je na něm pozitivní je množství náleven, kde lze svlažit hrdlo (ale ve vedru zase pivo 
rychle stoupá do hlavy, tedy mohou mít problém i velmi odolní trpaslíci... vhodnou alternativou je 
silně slazený a kořeněný či mátový čaj – mluví o tom i zkušenost autorky z cest po Severní Africe 
– v sebevětším horku ochladí, dodá sil.)  
Při aréně funguje městský theurg, který ovšem má práce nad hlavu se záležitostmi funkčnosti 
arény než aby byl cokoli ochoten udělat pro postavy. 
Aréna je umístěna na Sněmovním náměstí, v ní se odehrávají i nejdůležitější zasedání rady. I přes 
velkou arénu je na náměstí dostatek místa. Je zde i sama budova sněmu, správní úřad města. 
Sice jsme v barbarských krajích kde svoboda a čest znamenají život, ale i zde se platí daně, je 
vedena evidence obyvatel, dohadují se cla kupcům... Pokud postavy potřebují písaře, 
nejpravděpodobnější místo, kde jej najít je sněm. 
Kasárny jsou ve čtvrti Gekona, při vojsku je další z theurgů, několik čarodějů, alchymisté. I ti jsou 
pracovně vytížení, ale zde je již dohoda uskutečnitelnější. 
 
Služby: Skutečný alchymistický obchod má pouze pyrofor Čen-Dan ve čtvrti Okounka, je to jediný 
mistr schopný přijmout do učení hráčskou postavu alchymisty, seznámit ho se zdejšími jedy a 
drogami, dát postavám přehled o těchto záležitostech, případně lze u něj nakoupit běžné lektvary 
z PPZ a PPP, nikoli předměty, ty jsou magově příliš náročné, leda by postavy samy sehnaly 
nějakou magenergii v malém doplňujícím dobrodružství příběhu, který by byl součástí.  
Čaroděj a současně mistr na šamanské kletby (či spíše jejich odnímání, což je jeho hlavní profesí) 
je Lešek, Urzemec ze čtvrti Fénixe. Ten poradí v záležitosti kleteb, vybaví z malého čarodějského 
krámku družinu svitky, psacími potřebami atp.  
Podobně jediným komerčním theurgem je Har-Toka, Yr-Tokova dcera. Je schopná především 
v runokresbě, kterou pokud hrajete čistě podle pravidel nemusíte brát v potaz. Ale ani ona není 
ochotna byť za sebevětší peníze riskovat při náročném styku se sférami, k ceně za každý jí 
vyrobený předmět je nutno připočítat svitek Ochrany před démony, který zajistí Čen-Dan. Ona se 
nezabývá nižší alchymií ale pouze theurgií. Har-Toka spolu se svým otcem, ač z klanu Fénixe, žije 
v nejvyšší budově ve městě, věži ve čtvrti Žlutého medvěda. 
Další zajímavostí je kovář při aréně, který dokáže na přání vyrobit vskutku nadstandardní zboží. 
Jeho bastardům se jiné nevyrovnají... Tato dílna s množstvím učňů je jediná v barbarských krajích, 
kde se dá pořídit i plátová zbroj, je to věru velmi drahá záležitost, i kdyby se jinde po světě daly 
podobné věci opatřit snadno, mezi barbary je dovede vyrobit jen málokdo... Ale případného 
zájemce je nutno upozornit, co s pláty kovu dokáže udělat zdejší sluníčko, zdá se, že to je 
důvodem nepopularity podobných těžkých brnění, i když drátěné košile pod vzdušnými pouštními 
plášti nosí kde kdo. Pokud má někdo zájem být lépe chráněn, raději nechá zbroj očarovat 
(magenergie v přírodě se obnovuje po cyklech spjatých s pohyby nebeských těles, tedy krátce po 
Dvojím úplňku je jí relativní hojnost a není tak nákladná). 
Běžnější předměty jsou k dostání kdekoli po městě, je zde množství trhů, stánky v uličkách a 
bazarech, a samozřejmě také Urzemský trh při severní Bráně hor. Na něm lze pořídit za značně 
vyšší ceny i dovozové zboží, kouzelné předměty, alchymistické zboží - nic na zakázku, vše je 
importováno, ale výběr zaručen. Pokud chceš postavám nabídnout něco mimořádného, či alespoň 
ukázat, co vše je možné, zde je vhodná příležitost. Pokud družina ráda obchoduje, zde by si měla 
užít. Ale Urzemci jsou tvrdí obchodníci... Ovšem za mardůky – mořskými kudůky, kteří také občas 
v karavaně přitáhnou, každý Urzemec zaostává…  
Při jižní Bráně pouště je Dobytčí trh. Zde se dá pořídit kdejaká nestvůra, především drazí velbloudi 
a ještě dražší koramy, ale v hojné míře i odolné muly. Koně nejsou příliš častí, pro zdejší 
podmínky jsou nepraktičtí, nicméně i barbaři vyšlechtili své „arabské plnokrevníky“, jejich cena je 
však závratná. Nejsou k mání žádné létající nestvůry. O jediné viz příběh Oběti.  
Bankovní služby nabízí lichvář Lhat. 
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Rasy: Vyjma několika lidí urzemského původu, kteří město a barbarské mravy přijali za své zde 
žije lichvář kudůk Lhat, jediný bankéř v Such-Daru, potenciální mecenáš začínajících hrdinů. Ku 
obveselení a zpestření jak při arénách tak při hlučných pitkách v hostinci U Barda je zde přítomna 
karavana asi patnácti trpaslíků (lépe řečeno trpaslictva, vede je matróna Magda) k nemalé 
„radosti“ všech bardů od Barda... Jsou to první trpaslíci, které po letech Such-Dar pamatuje, 
mohou posloužit jako zdroj novinek pro trpaslíky v družině, na jejich přítomnosti lze vystavět 
vedlejší zápletky.  
Such-Darští jsou poměrně zvyklí na cizince, ale to převážně lidského původu. Nikdy zde nikdo 
neviděl krolla ani hobita (budou jej považovat za divného kudůka). Kroll se pravděpodobně stane 
miláčkem davu v arénách, sklidí obdiv za válečnické dovednosti, či úžas, pokud není válečníkem 
či hraničářem... Pro zkušenosti s přátelským a poctivým (byť povoláním zloděj) Lhatem budou 
kudůci přijímáni vesměs pozitivně (ale nějaký konfliktík, kdy kterýsi zarputilec, nejspíš méně 
inteligentní, ale o to robustnější Medvěd Lhata obviňuje z nedodržení  smlouvy, ale bojí se zaútočit 
pro jeho ochranku, proto si vybere za cíl kudůka či hobita v družině, není vyloučen...). Elfí poutník 
čas od času projde, barbaři elfy neshledávají zajímavými a pozornosti hodnými. Temní elfové 
nejsou v tomto světě známi, budou považováni za podivné míšence elfů a černých barbarů a jako 
k takovým k nim bude přistupováno agresivně. Černí barbaři zpoza Jav-Ori jsou nenávidění velmi 
vzdálení příbuzní, naštěstí vysoký horský masiv zabraňuje vzájemnému vyhlazení... Jen krásné 
ženy mohou bořit takto silně zakořeněné nenávisti. Takovou je Mer-Tena, černá kořenářka 
z hlavní třídy spojující Náměstí tří klanů s Dobytčím trhem. Nelze si jí nevšimnout. Nejkrásnější 
žena v Such-Daru. 
Aktuálně je zde také přítomna skupina Větrného lidu, pastevců ze vzdálené (na SV) Země větrné 
trávy. Jejich úloha je v Básních větru.  

 
Čas: Měsíc má čtyři týdny, týden osm dní. Názvy dní, týdnů i měsíců (potažmo i let ve 
dvojúplńkovém dvanáctiletém cyklu) odpovídají názvům městských a nejvýznamnějších 
mimoměstských klanů, respektive jejich totemových zvířat. Následující tabulka je přehledem arén 
a důležitých pravidelných událostí v Such-Daru. 
 
 

týden -> 
den 

Fénix Gekon Žlutý medv ěd Rys 

Fénix (Roční), 
(Nástupnická) 

Měsíční 
dostihy Aréna na hole Měsíční 

Gekon 14ti-denní 
Soutěže ve vrhu 

Vojenská 
aréna 

14ti-denní 
Měsíční, 

(Trestanecká) 

Žlutý 
medv ěd 14ti-denní  14ti-denní 

Měsíční, 
(Trestanecká 

aréna) 
Rys 14ti-denní  14ti-denní Atletické klání 

Okounek Týdenní Týdenní Týdenní Týdenní 

Korama Týdenní, 
Dobytčí trh 

Týdenní, 
Dobytčí trh 

Týdenní, 
Dobytčí trh 

Týdenní, Dobytčí 
trh 

Jest řáb 
Týdenní, 

Dobytčí trh, 
soudy 

Týdenní, 
Dobytčí trh, 

soudy 

Týdenní, 
Dobytčí trh, 

soudy 

Týdenní, (Roční),  
Dobytčí trh, soudy 

Vážka  
Střelecká 

soutěž 
 

(Roční), 
(Trestanecká) 

 
Obživa: Zdrojem vody je převážně na léto vysychající Suchá řeka, ale je zde několik pramenů a 
hlubokých studen. Zdrojem obživy je především obchod s Urzemií a okolními klany a zemědělství 
v nivě Suché řeky, kde jsou rozsáhlé datlové háje. Typická barbarská kuchyně se skládá z notně 
kořeněných jídel především na masovém a sýrovém základě (skopové a kozí), přílohou bývají 
nekynuté chlebové placky a těstoviny typu kuskus. Důležité jsou datle a olivy a vše s nimi spojené 
od marmelád po ovocná vína. V podhůří Jav-Ori je daří i včelařům, typickým alkoholickým 
nápojem je kořeněná medovina, dále různá ovocná vína (opět silně ochucovaná škálou zdejších 
bylin), kořeněné bylinné a mátové čaje.  
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Atmosféra: Jděte hrát o parném srpnu v pravé poledne na vyasfaltované parkoviště. Je to 
z poloviny tak hrozné, jako návštěva Such-Daru v pozdním létě. Moc toho řešit nejde, postavy 
však jsou hrdinové, a stín nálevny to jistí. Jen tam, či v nějakém chladném sklepě (či spoutaní 
v chládku skladiště, pokud to skutečně nevyjde) je šance sednout a zamyslet se, jak moc 
nebezpečný je Yr-Tok, jak postupovat ve které záležitosti, aby se nevypustily vosy… 
Tedy horko. A zápach. Připomínej neustále pachy, které na nosy dobrodruhů útočí: voňavé koření 
tuhle ze stánku, tam se dělá pečínka z kůzlete, tady prošel válečník ve zbroji a lidský pach 
v takové dny je pořádně nepříjemný… Dobytčí trh, spousta zvířat, potí se na tom sluníčku, a mají i 
své jiné potřeby. Zafouká vítr, nic příjemného, žhavý vítr od pouště. Nese prach a písek. 
Dobrodruzi nakoupí koření, těší se na exoticky ochucené jídlo, ale zajímá někoho v Such-Daru, že 
fouká od pouště, pokud to zrovna neodnáší vše okolo? Mezi zuby křoupe písek…  
Hluk. Barbaři jsou hlučný národ. Šarvátka na každém rohu. Dej je okusit i dobrodruhům na vlastní 
kůži. Budou svědky, jak naštvaná medvědí hospodyně divže nerozbije nepříliš podařený kus 
nádobí o hlavu hrnčíři se stánkem v jakémsi bazaru, s rykotem se do něj pustí za zfušovanou 
práci. Lidé přihlíží. Nebo je jim to docela jedno. Děti řvou. Mlátí se klacíky hrajíc si na arénu. Krolla 
v družině při průchodu městem vyzve rovnou několik Medvědů/Gekonů případně i Rys na cvičný 
souboj. Porazit takové monstrum, to se počítá. V hospodě také bude poutat pozornost. Nabídek na 
páku či zaplacené pivo – přehršel. Ale má úspěchy v aréně? Nenaštval nějakého z méně čestných 
magorů? Barbarské jedy jsou nepříjemná záležitost. Nemáte krolla? Dejte okusit náladu města i 
malým. Nevěřící výrazy hraničící s posměchem. Ale tuhle někdo pozdraví se slovy, že Lhat se o 
peníze bát nemusí, do týdne je  má u sebe. Tuhle jej chce někdo zabít…  
Dej dobrodruhům šanci se setkat i s drogami. Nepřirozeně soustředěné oči, lesklé. Chladný výraz, 
ovládání zbraně o tolik jistější, než ten haťapka, kterým byl, když vypadl hned v prvním kole arény.  
Důležité je i smlouvání, pokud hráče baví.  
Pokus se navodit atmosféru žhavého ale živého města.  
 
 
3. Geografie blízkého okolí,  Paj-Rek, Boj-Ur  

 
Město je vystavěno na ostrožně nad Suchou řekou, táhne se do podhůří Rud-Ori až k Raraším 
skalám. Suchá řeka přitéká (tedy v čase jarních srážek přitéká, později se mění v bahnité tůně až 
vysychá docela) od severu. Je lemována širokou nivou, kde se daří datlovým palmám. Nad korytem 
je několik dobře patrných teras, až ty nejvyšší slouží pro vedení stezky a roztroušené zemědělské 
osady příslušející k Such-Daru (které jsou z velké části jsou opevněné). 
 
Raraší skály je rozlehlé pískovcové město začínající asi dvě míle na severozápad od řeky. Zlatě rudý 
pískovec, občas i bělavé opuky, či žluté jílovce. Ve skalách jsou naleziště suchdaritu, místní odrůdy 
opálu. Začíná zde území klanu Raracha. Rarach skalní, nazývaný též pouštní opice je skutečně opici 
velmi podobné zvířátko, které obývá soutěsky i skalní věže. Dokáže zde žijícím znepříjemňovat život 
– jednak se přiživuje na úrodě datlí (a pouze klan Raracha, který jej má za své totemové zvíře, 
opičky nečastuje odvetou), jednak pokud jsou ve větší skupině, mohou být velmi nebezpeční i 
osamělým poutníkům. I Such-Darští lovci vyprávějí, že střetnutí nezkušených dobrodruhů s větším 
houfem opic dopadá lépe pro zvířata a je třeba se mít velmi na pozoru. Raraši jsou všežravci, 
nepohrdnou vejci skalních ptáků, hlodavci, dokonce i většími savci a v dobách sucha zaútočí i na 
člověka, pokud jsou si jisti přesilou. Mimo masa jsou jejich oblíbenou lahůdkou právě datle, listy 
opuncie a kdejaká ku výrobě koření i drog používaná zdejší odolná bylina. Jsou žlutavého až 
šedivého zbarvení, na skalách mnohdy nenápadní. Nejoblíbenější činností je slunění se na 
rozpálených skalách ve večerním slunku či pobývání v chladných zákoutích soutěsek za poledního 
žáru. Jejich mozek má latentní schopnost koncentrace magenergie, leč nikdy u nich nebylo 
pozorováno žádné sesílání kouzla. Pro tuto vlastnost je jejich hlava ceněnou alchymistickou 
surovinou, ale musí být zpracována prakticky ihned po zabití raracha, jinak magické vlastnosti přijdou 
vniveč, což je velmi limitující pro případný lov. Charakteristiky v kapitole Kletby mnoha očí. 
 
Na Raraší skály navazuje horský masiv Rud-Ori, táhnoucí se severojižním směrem, zde chýlící se ke 
konci. Asi třicet až čtyřicet mil severozápadně od města je skutečný konec pohoří – Suchý průsmyk, 
kde sbíhají se Rud-Ori a východozápadní masiv Jav-Ori. Ač má název průsmyk, cesta jím je velice 
těžká a nebezpečná. Avšak karavany směřující tudy do Urzemie jsou hojné a stezka víceméně 
udržovaná a hlídaná (z obou stran pohoří lemovaná strážními pevnůstkami s pravidelnou osádkou).  
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V minulosti šlo o tektonicky velice neklidnou oblast, četná zemětřesení provázející pohyb zemských 
desek dala vzniknout mimo jiné i skalnímu útvaru barbary nazývanému Na-Skarp, mnoho set sáhů 
vysokou prakticky kolmou skalní stěnu, kterou překonávají pouze terasy vodopádu Suché řeky. 
Tento útvar je asi osmdesát mil na jih od města po toku řeky. Pod skarpem je rovinatá krajina 
Suchého jezera, zasoleného šottu, kde pouze na jaře se barevně lesknou očka vody. Jezero 
přechází v písčitou (ergovou) poušť táhnoucí se snad stovky mil na jih. Průchozí je terén při hranici 
s Rud-Ori, kde zlom Skrapu končí. Tudy prochází případní návštěvníci pouště či údajných elfích zemí 
za ní.  
 
Dále na východ od města se rozprostírá mezi skarpem a Jav-Ori erozí rozbrázděná planina kamenné 
(regové) pouště – hamady, obývaná převážně polokočovnými barbarskými klany. Tudy vede stezka 
zvaná Suchá cesta dále na východ do vzdálených opět lidských zemí (Jeset).  
 
Pro hru může (a nemusí) být důležitý Paj-Rek, městečko v podobné poloze nad vádím Suché řeky 
jako Such-Dar. Postavy mohou nabýt dojmu, že jde o mafiánské sídlo, doupě neřesti. Vše co je 
špatné a co bedlivým Such-Darským strážím není po libosti utíká do Paj-Reka. V zásadě to tak je, 
ale realita rozhodně není tak divoká. Paj-Rek je především opevněné překladiště zboží z odolných, 
horám přizpůsobených mul na rychlé koramy či koně, kteří je přepravují mezi městečkem a Such-
Darem, případně dále po Suché cestě na východ. Veškerý obchod prochází tudy. A zde se zadržují 
věci, které z různých důvodu do Such-Daru přijít nesmějí ač se barbaři považují za nejsvobodnější 
společnost světa. Paj-Rek má dispozice stát se nástupcem Such-Daru, ve skutečnosti je mu 
podřízený. Patří pod správu Such-Daru, která však nemá natolik dlouhé prsty (či snad vůli?) aby 
hrabala do zde usazených zlodějských organizací. Výsledek ač tomu tak (snad) není působí 
dojmem, přes dvacet mil vzdáleného předměstí Such-Daru, jeho špatné čtvrti, kde stráže se starají 
jedině o cenné zboží, aby zůstalo, kde má. Že hlavami zdejších živlů jsou častěji než barbaři 
intrikami protřelí Urzemci se dá očekávat. 
 
Boj-Ur je necelých dvacet mil jižně podobně opevněné sídlo nad Suchou řekou. Jedná se o osadu 
vyjmutou z klanového práva, zcela svobodnou. Především jde o válečnickou školu svou morálkou a 
tvrdostí připomínající spíše válečný řád. Boj-Urským příslušníkem se na úkor své osobní svobody 
může stát každý nehledě na klan, rasu. Výcvik dostane každý, má-li dostatek finančních prostředků, 
nebo přijme-li Boj-Urské učení a stane se členem „řádu“ šířícím jeho slávu do světa. V Boj-Uru 
přebývají skuteční mistři zbraní, specializují se především na meče a tvrdí se, že s bastardem 
dokážou naučit mávat třeba i zloděje, pokud pro to má dostatečnou psychickou výdrž – takový 
trénink je zcela vyčerpávající a málokdo jej vydrží. Najdou se však mistři jakékoli zbraně, kteří jsou 
schopni především válečníky vycvičit v jejich používání (byť pravidla Dračího doupěte neuvažují, že 
by se se zbraní muselo pro dobré ovládání učit, lze ono ošetřit alespoň pro dobrý pocit hráčů, i když 
se parametry nezmění…) 
 
4. Barba ři – kultura, mytologie, filosofie 
Barbaři jsou vysocí lidé, kteří kladou důraz na svou postavu, ta je většinou atletická, v některých 
klanech (Medvěda apod.) mohutná až robustní. Dlouhé vlasy jsou považovány za symbol barbarské 
svobody, proto si je stříhají jen zřídkakdy, nejkratší bývají pod ramena. Častěji je stahují do ohonů, 
copů, či po válečnicku zaplétají do copánků stažených na šíji, jak překáží v boji nejméně. O vousy 
muži nijak zvlášť nepečují, často je i holí. Barvy vlasů jsou od blond přes různé plavé odstíny po 
hnědou. Oči mívají modré, výrazný nos  zakončený u kořene silnými nadočnicovými oblouky, což 
většině barbarů dává podmračený výraz. Přesto nebývají žádní mrzouti (většinou :-) 
Co se odívání týče je to podobné jako se všemi aspekty skromného barbarského života. Důležitá je 
praktičnost. Věci se nezdobí, to je neúčelné. Proto většina předmětů vyrobených barbary, byť jsou 
vysoce funkční, působí stroze. Přesto mají rádi hezké věci, byť oblibu lidí a mardůků 
v komplikovaných přezdobených špercích nechápou. Za hezčí je považováno jednoduché a 
elegantní. Nejhezčím předmětem je dobře kovaný bastardský meč. Nebo alespoň chodecký.  
Pokud umírají přirozenou smrtí, nikoli v bitvě (staří válečníci často úmyslně riskují, aby jim bylo 
dopřáno cti zemřít v boji), dožívají se přibližně stejného věku jako lidé. 
Jejich jazyk vychází z obecné řeči, byl by podobný urzemštině, kdyby nebylo zvláštní výslovnosti a 
akcentu. Slova jsou oddělována na jednotlivé slabiky, vyslovována tvrdě se zvýrazněným R, sekaně. 
Jména se dělí zpravidla na dvě slabiky, u žen je někdy na konec přidáváno –a. Druhá slabika se dědí 
po významnějším z rodičů, první snad by měla vystihovat podobu nebo charakter osoby, ale 
vzhledem k tomu, že jména dávají rodiče v dětství a sami neznají význam mnohých slabik, které jsou 
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pro jména typické, nebývá tomu tak. Tvrdí se, že slabiky užívané do jmen jsou ze staré verze obecné 
řeči, kterou užívají jedině elfové (s jinou výslovností pochopitelně).  
Pravidlově jde o tabulkové barbary s rozdílem v bastardském meči coby rodové zbrani. Barbaři téměř 
nikdy (vyjma těch, kteří žijí v lidských krajích, kde se jeho používání naučili) nepoužívají štít, a to 
dokonce ani k chodeckému či širokému meči. Jsou uvyklí „správnému“ jedenapůlručnímu používání 
bastardu, zvyklí pomáhat si druhou rukou i u jednoručních zbraní. Při tomto barbarském používání 
bastardu má ten: 
 
zbraň SZ úto č. OZ délka 

meč bastard 7 0 +1 1-2 
Dokonce i hraničáři využívají tzv. minibastard (zní to hrozně, ale použil to i mistr Sapkowski…), lehčí 
a ovladatelnější verzi bastardského meče opět užívaného jedenapůlručně. Často si z něj vytvářejí i 
chodecký meč. Mohl by být i při lidském použití jednoručně výhodnější než široký meč, omezující je, 
že není běžně k sehnání – i v barbarských krajích se vytváří na zakázku, do lidských zemí se téměř 
neimportuje. 
zbraň SZ úto č. OZ délka 

minibastard 6 0 +1 1-2 
minibastard se 
štítem 5 0 +1 1 
 
Lidé nevěří v žádná velká božstva, věří sami sobě, musí se spolehnout pouze na sebe. Výjimkou 
jsou totemová zvířata, která by šla nazvat malými božstvy, dévy, anděly, duchy či podobně. Přes 
svou čest a sebedůvěru jsou barbaři mysticky založeni. Když je dospívající barbar přijímám za 
právoplatného člena klanu, bývá šamanem odveden na odlehlé místo, kde se věnuje meditacím, jsou 
mu podávány omamné látky, šaman vzývá Zvířata pouště a hor, která záhy přicházejí, hovoří 
s mladistvým, berou jej do svých služeb, označí klanovým tetováním. Pokud jde o skutečné klanové 
tetování provedené samotným Zvířetem, dává nositeli výhody (především posiluje jeho vlastnosti 
v boji, ale to je klan od klanu různé, například o Fénixích je známo, že jsou mimořádně vlivní...). 
Zvířata jsou něco jako mocné přírodní bytosti, duchové pouště a hor, kteří tu na sebe vezmou 
podobu zvířete, tu barbara se zvířecími atributy. Mají mezi sebou své vlastní konflikty ve kterých 
barbary využívají jako vojáky. Díky těmto sporům si barbaři vystačí ku radosti Urzemců s válkou a 
nevraživostí sami, nemají výbojné tendence za Rud-Ori. Odtud vyplývá, že Vlk a Orel se nenávidí 
nejen pro své sousedství, ale na základě sporů samotných Zvířat o jejichž prapočátku se vypráví 
nejedna pověst (často mnoho variant na příběh, kdy bystrý Vlk přechytračil Orla.) Klanová tetování 
jsou nošena buď na tvářích lidmi, kteří jsou Zvířeti bojovníky (může se jednat i o čaroděje, šamana 
pro styk s vodními duchy apod.), nebo na pažích, pokud jsou šamany Zvířat – prostředníky mezi 
lidem a Zvířetem. Vypadají jako stylizovaný portrét Zvířete ve zvířecí podobě. Šamani, setkávají-li se 
se Zvířetem s vážnou prosbou, to, pokud se rozhodne ji vyslyšet, napije se šamanovy krve a jeho 
tetování se obohatí o stopu zvířete, nějaký doplňující prvek… Staří šamani mají mnohdy tetovanou 
celou paži až ke konečkům prstů. Dávat vidět své tetování je pro mnoho Zvířatům zasvěcených 
opravdová čest a ač může vyvolat negativní reakce nepřátel, jeho zakrývání by byla potupa. 
Z pohledu jiných je nošení tetování a přijmutí Zvířete projevem nesmyslného vlastenectví a 
popouzením zbytečně kmenů proti sobě aniž by se snažily spojit proti jiným národům a společně být 
silnější… 
Přes toto si barbaři cení nejvíc své svobody. Jsou považováni za nejsvobodnější národ světa. Muži i 
ženy mají stejná práva, pokud se dokážou o sebe stejně postarat, důležitá je bojeschopnost. Děti se 
pojmenovávají po tom z rodičů, kdo je lepší v boji. Mezi válečníky je poměr mužů a žen zhruba 3:2, 
je to proto, že část žen se chce stát matkami více než válečnicemi. Průměrný barbarský pár má 2-5 
dětí – je zde poměrně vysoká úmrtnost jak při hraničních potyčkách, tak pro mnohá nebezpečenství 
v přírodě. 
 Nicméně jsou uznávána i ostatní povolání než válečníci, po nich bude asi nejvíce stopařů a 
hraničářů; ti jsou cennou oporou při hlídkování mezi znesvářenými klany, při lovu; čarodějů je mezi 
barbary poměrně málo, jsou v boji vítanou posilou, i když navenek barbaři tvrdí, že nejdůležitější je 
síla meče bez pomoci kouzel, která jsou nespolehlivá. Své místo mají hbití střelci stejně jako 
alchymisti a theurgové, ale převážně šamani. Ti, kteří zajišťují přízeň Zvířat, ti, kteří komunikují 
s vodními duchy, i ti, kteří léčí pomocí bylin, praktikují různá zaříkání v osobité koncepci theurgie. 
Mají i vlastní povolání válečných čarodějů, kouzelníků, kteří se nemusí bát do bitvy. Všichni tito 
magici jsou důležitou podporou pro přežití klanu. Zvláště v samotném Such-Daru je i mnoho 
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obchodníků, řemeslníků, lidí, kteří mají obratnější jazyk (případně prsty…) než meč – ač zákony cti 
jsou nedotknutelné, ve městě tradice poněkud upadá a různí zlodějíčci a šmelináři prosperují, byť 
jsou-li dopadeni, často jim hrozí vyhnanství. 
Barbaři jsou velice soutěživým a hravým národem. Jsou ochotni měřit síly prakticky kdykoli, prakticky 
v jakékoli fyzické disciplíně, nebojí se ani exotikou zavánějících bojů na hole, střeleckých turnajů (byť 
většinou nebývají dobrými střelci a kdejaký kudůk je hravě porazí...); soutěží v zápase, v atletických 
disciplínách, v boji na pěsti, ale především s meči v jejichž ovládání jsou opravdovými mistry. 
Nebrání se ani intelektuálním soutěžím, mají rádi hádanky a podobně, byť se rozhodně nedají 
považovat za vzdělané, jsou bystří. Gramotný je málokdo.  
Co se techniky boje týče, o něco větší část barbarů dává přednost své velké síle, přestože se 
používáním bastardu připravuje o výhody s ní spojené. Nicméně i válečníci dávající přednost 
obratnosti a vytříbené technice jsou mezi „svobodným lidem“ hojní, nikdy se sice nedokážou tak 
dobře krýt jako škola elfích šermířů, ale o to jsou zranění jimi působená hlubší... 
Barbarská víra v posmrtný život je ve smyslu nesmrtelné duše, která se po smrti toulá zásvětím, 
případně neklidné duše se znovuzrozují. Doplňuje ji víra, že duše válečníků, zejména těch padlých 
v bitvě, ale i jinak zasloužilých členů klanů po smrti a bloudění stíny přijde do říše věčné války, kde 
v medovinovém sále dlí Zvířata, odkud se vypravují do hmotného světa. Duše zůstane nesmrtelná. 
Proto se většina barbarů snaží zůstat do pozdního věku ve velmi dobré fyzické kondici, aby i po smrti 
byli Zvířatům dobrými válečníky. Ne všichni barbaři věří v existenci Zvířat, jsou dokonce takoví, kteří 
o ní nepochybují, ale odmítají nosit klanový znak, protože tím ztrácejí část své věhlasné svobody, 
přesto se cítí jako příslušníci svého kmene. Podle šamanů v časech nouze dokážou Zvířata přivést 
duše význačných náčelníků, šamanů a válečníků nazpět do života, aby klanům pomohly.  
Důraz na čest se projevuje i v relativní bezpečnosti zdejších krajů. Barbaři nekradou, nepřepadávají. 
Kdo tak učiní, dobrovolně se zříká cti.  Smlouvání, lsti, právo silnějšího, to cti neodporuje. 
Obecně jde o národ hlučný, lidem mohou připadat až krutí a násilničtí. Urážka se platí krví. Může 
překvapit, že co znělo jako divoká hádka je při důslednějším poslechu normální emotivněji zabarvený 
rozhovor. V Such-Daru se ticho k meditacím nenajde… 
 
5. Cizí postavy d ůležité pro celé dobrodružství 
Bar-Tok 

Postavička důležitá pro zloděje, méně čestné jedince, jako zdroj informací o zdejším podsvětí, 
o rodu Toků, který Bar-Toka zavrhl a jemuž rád vrátí každou křivdu, která mu kdy byla 
způsobena. Podvodník, lump, černý trh, lichvář, překupník… Má svůj krámek navenek tvářící 
se jako vetešnictví v zapadlém bazaru na okraji čtvrti Fénixe. Koupí a prodá cokoli (leč 
vykupuje za neskonale nižší ceny než legální obchody). Pokud se dobrodruzi potřebují zbavit 
důkazů (např. prodat Rach-Hanův medvědí prsten z příběhu Bábino tajemství, nebo šperky 
naloupené v domě Jan-Tokově z příběhu Lapis Suchdari), zde uspějí. Mimo to se zabývá 
paděláním kamenů a záležitost Lapis Suchdari mu leze do zelí, není z ní příliš nadšený. Zde 
se dá očekávat jeho spolupráce. 
Na barbara je malé postavy, neurčitého věku okolo padesátky, dlouhé vlasy podléhají 
důkladné péči, byť dávno pozbyly rezavého odstínu mnohých Fénixů. Dovede si zajednat 
pořádek, zapůsobit, ale rozhodně se o něm nedá říci, že je pohledný. Naopak – na svůj věk 
má tvář zbrázděnou mnoha vráskami.  
Vetešnictví si nechává hlídat několika zdejšími lumpy – svalovci a zabijáky. 
Mimo pasivních schopností lupiče má nevalné alchymistické dovednosti (či spíše znalosti – 
běžně užívá detekčních prostředků a lakmusový papírek si dovede vyrobit sám…) 
Pokud družina horšího přesvědčení se u něj poptává na práci, nabízí jeden subúkol – solidní 
finanční odměnu (či nějaký ten předmět) – zničit svému konkurentu s neskonale lepší reputací- 
Lhatu Lazovi - jeho skleněné nádobíčko na zvětšování a odhalování padělků. Díky němu mu 
ucházejí zisky, Lhat získává lepší pověst než si zaslouží atd. 

Čen-Dan 
Jediný komerční městský pyrofor. Specializuje se na výrobu lektvarů, nelákají jej hry s ohněm 
(nevyrábí rachejtle apod.), obstojný i v předmětové výrobě.  
Postavám může sloužit jako zdroj informací o raraších a využitelnosti jejich hlavy coby 
suroviny i zdroje magenergie, o slanince z příběhu Bábino tajemství, zná zdejší byliny a jedy, 
jeho laboratoř může posloužit (za úplatu) k analýze všeho možného. Zná dobře zdejší byliny, 
alchymisticky využitelné drahokamy, suroviny typické pro kraj suchých pustin. 
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Pokud družina nemá alchymistu, který u něj přestupoval, zaujímá k ní neutrální vztah typu 
„zaplať a já udělám co bude v mých možnostech“. Při přítomnosti alchymisty závisí na jeho 
schopnostech, jaké škody mistru způsobil ☺ ale očekávatelný je vstřícnější vztah. I on býval 
zamlada dobrodruhem a učedníkem velkého, již deset let mrtvého věhlasného alchymisty 
Kuch-Ara, otce Loch-Arova. Z Kuch-Arových dob zde zbylo mnoho jeho vynálezů na poli 
alchymie talismanů, aktivace drahého kamení, práce s nebeskými kameny, jimž zatím není 
s to Čen-Dan porozumět. 
Nezná Srbína z Lapis Suchdari. Rach-Han z Bábina tajemství u něj odebírá magenergii a Bílé 
hvězdy, což se dá dohledat v jeho (barbarsky vedeném) účetnictví. Lze se od něj dozvědět 
více o Kuch-Arovi, sám si nevzpomene, že by kdy experimentoval velký alchymista s drogami, 
ale vyloučené to není. Jeho pozůstalost ve sklepě je hlavní stopou v příběhu Dohady. 
Je to vysoký ramenatý muž středního věku, samotářský, působí až nevrle, ale jedná čestně a 
přímě.  Pyrofor na 13. úrovni. 

Djukan 
Urzemský obchodník převážně s drahými kameny. Klenotnictví, zlatnictví, odhady kamenů 
všech druhů je jeho specializací. Nicméně neváhá jít do mnoha obchodů. Není 
z nejčestnějších jedinců, k barbarům přistupuje s hraným respektem, v srdci je považuje za 
primitivy, kterým stačí troška urzemské laciné magie za skvostné zdroje jejich suché přírody. 
Je tam, kde z věcí kouká zisk. Nehledí na urzemské zákony ani etiku – neváhá zapojit se do 
aktivit ohledně drogy Očko, která by v Urzemii byla na prvním místě ze zakázaných látek. Pro 
družinu může být zaměstnavatelem i protivníkem – záleží, jak přistoupí k řešení příběhu 
Tapiserie.  
Zavalitý menší muž s kulatou tváří a bystrýma lesklýma očima, krátké černé vlasy má prokvetlé 
šedinami, pěstěný knír. Odívá se do šatů prostých střihů bez zdobení – chce dát alespoň na 
první pohled najevo respekt vůči zdejším zvyklostem. Jediným šperkem je masivní zlatý prsten 
se vsazeným nebeským kamenem s kouzlem Zašifruj.  
Mimo svého povolání má nerozvíjené kouzelnické nadání- je kouzelníkem na 3. úrovni. 

Dol-Jar 
Pan hraničář. Pro své dovednosti by snadno mohl aspirovat na 
mistra zdejšího hraničářského cechu, leč z cest se vrátil zhruba 
v době příchodu postav (nebo ještě později, okolo jejich patálií 
s problémem Tapiserie) a nemá zájem vrhat se do Such-Darského 
mocenského boje. 
Je to dobrodruh, cestovatel. Přišel spolu se svou družinou, která 
se krátce před Such-Darem rozdělila navštívit své domovy 
v hamadě a horách, z dalekého jihu, zemí elfů, kde jejich kroky 
provázela krev a zemí ještě vzdálenějších. Vydal se před několika 
lety hledat mytické město z historie světa, jehož pádem začala 
nová etapa dějin. Město údajně bylo zničeno „protržením nebes“ 
za účasti draků, cizosvětních stvoření. Dol-Jar jej skutečně našel, 
ale k jeho samotným troskám se nedokázal dostat, něco jej 
zadrželo, pozměnilo. Silná magická pole, jejich nestabilita v těchto 
místech, narušenost přírody, to vše se na poutnících podepsalo, 

že dnes se znalým čtenářům aury jeví jako bytosti z cizích světů – démoni. (podobně jako 
postavy pokud se nedrží zpátky při karetní hře v Tapiserii). 
Dnes Dol-Jar odpočívá. Vrátil se do rodného města, naslouchá jeho zvukům, vnímá pachy, 
známé a zapomenuté, sleduje. Poprvé po mnoha měsících strastiplné cesty spokojený a 
v klidu, stává se opět člověkem (barbarem). Dokud nepřijde Živá voda ze stejnojmenné 
kapitoly.  
Lze se na něj obrátit s hraničářskými záležitostmi – znalostí místních bylin, ekologie, životního 
cyklu rarachů, meditací pro spojení s přírodou. Hodlá se v okolí Such-Daru nějaký čas zdržet, 
tedy i může přijmout do učení postavu hraničáře po skončení zdejších dobrodružství. Jeho 
chodecké dispozice pro odhad přesvědčení a vidění prokletí posílené démonstvím z něj činí 
dobrého čtenáře aury, jakož i pozná, pokud si podobným způsobem prohlíží někdo jeho. 
Pokud se s ním postavy setkají po návštěvě Tapiserie, sám zaznamená, že je na nich otisk 
jiného světa a snaží se je kontaktovat aby zjistil o co jde a jak k němu přišly.  
Může pomoci s odstraněním jedné kletby (nikoli vyléčením všech Muš-Karových kleteb 
z příběhu Kletby mnoha očí). 
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Ač z významného rodu Jarů z klanu Rysa, bydlí v hostinci U Barda, kde jej postavy mohou 
potkat, jak sedí a odpočívá, případně je obtěžován Jas-Menou, kartografkou, aby zpřesnil její 
mapy (hovor o vzdálených končinách, vzdálenějších než se doposud dobrodruhům mohlo 
zdát, nad rozloženými mapami, které jsou velmi drahé by většinu družin mohl upoutat…) 
Na pohled typický barbar – vysoký muž atletické postavy, tvář ošlehaná mnoha podnebími. 
Světle hnědé vlasy propletené několika cůpky, jasné oči. Hlavním poznávacím rysem je jeho 
Rys – klanové tetování Zvířete, které zvyšuje jeho pohyblivost a mrštnost. Rysa nosí atypicky 
na čele, nikoli na tváři, jak je mezi barbary běžné. Je neurčitého věku okolo pětatřiceti let. I 
jeho chodecký minibastard má hlavici tvarovanou jako hlava rysa. Je chodcem na 17. úrovni. 

Har-Toka 
Dcera Yr-Tokova, theurg runokresby. Dáma středního věku, vlasy působí stále světlé, byť 
šedin je v nich požehnaně. Přes vrtochy a rozporuplnost svého otce s ním dokáže žít v jedné 
věži, v jejímž přízemí má krámek, kde přijímá zakázky, prodává z Urzemie dovezené 
kaligrafické pomůcky, magické křídy, tetovací náčiní apod.  
Postavám může posloužit především jako zdroj informací. Mluví bez okolků a starostí z Yr-
Toka a následků, které poskytnutí informací postavám může mít – je si vědoma, že pro otce je 
příliš důležitá coby pečovatelka a že přes všechny jeho negativní stránky ji coby svou jedinou 
dceru miluje, zvláště podědila-li jeho theurgická nadání, i když nepoměrně slabší. A dále,ví, že 
zdaleka nic neví a informacemi zanedbatelným dobrodruhům otci nijak neublíží. O Yr-Tokovi 
poví, že vždy byl takový, matka se díky  němu usoužila k smrti. Je vypočítavý, chladný, jde mu 
především o vlastní prospěch a moc, ale ta se týká jiných záležitostí než Such-Dar. Ač by mohl 
město ovládnout, je to příliš nízký a přízemní cíl, aby se jím zabýval. Žije tu proto, že je zde 
relativně v bezpečí před podobně laděnými urzemskými vysokými theurgy. Barbarské země 
jsou svobodné a kdyby se něco ze strany urzemců stalo zdejší veličině, kterou každý uznává a 
bojí se jí, bylo by to pro alespoň hraniční urzemská území moc špatné…  O klanových 
tetováních ví, že coby theurg runokresby je dovede napodobit, jde o starou šamanskou magii 
napodobitelnou moderní theurgií, ale z její ruky půjde pouze o magické symboly bez spojitosti 
s podstatou Zvířete. Naopak, to by se mohlo i pohněvat. Klanová tetování z její ruky budou 
slabší. Zná důvěrně pouze účinky such-darských Zvířat. Tetování Fénixe přidá na 
přesvědčivosti, vlivnosti, zdokonalí mluvu a cit jak zareagovat ve které situaci, částečně zlepší i 
schopnost zareagovat na problém. Okounci musí zvládnout přežít i ve vysychajícím korytu, 
jsou proto velmi odolní vůči suchu, nedostatku vody, mají větší výdrž a dokáží najít pro sebe 
nejlepší úkryt. Rysové se pohybují tiše, nenápadně a hlavně rychle. Když po nich někdo 
vytřelí, často mine, jsou nesmírně mrštní. Žlutý medvěd je pomalý, ale když se rozběhne je to 
valící se bojový stroj. Jeho úder stojí za to, zato rozumu příliš nepobral… Gekon je odolný vůči 
jedu, sám produkuje jako zvíře leptavé sliny (to pochopitelně tetování nezařídí, snad jedině 
nějakému prominentnímu šamanu). O rodu Toků obecně – význačná fénixí rodina. Často 
právě z Toků je hlavní náčelník města, ale jako jinde vnitřní vztahy rodu jsou poněkud napjaté. 
Bohužel se mezi nimi najde mnoho hajzlů a leváků, kteří jsou z rodu, mnohdy i celého klanu 
vykázáni. O Dyn-Tokovi z Básní větru – je to její nepoměrně mladší bratranec, syn Yr-Tokovy 
sestry, velké válečnice, která padla v bitvě spolu se svým mužem fénixím čarodějem. Dobu 

svého raného mládí strávil u nich. Nemastný neslaný, nepodědil žádný 
talent velkého rodu a živí se pouze svými slovy, která dovedou být 
pořádně nabubřelá. Dokáže je podat tak, že je hrdý na své rodiče, což 
barbarští válečníci tuze rádi poslouchají, když sní o podobně hrdinské 
smrti. Nemá o něm valného mínění. Dle ní je budižkničemu. 
 
Hlas větru 
Hlavní osoba skupiny Větrného lidu. Má moc tišit a probouzet vítr 
pouze svým zpěvným zaklínáním, které zní jako operní árie.  
Velice moudrá žena, která cítí auru, má odhad na lidi.  
Dokáže družině pomoci s ochranou proti Yr-Tokovým psychickým 
schopnostem, dokáže ji ochránit větrnými zpěvy, aby ji neovlivnil, 
ovšem ochrana je aktivní pouze v dobu, kdy ona probouzí vítr, tedy 
hodinu od osmi ráno a osmi večer. Pokud chtějí postavy mít jistotu, že 
nebudou pracovat pro theurga proti své vůli, musí se s ním scházet 
v onen čas (dokážou jej však natolik zaujmout, že se s nimi osobně 
setká a ještě v jimi určenou hodinu?) 
Mluví často veršovaně či v náboženských přirovnáních o větru tak, že 
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mnohé praktičtější postavy mají s jejím způsobem vyjadřování problémy. 
Delší tmavé vlasy má provázány barevnými šňůrkami a peřím, (obecně je celá větrná kultura 
pestrá). Přes kožený oděv má přehozen plášť z peříček mnoha druhů ptáků, na větrné zpěvy 
obléká péřovou sponu a čelenkou drženou péřovou ozdobu hlavy – podobenství s ptáky, 
symbolika být blíže větru. Jako všichni z Větrného lidu má vysoké lícní kosti, opálenou pleť, 
nevýrazný nos. 

 
Jas-Mena 

Městská kartografka. Mapy jsou její posedlostí, leč nevýnosnou živností. Sama není schopná 
cestování a osobního ověřování informací, ale chce prodávat pravdivé informace – v jednom 
kuse pátrá po zdejších chodcích, poutnících, žádá, otravuje, výměnou za informace nabízí svá 
dílka. 
Pokud ji družina dá dohromady se Lhatem, budou z toho mít prospěch všichni…  

Kul-Tula 
Stará šamanka a kořenářka, porodní bába, znalkyně bylinek, přírodního zaříkání, „venkovská 
čarodějnice“. Nesmírně zvědavá. Ač má znalosti ohledně přírodních léčiv, spojenosti barbarů 
se svou zemí a Zvířaty, s alchymií si neporadí. Receptů pro skutečné čaroděje ani barbarská 
příroda moc nenabízí, proto se rozhodla vyzkoušet novinku Paj-Recké drogové mafie Očko, 
která na její staré tělo měla katastrofální dopad. Pokud se družina nebude podílet na její léčbě, 
jde o pouhou trosku, která bývala šamankou. Za drogu poskytla recepisy Tuj-Reši Štírovi, dnes 
by nebyla schopná ani toho… 

Lešek 
Urzemský čaroděj, který přesídlil do Such-Daru pro jeho svobodu, 
nepotřebuje zde žádné glejty a osvědčení na výkon povolání, stačí 
schopnosti. Navíc jej velmi zaujaly šamanské kletby, které jsou mezi 
barbary poměrně rozšířené. Nyní jim věnuje svůj vědecký potenciál. 
Mimo to disponuje dobře zásobeným obchodem, kdy některé věci 
vytváří sám, jiné za asistence Čen-Danovy, jiné si nechává vozit 
z rodné země. Nabízí především svitky. 
Sám drogu Očko vyzkoušel a pracuje (neúspěšně) na protiléku. 
Družině může být nápomocen především setká-li se ta osobně 
s kletbami (leč jeho léčba není levná…), je nepostradatelný ve 
vyřešení příběhu Kletby mnoha očí, může přijmout do učení hráčskou 
postavu kouzelníka/čaroděje, zná Šetavu z Lapis-Suchdari (nemluví o 
ní příliš dobře, nestýkají se, každý si hledí svého, ale může varovat 
před jejími schopnostmi čaroděje specializovaného na psychickou 
magii, poradit, co je proti ní dobré, jak se na případný konflikt co 
nejlépe připravit – nabídne svitek Clona myšlenek). 
 
 
 
 
 

Lhat Laz 
Černá ovce vyhlášené mafiánské rodiny Lazů z národa mořských 
kudůků - mardůků. Jako jiní svého lidu je motivován především 
ziskem, jako jiní má velice chaotickou a nevypočitatelnou povahu 
(mardůčtí obchodníci jsou známí, že jeden rok obchodují s kvalitní 
plachtovinou, druhý rok je předmětem zájmu nějaká tinktura pro 
krásnou pleť, příště přijedou s nabídkou nádherné čajové 
keramiky…Vždy dominuje krása a kvalita, ano, ale pokaždé 
něčeho jiného, proto k nim tradicionalističtí trpaslíci přistupují se 
značnou nedůvěrou). Lhata však upoutala poušť. Je jeho 
obchodním i osobním zájmem číslo jedna. Vypravil již několik 
expedicí, žádná se mu nevrátila, i když jednotlivci jako handlíř Muj-
Stan z příběhu Oběti dokázali proniknout  poměrně daleko a 
občas i nějaký ten elf přijde; obchodní cesta do elfích zemí, 
stabilní stezka přes kontinent, to je něco, nač se Lhat upnul a 

čemu přizpůsobuje veškeré své aktivity v Such-Daru. Ztracené expedice mu způsobily značné 
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ztráty, tedy otevřel první bankovní dům ve městě. Lazů se zřekl jako oni jeho, přesto při 
představování své rodové jméno používá. Mimo lichvy (mardůcké slovo) je vynikajícím 
odhadcem kamenů, čemuž napomáhá i jeho souprava zvětšovacích skel a detekční aparatura 
na odhalování padělků a zkoumání ryzosti z dalekého Dolrodu vyhlášeného sklářskou 
alchymií. I na oku nosí v jednom kuse skřipec se zvětšovacím sklem. K ruce má několik 
podobně dobrodružně a riskantně založených lidí svého rodu a několik barbarských žoldnéřů u 
nichž si vybudoval reputaci čestného muže a díky nimž (i poctivým obchodům, půjčkám na 
nichž sice vydělává, ale dovede věci zaobalit tak, že si dlužník myslí, že vydělává on…) má po 
městě velice dobré jméno. 
Je mecenášem hraničářského cechu a začínajících i schopnějších dobrodruhů. Fascinuje ho 
poušť a za informace o ní platí. Stejně jako za zpřesňování map okolí, zajímavostech z něj, 
starých artefaktech atd. Proslýchá se, že v Rud-Ori jsou nějaké staré těžební štoly rozhodně 
nikoli barbarského původu. Pokud družina chce pro něj dlouhodoběji pracovat a on sezná její 
potenciál, zmapování těchto štol bude jedním z úkolů (o čemž pojednává samostatné 
dobrodružství Zeměžluč publikované na stránkách dracidoupe.cz). 
O mardůcích se proslýchá, že se velmi rádi zdobí. Lhat se přizpůsobil místním podmínkám, 
nosí pouze zdobenou sponu svého pláště z drahé tkaniny ve tvaru ryby, která mu připomíná 
mořskou domovinu. 
Je to mužík okolo čtyřicítky s dokonalými pasivními schopnostmi lupiče a schopností budovat 
sítě jako sicco na 10. úrovni. 

Loch-Ar 
Nepříliš povedený syn velkého otce alchymisty Kuch-Ara, such-darské legendy. Ač měl získat 
Kuch-Arovo dědictví, vzal z něj pouze části ohledně základů drog, o kameny a talismany se 
nezajímal a celou alchymistickou živnost převzal nejlepší z Kuch-Arových učedníků Čen-Dan. 
Loch-Ar je mafián, vyhoštěn z klanu Fénixe v úkrytu v Paj-Reku, kde se věnuje vytváření Očka 
a jiných svinstev, černému obchodu s Urzemií a jiným bohulibým činnostem… Paj-Recká síť je 
však něco s čím by se družina na současné úrovni neměla zaplétat. Zde je důležité pouze to, 
že Očko pochází alespoň v původní formě, byť se mělo jednat o něco naprosto odlišného (jak 
už to tak v alchymii bývá…) od Kuch-Ara a tedy by se mělo na protiléku dát zapracovat skrze 
jeho pozůstalost (nebo na konkurenční výrobě pro Djukana…). 

Mer-Tena 
Žena s původem mezi černými barbary v bažinách na sever od štítů Jav-Ori. Z rodných končin 
si přinesla znalost mnoha kořenářských specifik, které mísí v jeden celek s recepturami 
typickými pro okraj hamady. Mimo toho v malém fušuje do alchymie a slouží coby distributor 
mnohých zajímavých a nebezpečných látek i coby kontakt na místní podsvětí.  
Přes rasovou nenávist mezi pouštními a černými barbary je prvkem, který láme ledy. Je 
krásná, exotická, nepřehlédnutelná, dokáže zapůsobit i na hulvátského válečníka.  
Původně byla ze svého kmene vyhoštěna pro „poskvrnění měsíci“ – narodila se o Dvojím 
úplňku což je mezi některými primitivnějšími národy bráno jako zlé (jinými jako dobré) znamení 
a její životní dráha bylinkářky a alchymistky v národě, kde větší vliv má přesnější oštěp a 
pádnější kyj neměla mnoho šancí. Rozhodla se cestovat, prošla Urzemií, která pro přílišnou 
svázanost zákony a nařízeními jí nezaimponovala a zkusila štěstí na suché straně hor.  
Dnes již ztratila iluze o snadném životě i tom, že její medicíny budou vždy jen k užitku, pro 
přežití je ochotna udělat mnoho. V Such-Daru má mnoho ctitelů, leč drží si od nich odstup. 

Doufá jen, že vydělá nějaký peníz pro spokojenější živobytí někde 
jinde. Dnes uvažuje o východní straně hamady, ale ví, že bude 
ještě dlouho trvat než se na cestu opět vypraví. Ví, že na novém 
působišti bude muset čelit novým předsudkům, kdežto v Such-Daru 
si již vydobyla solidní pozici. 
Co se výšky týče je menší a rozložitější než zdejší barbaři, přesto 
urostlá a atraktivní. Místním válečníkům může imponovat i zdání, 
že kdyby chtěla, umí dát pořádnou ránu… 
 
Palín (Paj-Lin) 
Vlastním jménem Palinja. Dolrodská šermířka, která do Such-Daru 
přicestovala za Roční arénou, jako mnozí jiní mistři zbraní.  Pobývá 
zde již téměř půl roku, neb pro cizince z dalekých zemí nevyslané 
spřátelenými řády či jako reprezentanti tradičních mocností, pokud 
jejich dovednosti nejsou dostatečně přesvědčivé, platí, že třikrát se 
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musí dostat do semifinále měsíční arény, aby v Roční aréně mohli nastoupit. Jen pak je jisté, 
že neudělají ostudu kvalitě turnaje. Palín zrovna nepatří mezi silné zastupitele svého povolání, 
spíše naopak, její přednost je ve hbitosti a technice. Po dobu pobytu, ač pochází z dolrodské 
šlechtické rodiny a zpočátku byla velmi dobře zajištěná, si přivydělává výcvikem své cizokrajné 
šermířské školy. Může učit válečníka/šermíře družiny, pokud ten nedá přednost lákadlům Boj-
Urské válečné školy. Její úloha je ve znalosti místních válečnických veličin. Ráda se napije, 
tedy si po nálevnách udělala mnoho příležitostných známých, má mnoho kontaktů, ví, na koho 
se obrátit. Je příjemného a férového vystupování, občas lehce vulgární, s věcmi se nemazlí – 
vcelku mezi barbary zapadne, i když pro její drobnou postavu a téměř bílé blond vlasy je mezi 
nimi nezaměnitelná. 
Na její přítomnosti lze vystavět subúkol související s Roční arénou. Věhlasný medvědí bijec se 
vrátil z cest a zjistil, že místa v Roční aréně jsou obsazena, pokud někdo z boje neodstoupí. 
Tradiční jsou místa věnovaná cizím velmocím, řádům, veličinám okolních klanů, městským a 
Boj-Urským borcům, volná místa pro po arénách putující válečníky jsou zabrána. Touha po 
slávě u něj zvítězí nad ctí a rozhodne se jednoho z účastníků eliminovat – buď zabít nebo 
alespoň dočasně vyřadit, aby nastoupil jako náhradník. Tento čin pochopitelně neprovede 
sám, najme si na něj nějakou spodinu či podsvětí, družinu bezskrupulózních dobrodruhů apod. 
Za cíl si vybere Palín – zná ji z putyky a ona svou radost, že se ročního klání smí účastnit jde 
řádně zapít. Důvodem proč ona: její drobná postava uráží válečnické povolání (nevšimne si, že 
se účastní i mardůcký zaplátovaný bijec s obouručním kladivem…) a Dolroďané obecně do 
bojových záležitostí nemají co mluvit… Pro urážku a výsměch malé lidské výdrži zvolí 
cizokrajný jed, který mezi barbary nemá opodstatnění – kurare, je si jist, že válečnici nezabije, 
ale jako výstraha a urážka stačí. Posléze přijde nátlak nepříjemnější…Případně tento úkol 
coby výše zmiňovaní špatní dobrodruzi může získat družina záporného přesvědčení. 
Palín je šermířkou na 15. úrovni. 

Tuj-Reš Štír 
Zajímavá osobnost zdejšího podsvětí. Chlápek od všeho něco a nic pořádně a to se týká i 
zlodějských aktivit, jakoby si nikdy nemohl vybrat, co vlastně chce. Jednou působí jako 
nátlakový činitel, podruhé je vlídnost sama a nezdá se, že by to byl záměr. Je hlavním 
distributorem Očka po Such-Daru, získal je obchody za které si zrovna přízeň Paj-Reckých 
nevysloužil. Je z klanu Štíra, kterého nosí hrdě na tváři ač zrovna tento klan má pověst 
podobně zkaženou jako Karakal a Tarantule díky osobnostem jejich Zvířat a minulosti 
(počínaje pověstmi z úsvitu barbarských dějin o meči a zvířatech – publikovány 
v dobrodružství Píseň zvonu) 
Nenápadný muž, který dokáže splynout s barbarským davem. Není nijak urostlý, ale díky 
plavým rozpuštěným vlasům, držení těla, kterým napodobuje válečníky, výrazu prostě do 
města zapadne.  
Podsvětí, které jej nechávalo sledovat mnohdy přišlo s nepořízenou. Je to člověk, který mu 
pořádně pije krev… (nejen díky znalosti Hyperprostoru…) 
Je kouzelníkem na 5. úrovni, bojuje pokud musí dvěma dýkami, nosí nenápadný pouštní 
plášť. 

 Yr-Tok 
Nejmocnější CP Such-Daru. Někdo by jej nazval morousem, vrtošivým starcem, arogantním 
atd. Leč Yr-Tok přesně ví co dělá. Buduje svou dlouhověkost, silnou pozici na poli 
theurgickém a potažmo mezi mocnými světa.  
O družinu se v nejmenším nezajímá, nepřinese-li mu to užitek. Rozhodně ji sám neosloví, ani 
pokud něco pro něj udělá či se ho bude snažit kontaktovat, nebude jej zajímat o nic víc. 
Momentálně jej trápí záležitosti v poušti (viz kapitola Básně větru) a jedině pokud se o nich 
družina nějakými cestami dozví – zejména přes Větrné lidi, kteří zase nevědí, že jejich 
oponentem je Yr-Tok, začne se o družinu více zajímat. Ale je snazší z dobrodružského potěru 
udělat nevědoucí služebníky než společníky… 
Yr-Tok je od mládí zvyklý zneužívat lidi a nebojí se machinací s jejich životy, osudy jen pro 
svůj prospěch a vzdálenější cíle.  
Družina jej může jako nevědomí dobrodruzi, kteří by pro něco mohli být užiteční začít zajímat 
mimo záležitostí v poušti jedině vrácením nepoškozené Tapiserie. Pokud je Tapiserie 
zničena, vědu z toho nedělá. Bytost mu sice byla užitečná, ale je to jen nicotné plivnutí mezi 
tím, co může theurg na jedenadvacáté úrovni mít… 
Nejlepší je podat jej jen pouze jako kolorit města – máme tu taky jednoho velikána na poli 
vědy. Vybral si Such-Dar, protože odtud pochází a hlásí se ke svým kořenům, či protože je 
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blízko poušti, kam padá o noci dvojího úplňku spousta čarovného kamení, může odtud ze své 
věže nerušeně sledovat oblohu, je daleko od všivých Urzemců, i když se u nich prý kdysi učil.  
Je to CP, ze kterého by měl jít respekt a strach, a se kterým se soudný dobrodruh na nižší 
úrovni nezaplete pokud nemusí.  
Je však pod Yr-Tokovu úroveň aby věřil prostředníkům, tedy osloví-li jej družina jak 
s Tapiserií, tak Básněmi větru, setká se s nimi osobně a jednak tak dá najevo svou 
nadřazenost a „život někde jinde“, jednak si obhlídne potenciál takovýchto aktivních 
dobrodruhů… 
Jde o starého muže okolo sedmdesáti let s upraveným bílým vousem, charisma z něj čiší na 
první pohled, autoritativní chladný výraz, jednoduché funkční roucho, motiv fénixe na 
zdobeném opasku. 

 
6. Předměty 
 
Barbarské drogy, jedy, byliny 
Barbaři jsou spjati s přírodou ve které žijí, jsou přizpůsobeni zdejšímu suchu, tvrdým podmínkám, 
mnohdy nedostatku jídla, vždy nedostatku vody. Byliny jsou jedním ze způsobů, kterými zvyšují svou 
odolnost vůči přírodním vlivům a za staletí jejich užívání se s nimi natolik sžili, že mnohé velmi 
jedovaté druhy jim neublíží, na rozdíl od příslušníků jiných (i velmi odolných) národů. Jiné byliny 
posilují dovednosti a schopnosti krátkodobě, jich pak kořenáři dokázali využít a připravují z nich 
směsi (i alchymistické předměty), které mohou a nemusí být návykové, ale zde již neplatí spjatost 
s přírodou – jsou nebezpečné barbarům stejně jako cizinců, byť barbaři mají rodové dispozice uspět. 
V hodech na návykovost těchto prostředků mají zdejší (a jenom ti) barbaři +1 k hodům na ODL. Zde 
jen zlomeček ukázky… 
U drog vzniká návyk. Po každé požité dávce si uživatel hází proti pasti na návyk, pokud je další 
dávka požita před určitou dobou (většinou několik dní až týdnů), past se s touto dávkou o 1 zvyšuje. 
Pokud bez drogy postava po tuto dobu vydržela, past se naopak o 1 snižuje až do jejího základu 
uvedeného u konkrétní drogy. Doba, po kterou nesmí být požita další dávka,  je uvedena u každé 
drogy zvlášť. 
 

Va-Chla 
Směs bylin bojovníka. Dovolí mu udržet chladnou hlavu a po dobu jedné směny zcela 
ovládnout změnu v berserkera. Není návyková, ale po uplynutí doby trvání musí bojovník 
počkat k6-bonus za odolnost (minimálně však hodinu) než dokáže požít další dávku. Za den 
je bojovník schopen požít tolik dávek, kolik je jeho bonus za odolnost+1, další již nemají vliv. 
Bojovník si po požití hází proti pasti ODL+INT~13 pokud uspěje, byliny na něj nemají žádný 
vliv a postupuje se s berserkřením dle pravidel. Jde již o směs bylin vyvinutou pro válečníky, 
tedy působí na všechny horké hlavy trpasličími počínaje… 
 
Fíkový džus (kategorie jedy vyrobené alchymistou) 
Magenergie: žádná 
Suroviny: 18 zl 
Základ: fíková šťáva 
Trvání: 1 směna/ ihned 
Výroba: 5 směn 
Nebezpečnost: 8 
Síla: 1-3životy/3k6životů a -2 UČ, OČ, inic 
Použití: požití 
Barva/chuť/zápach: 30/80/20 
Během směny, kdy je jed v těle způsobí při nepřehození pasti bolestivé křeče, které se 
projeví snížením bojových statistik o 2, a vnitřní krvácení, které zraní za 3k6 životů. Pokud 
uživatel uspěje proti pasti, je mu pouze nevolno, ztrácí 1-3 životy. 
Fíkový džus je velmi oblíbený pro zařízení potratů mezi odolnými barbarkami. Používají jej 
ředěný mimo jiných prostředků i šamani, kteří se chtějí spojit se svým Zvířetem, mladiství při 
rituálu zasvěcení Zvířeti atp. 
Jedná se o zelenavohnědou kapalinu nasládlé chuti i vůně.  
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Běl-Per 
Bylina bílého peří. Po rozžvýkání získá barbar rychlost pouštního bílého orla. Bylina je vysoce 
návyková i mezi barbary. Ostatní národy si hází proti pasti ODL~7 zabere/nezabere a ublíží. 
Pokud bylina nezabere, dotyčný bojuje roztřeseně (-1 k OČ i UČ), rozhodně není schopen 
rychlého pohybu, který bylina slibovala, je mu zle, v extrémním případě upadá do křečí 
(nepřehození ODL~3). 
Pokud bylina zabere správně, uživatel získává o polovinu pohybu více (v boji krok a útok = 
krok a krok a útok; pohyb = dvojnásobný pohyb). 
Po prvém užití čelí osoba pasti ODL ~3, kde zdejší barbar může započítat svůj bonus za 
spjatost s přírodou. S každým dalším užitím je past o 1 vyšší. Pokud osoba neuspěje, stává 
se závislou dle pravidel. Po nějaké době (různé dle odolnosti uživatele) se výška pasti 
snižuje. Za 2k6týdnů-bonus za odolnost (minimálně týden), kdy postava neužije bylinu, výška 
pasti, které čelí se sníží o 1. (podobných bylin je nepřeberné množství…) 
 
Hlas-Tra 
Tráva hlasu zvířat. Vysoce jedovatá bylina, kterou užívají šamani k navození extatického 
stavu v němž jsou schopni mystické komunikace se svými Zvířaty.  
 
Dravost  
Magenergie: 1 
Suroviny: 12 
Základ: kostní moučka 
Trvání: ihned 
Výroba: 5 kol 
Nápadnost: 30/30/30 
Past na návyk:  Odl~2 
Oblíbená droga pro umělé zlepšení návykových parametrů. Přidá +1 ke všem bojovým 
statistikám (včetně iniciativy), její návykovost se mění po týdnu. Působí po 5 kol, následně po 
směnu je postava lehce rozhozená (-1 ke UČ, OČ). Bělavý prášek s vůní po soli a lehce slané 
chuti, požívá se. 
 

Název Chryzantéma 

Magenergie žádná 

Suroviny 25 zl 

základ pasta z datlí 

Trvání ihned 

Výroba 5 směn 

Nápadnost 60/100/30 

Past Odl~2 

Popis 

Chryzantéma je vzácná bílá květinka rostoucí na svazích Jav-Ori. Podle tamních kmenů její 
výskyt přináší štěstí. Několik rostlinek je potřeba i do této drogy. Po pět kol má postava štěstí 
při jakékoli činnosti o níž se pokusí - při boji i proti pastem smí házet dvakrát a počítat ten lepší 
z hodů. Interval, kdy postava musí vydržet bez drogy aby se past nezvýšila (a naopak o 
jedničku klesla) jsou tři týdny. Jde o zatuhlou pastu připomínající žvýkačku světlehnědého 
zbarvení, která je velmi sladká, mírné vůně po datlích. Žvýká se. 

  

Název Kopcový obr 

Magenergie žádná 

Suroviny 42 zl 

základ prášek ze sušených plodů agáve 

Trvání ihned 

Výroba 1 hodina 

Nápadnost 80/60/10 
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Past Odl~5 

Popis 

Traduje se, že na dalekém severu žijí obři s nadlidskou silou, kteří shazují laviny a bourají hory. 
K této jejich vlastnosti může dopomoci droga. Zvýší na dobu deseti kol bonus za sílu o 3 (tedy 
dá 5 až 7 stupňů síly), lze ji kombinovat s lektvarem obří síly.Sílu lze zvednout až do maxima 
25. Past na návyk se snižuje po čtrnácti dnech bez drogy. Droga je výrazné oranžovohnědé 
barvy, chutná sladce. Vdechuje se. Směnu po skončení účinků je postava vyčerpaná, což se 
projeví -2 ke všem bojovým vlastnostem, její vnímání je zastřené, až do odpočinku má -2 ke 
stupni inteligence (což bývá -1 k bonusu při hodech proti pasti). 

  

Název Křídla fénixe 

Magenergie 2 

Suroviny 60 zl 

základ sůl 

Trvání ihned 

Výroba 10 směn 

Nápadnost 30/120/10 

Past Odl~5 

Popis 
Jde o alchymisticky povýšenou verzi byliny Běl-Per. Postava získá identicky dvojnásobek bodů 
pohybu po hexech )či při pronásledování urazí dvojnásobek běžné vzdálenosti), je však i 
celkově rychlejší - získá +3 inic, +3 OČ. Past na návyk se vrací na původní po dvou týdnech. 

  

Název Pouštní vítr 

Magenergie 3 

Suroviny 30 

základ voda 

Trvání ihned 

Výroba 5 směn 

Nápadnost -25/10/-25 

Past Odl~1 

Popis 

Po následující 3 kola má postava +6 inic (je dvojnásobně rychlá). Lze kombinovat - sčítat - se 
všemi druhy magických rychlostí. Po skončení podpůrného efektu je postava malátná, ospalá, 
roztěkaná, oslabená - je o polovinu pomalejší (-3 inic), -1 UČ, OČ  po dobu 1k6 směn. Past na 
návyk se snižuje po deseti dnech. Jde o kapalinu bez barvy a zápachu se slaboučkou vůní po 
vejcích 

 
Mer-Tenina nabídka 

Mimo výše zmiňovaného: 
 Zuby zmije 
Magenergie: 3 magy 
Suroviny: 45zl (na Such-Darsku 75zl, důležitou a nenahraditelnou součástí je extrahovaný 
přírodní jed bažinné zmije, kterou dováží černí barbaři ze severu, přes četnost jedovatých 
tvorů v okolí se jej nepovedlo napodobit) 
Základ: olivový olej (ve zdejších krajích) 
Trvání: 3 kola /1 kolo 
Výroba: 1 den doma 
Nebezpečnost: 8 
Síla: 1-2/1-6 (šípy, jedna dávka stačí na 10) nebo 1-10/6-60 (meč, jedna dávka, jeden meč) 
Použití: do krve 
Barva/chuť/zápach: 60/10/10 
Tento jed je používán černými barbary jako šípový jed, je uzpůsobený proti odolným národům 
jakými jsou barbaři sami. Jedna dávka vystačí na jedno natření meče nebo 10 šípů. Má tu 
vlastnost, že může na zbrani zaschnout, což sníží nebezpečnost o 2 než když je čerstvý, ale 
stejně zapůsobí. Má tmavohnědé zabarvení, nevýraznou chuť i vůni po olivách. 
Působení jedu se rozdělí na tři po sobě následující kola.  
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Název Ledík 

Magenergie 1 

Suroviny 30 

základ voda 
Trvání 
(působení/prodleva) 

2 kola/ihned 

Výroba 4 směny 

Nápadnost  -25/0/0 

Past Odl~5 

Popis 

Kdo přijde do kontaktu s kapalinou, je doslova zmražen. Ochromení je 
na mrazivém základu, postavu mravenčí celé tělo, nemůže se téměř 
hnout. Jde o čirou bezbarvou kapalinu bez vůně a chuti. Kdo neuspěje, 
utrpí postih -6 inic, -3 UČ, OČ; při úspěchu jsou škody minimální - 
postava je malinko hůře pohyblivá, než je běžné, má náhodný postih -1 
a to buď k UČ, OČ nebo iniciativě. Ochromění trvá po kontaktu s jedem 2 
kola (4 soubojové akce, pokud jich má uživatel více, což je při 
následném postihu k iniciativě nepravděpodobné). 

 
Název Matčina náruč 

Magenergie žádná 

Suroviny 28 

základ palmová míza 

Trvání 
(působení/prodleva) 

viz níže/žádná 

Výroba 2 směny 

Nápadnost 10/-/30 

Past Odl~6(8) 

Popis 

Jed se coby kapalina přechovává ve flakónech, která se po jejich rozbití 
začně rychle odpařovat a zamoří okolí do dvou sáhů od dopadu. Jed 
způsobuje omámení spojené s mírnou ztrátou životů. Při nepřehození 
pasti 6 je postava omámená (na 1k6 směn má postih -3 inic, UČ, OČ, 
během 3 kol ztrácí 2k6 životů), při nepřehození pasti 8 je lehce omámená 
a přiotrávená (po dobu 1k6 kol má postih -3 inic, oč, uč, ztrácí během 3 
kol 2k6 životů). Při úspěchu je pouze otrávena, během 3 kol ztratí 1k6 
životů. 

 
Nebeské kameny  
Kameny spadlé z nebe o noci dvojího úplňku, většinou nabité magenergií, schopné sesílat kouzla. 
Z části spolu s runami v mém světě nahrazují démony astrálních sfér. Dobré manipulace s nimi jsou 
schopni jedině theurgové. Pyroforu s nimi pracují po svém – vkládáním magenergie s druhotnou 
aktivací pozměňují/vylepšují jejich vlastnosti. V čisté podobě bývají vsazovány do předmětů, jimž 
vylepšují vlastnosti. Standardní kámen se chová jako +1 s síle zbraně s vlstní magenergií do šesti 
magů a znalostí jednoho běžného kouzelnického kouzla. Jsou však i kameny mimořádné. Některé 
mají pouze magenergii a znalost kouzel, jiné mají vyšší útočný bonus (stejně jako v případě 
astrálních sfér kámen se dvěma body útoku lze využít jako jeden bod obrany). Jeho vlastnosti činící 
zbraň magickou lze modifikací chodcova kouzla uspat – úroveň kamene (ekvivalentní úrovni sféry) 
závisí na jeho magenergii, útočném bonusu a množství kouzel, který ten zná.  
Kameny jsou velmi vzácné, zvláště proto, že většina z nich jsou zlovolné měsíční bytosti. Existují 
však místa, která jejich dopad přitahují, díky narušenosti přírodních sil. Jedním z těchto míst je 
Suché jezero poměrně v blízkosti Such-Daru. Za lovem nebeských kamenů může směřovat další 
dobrodružství. S několika kameny se družina může setkat v tomto dobrodružství. 
 
Očko 
Vynález Paj-Reckých alchymistů koncipovaný pro urzemský trh. O Urzemii se říká, že je to země 
magie a kouzlit tam svede téměř každý. Droga vhodná pro kouzelníky. Silně návyková a velmi 
nebezpečná. 
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Je produkovatelná pouze v okolí Such-Daru, neb nenahraditelnou součástí je extrakt z mozku 
raracha skalního – pouštní opice. Jde o šedý nevýrazný prášek. Po každém užití se požívajícímu 
změní oči na lesklé s velmi soustředěným výrazem, leč je-li na droze závislý, jde o pouhé zdání, 
v horších případech ani nevnímá… 
Po užití se kouzelníku vrátí veškerá denní magenergie do maxima 40 magů. Základní past na návyk 
je 5, dále postup jako viz výše u byliny Běl-Per s tím, že jde o výrobek ryze alchymistický a barbaři 
nemají žádné výhody. V případě návyku jsou následky podstatně horší než u jiných drog – třas, 
naprostá neschopnost koncentrace a získání vlastní magenergie (což může vést k dalšímu požití 
drogy), až v extrému po trvalou ztrátu magických schopností a postupné snižování inteligence. 
Protijed zatím není znám. Důležité je to, že při pauze mezi užíváním se výše pasti nesnižuje! I proto 
je droga tak nebezpečná… 
 
7. Příběhy 

7.1 Bábino tajemství 
 Zadání: Mer-Tena NEBO Kul-Tula 
 Podmínky zadání:  Vlídný přístup k Mer-Teně, vyslechnutí jejích stesků nad klesajícími 
tržbami, nákup u ní. NEBO: pomoc Kul-Tule, když pod vlivem drogy běhá v okolí Dobytčího 
trhu a trpělivost s její léčbou. 

Pozadí p říběhu: Když Mer-Tena přišla do Such-Daru, neměla prostředky k založení vlastní živnosti, 
byť si přivezla nepřeberně receptů černých barbarů ze severu. Sehnala si tedy společníka, kořenáře 
Rach-Hana. Nebyla to zrovna šťastná volba, Rach-Han příliš rozumu nepobral, ale prosperovali. 
Mer-Tenina vlídnost, krása, exotičnost a zajímavé zboží zajišťovaly zisk. Rach-Hanova žena, 
podobně natvrdlá Medvědice (leč na rozdíl od muže s pádnou rukou), jako on sám, však jejich 
podnikání nepřála, žárlila. Netrvalo dlouho a černá se osamostatnila. Dnes má svůj stánek na hlavní 
třídě, má své věrné klienty, neprodává jen běžná koření a své vlastní recepty, ale aby se uživila, 
spolupracuje i s podsvětím. Připravuje jedy, drogy, směsky bylin válečníků, šamanů, všelicos, co 
posiluje schopnosti. A obchoduje i s informacemi o podsvětí. Leč dnes ani to nestačí. Sice tržby má, 
ale běžní bezproblémoví zákazníci jí ubývají. Když pátrala čím to, po městě se rozneslo, že Rach-
Han má nějakou novou výtečnou směs koření, která se hodí do každého pokrmu, skvěle ochutí 
medovinu i víno, prostě to nejlepší. Černá ví, že Rach-Han sám by nevynalezl něco takového, na to 
nemá hlavu, musel koření od někoho získat. Po družině chce recept – buď ukrást či jinak vyzískat od 
Rach-Hana, nebo najít jeho zdroj jinde, aby mohla být konkurencí. 
Za celou záležitostí stojí výrazná postavička zdejšího podsvětí Tuj-Reš Štír, dodavatel nového Paj-
Reckého vynálezu: drogy zvané Očko. Ledacos si Paj-Rečtí alchymisté a drogotvůrci dokážou 
namíchat sami, ale  nad zkušenost let a šamanismu není. Tuj-Reš Štír se rozhodl přesvědčit ke 
spolupráci nejstarší ze zdejších kořenářů, Kul-Tulu, šamanku Rysa. Po dobrém to nešlo, ale na Očko 
byla zvědavá. Požila je a už se vezla, ani Rys jí nepodpořil. Očko nemá nic společného se zdejšími 
přírodními drogami, je to ryze produkt alchymie, tedy jej Kul-Tula nedovede napodobit ba ani udělat 
protilék, byť dnes by již chtěla… Co se zapeklitostí okolo Očka týče, dále o nich pojednává událost 
Dohady a Kletby mnoha očí. Výměnou za další dávky Očka dala Kul-Tula Tuj-Reši několik receptů 
jak na přírodní drogy a nějaký ten jed, tak i koření. S kořením si Štír poradit nechtěl, tedy jej prodal 
Rach-Hanovi.  
 
S kořením, které Rach-Han nazývá Bábino tajemství (pracovně, nikoli jako obchodní značka, ale při 
vyzvídání u něj mu to uklouznout může – „Á, vy se zajímáte o bábino tajemství! Prvotřídní zboží!“) se 
to má takto: Tuj-Reš jej kořenáři prodal jakožto tajemství mocné šamanky-druidky, které se mu určitě 
vyplatí. Potvrdilo se. Koření je také mírně návykové. Jeho důležitou složkou kromě geniálně 
vyvážené směsi zdejších běžných přísad (skořice, tamaryšek, tymián, anýz, šafrán atp.) obsahuje 
vzácnou pouštní květinku zvanou slaninka, která roste pouze na zasolených lehkých půdách 
v blízkosti přírodních magických zřídel. Je tedy lehce nasycena magenergií (nicméně aby byla 
vhodná k destilaci, muselo by jí být spousta a tak bohatá naleziště se zase nevyskytují), je 
význačnou a vzácnou alchymistickou surovinou. Ve zdejších krajích se používá jako nahraditelná 
přísada Lektvaru kříšení (vulgárně megacloumák), nenahraditelná do některých dalších vzácnějších 
výrobků. Závislost, kterou Bábino tajemství způsobuje není velká. Ono skutečně dobré je, vyvážené, 
práce mistra kořenáře. Jen jak jej častěji použijete, jiné nechcete… A to je i klíč Rach-Hanova 
úspěchu. Nu, možná se časem přejí, nebo po dlouhé (ale opravdu dlouhé, nikoli jako u lektvarů a 
konkrétně u Lektvaru Kříšení) začne trpět celý Such-Dar skutečnou pravidlovou závislostí… Slaninku 
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může poznat hraničář, který v okolí města přestupoval a o zdejší flóru se aktivně zajímá. Ve směsi ji 
pozná při rozboru alchymista, který se s ní mohl setkat při přestupu u Čen-Dana. 
Hojné naleziště slaninky je okraj Suchého jezera (Such-Šot), v nejbližším okolí má Čen-Dan místo 
prameniště, které rychle vysychá, asi pět mil za městem na okraji raraších skal. 
Zde se otevírá další možný příběh, kdyby se družina rozhodla neplnit věci pro Mer-Tenu, nebo hrát 
na všechny strany. Pokud na Rach-Hana přitlačí aby jim o koření něco řekl, snaží se z družiny udělat 
svoje lidi a pro další zásilku slaninky je poslat. Raraší skály jsou muži jeho dovedností více než 
nebezpečné a na poslední várku najal zdejší velmi mladou (tedy velmi levnou) družinu dobrodruhů a 
jeden se z jejich hrdinské výpravy za návykovou květinkou již nevrátil – byl rozsápán rarachy. Koření 
jde ale natolik na odbyt, že Rach-Han zauvažuje o najmutí družiny zkušenější… 
 
Průběh:  Mer-Tena se s problémem Rach-Hanova úspěchu družině svěří, pokud u ní nakoupí nějaké 
koření, lektvary, či ještě lépe specialitky černých barbarů. Je na družině, kterak se k problému 
postaví – zda zkusí z Rach-Hana  recepis vyloudit (což při jeho nevalné inteligenci by se mohlo zdát 
jako schůdná cesta, ale svého Bábina tajemství si velmi cení a poslední dobou mu přináší na koření 
nemalé tržby), odkoupí (cena bude horentní – 50 zl, chce kompenzaci za ušlou tržbu na delší 
dobu…lze smlouvat), či spáchá nějakou zlodějskou akci do jeho domu a bude se snažit recept najít 
(dle Mer-Teny si všechny postupy zaznamenával, neb s pamětí na tom nebyl dobře a byl schopen 
namíchat nevalně snad i sůl… inu živnost zděděná po otci, pro kterou nemá talent, ale pro boj také 
ne, takže neví, co dělat jiného…A jeho žena je za to ráda – může si plně vychutnat svou dominanci.) 
Či je možno se na Mer-Tenu vykašlat a pracovat jak bylo naznačeno výše pro něj (či pro oba, jí dát 
recept, jemu kytku).  Dále mohou vystopovat Tuj-Reše, což je výhodné i pro plnění událostí Dohady 
a Kletby mnoha očí a skrze něj se dostat ke Kul-Tule, pomoci jí s léčbou závislosti, dostat se tak 
k důležitému kontaktu. Ze zdánlivě jednoduchého úkolu se může stát docela zapeklitá věc. Není 
možno dát přesný návod, jak při jeho plnění postupovat – vše je v rukou hrdinů, jak akce naplánují, 
jak se budou ptát, koho, kolik úkolu věnují úsilí. Jediná rada: vžít se do psychologie a motivací CP, 
nechat věcem volný průběh a nic nedávat družině zadarmo. 
 
Druhou možností zadání je, když družina při obhlídce Dobytčího trhu, případném plnění události 
Oběti, sama na Kul-Tulu narazí. Stařena je pod vlivem drogy, neví co dělá, jen pobíhá po blízkém 
okolí, zmateně cosi vykřikuje o očích. Je na družině, zda ji vezme jen jako kolorit, nebo se bude 
zajímat o co jde. Také jde o hlavní směr k pátrání po Očku a potažmo zdejším podsvětí a jeho Paj-
Reckým kontaktům.  
 
Pro případ zlodějské akce Rach-Hanův dům a denní harmonogram: 
Krámek s výrazným zvonkem má kořenář otevřen od přibližně deváté ranní do oběda, později od 
třetí do večera. Po většinu doby, pokud jej na zákazníky neupozorní zvonek tráví v pracovně ku 
obchůdku přilehlé. Večer pokud má jeho žena volno vyrážejí do města, pokud se koná nějaká 

významnější aréna, je zavřeno. Jeho žena má 
dvanáctihodinové služby u místní posádky – 
pochůzkářka. Pravidelně se jí střídají denní a 
noční směny. Občas se i v rámci pochůzky 
zastaví u muže v krámku.  
 
Pro případ rabování: 
Ve spodním patře je krámek a kořenářská dílna, 
kde se dá z pro dobrodruhy využitelnějších věcí 
(pokud nechtějí otevírat konkurenční stánek 
s kořením) získat několik lektvarů z PPZ – 
především Rudý kříž. Mimo něj několik flakónů 
(až 5) Bílé hvězdy, jedna Modrá. Několik dávek 
barbarských legálních posilovatel na bázi bylin, 
viz Předměty – Barbarské drogy a jedy. 
V kasičce je denní tržba (5 zl ve stříbrných, 2 zl 
v měďácích, pouze prodala-li se nějaká 
alchymie, přibude obnos jí odpovídající) 
V přípravně i alchymistické nádobíčko zdejší 
produkce – vše keramické, žádné sklo! Truhlička 
s dvaceti magy. 
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V horním patře v obytné místnosti truhla (zámeček 25%, vyražení past SIL~8, klíč nosí kořenář 
v kapse, na noc ukládá pod polštář – je i malá šance, že jej tam zapomene, pokud ráno do truhly 
nepotřebuje). 
Obsah truhly: několik recepisů, hotovost 50zl, 1 trpasličí mince se znakem bohatství umístěná pro 
štěstí a aby se bohatství rozmnožovalo, masivní zlatý prsten s reliéfem medvěda v typickém 
vyobrazení klanu Žlutého medvěda – klenotnická cena 8zl, pro majitele značně vyšší. Moje družina 
truhlu vybrala a následně se urzemec z družiny, o kterém kořenář nevěděl, za Rach-Hanem po 
několika měsících zastavil, že theurgickými metodami vypátral, že prsten byl jeho a zřejmě se stal 
objektem loupeže,  že jej může vyplatit zpět… Při prodeji prstenu po městě je třeba počítat 
s negativní reakcí téměř všude. Jde o náhradu klanového tetování a příslušník klanu se jej 
dobrovolně nevzdá i kdyby byl na mizině – je tedy na první pohled jasné, že šlo o loupež. I Rach-Han 
se v případě krádeže po prstenu pídí více než po ztraceném bohatství. 
Hedvábná vyšívaná košile původem z Urzemie, rodinná cennost. U vetešníka cena 2zl. 
Mimo truhlice je dům osazen pouze předměty denní potřeby, nic cenného pro dobrodruhy (pokud 
nepotřebují zánovní kotlík). 
 
CP události 
Kořenář Rach-Han 

Kořenář je podsaditý třicátník medvědí postavy, ale bez talentu na boj. Oproti jiným Medvědům 
jsou jeho prsty skutečně šikovné. Již několik let provozuje po otci zděděnou živnost s kořením 
a bylinami.  
Jeho hlavní motivací je spokojený život – být zajištěný, pořídit si rodinu, mít dítě, které bude 
válečných schopností po matce, užívat všeho co život nabízí – dobře jíst, pít, mít pěknou ženu 
s pádnou rukou. Některé souvislosti mu nedocházejí, mnoho rozumu nepobral, v mnoha 
náhledech na věci ukazuje svou naivitu a tupost (na druhou stranu proti jiným Medvědům je 
ukázkou inteligence…). Budoucnost vidí jedině růžově (zvlášť s recepisem přinášejícím zisky 
v truhle…). 
Lpí na své klanové příslušnosti, leč Zvíře jej jako svého válečníka nepřijalo a on jej nechce 
urazit, proto své medvědovství dává najevo pouze prstenem, který však při práci nenosí – 
obtěžuje jej.  

 
 

7.2 Básně větru 
 Zadání: Dyn-Tok, bard od Barda NEBO Yr-Tok NEBO (ale zcela z jiné strany) Větrný lid 
 Podmínky zadání: Zloděj v družině, který ve městě přestupoval A/NEBO dobrý vztah s Mer-
Tenou, řešení či vyřešení pro ni Bábina tajemství 
 
Sporný úkol, který jde vyřešit mnoha cestami. Družina, která prostě jde a bez přemýšlení udělá 
co se jí řekne se připraví o zajímavé možnosti…  

Pozadí p říběhu: Daleko na severovýchodě v Zemi větrné trávy žije Větrný lid. Země je to rovinatá, 
nekonečná travnatá pláň. Lid tam žijící má ve zvyku uctívat vítr jako nejvyšší (a mnohdy jediné) 
božstvo. Vítr je vše, dobrý i zlý, přináší vláhu, přináší nemoci. Lepší zlý vítr než žádný, to je základní 
filosofií; a den, kdy by přestalo foukat by Větrní považovali za předzvěst konce světa. Většinou se tito 
pastevci nevydávají ze svých kočovných domovů, ženou svá stáda koní a dobytka přes pláň, tu a 
tam nájezdy obtěžují daleké východní říše, které proti nim vynalezly vskutku strašlivou zbraň 
halapartnu, ale pokud válčí, většinou pouze sami mezi sebou. Jsou však mezi nimi i obchodníci a 
cestovatelé, kteří se vydávají poznávat svět, případně zpívat větru v oblastech, kde slábne, udržovat 
jeho rovnováhu.  
Před několika desítkami let kterýsi urzemský etnograf navštívil jejich končiny, sesbíral jejich větrné 
zpěvy k přivolávání větru, vydal jako sbírku básní. Urzemci jsou velcí milovníci poezie. V Urzemii i 
kniha takto byla pochopena – žádné rituály, pouhá poezie. Jeden z výtisků (ano, v Urzemii je knihtisk 
znám a mimo něj i magické rozšiřování textů) se dostal při pobytu tam do ruky Yr-Tokovi. Pochopil 
oč jde, sbírku jakožto prostředek pro snazší navázání styku se sférou vzduchu uchoval. Ale živelné 
praktiky Yr-Toka nikdy příliš nezajímaly. Kniha skončila v rozsáhlé knihovně. Té se dostalo prohlídky 
Yr-Tokovým synovcem Dyn-Tokem v době, kdy jako mladík v theurgově věži pobýval. Dyn-Tok je 
básník, o magii ani jiných vysokých uměnách nemá ani potuchy, strýce i sestřenici měl vždy za 
podivíny a jakmile dosáhl barbarské plnoletosti, věž opustil. I s několika knihami, o jejichž odnesení 
se jaksi strýci opomněl zmínit.  
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Yr-Tok po knize samotné pátrat nezačne, dnes již pro něj není důležitá, pokud se ovšem nevyhrotí 
spor s Větrnými ze čtvrti Rysa. Pak bude chtít jejich aktivity utlumit a po knize se shánět začne, 
tehdy, pokud družina pracuje pro něj může dojít k zadání úkolu z jeho strany. Donést mu Básně 
větru. 
Dyn-Tok viděl ve větrných zpěvech vítané zpestření svého běžného hrdinského repertoáru. 
Přednášel je v hostinci U Barda. Čemu náhoda chtěla bylo, že při jednom z těchto přednesů byla 
skupina Větrníků přítomna v hostinci. Mají s sebou svou větrnou kněžku – Hlas větru, která s jejich 
skupinou putuje právě pro případné navracení sil větrnému živlu jinde po světě a mimo jiné i jako 
magická ochrana družiny. Zde na podobný vichrný nedostatek narazili – Yr-Tokovy praktiky v poušti 
rovnováhu zdejšího prostředí narušily. Hlas větru se pouští do zpěvů a kniha básní sice přeložená do 
urzemštiny, ale v poměrně čisté podobě, by v zaklínání skutečně pomohla. Zdejší Hlas větru není 
z nejmocnějších knězů a utkat se na větrné rovině s mocným theurgem Yr-Tokova formátu může být 
nad její síly.  
Dyn-Tok s Větrníky o tom, odkud zná jejich zaklínání (a nevědomky vítr zde posiluje) odmítl hovořit. 
Prý tajemství umělcovo. Větrní však mají svá křídla – několik ochočených dravců, snad i s vlastním 
rozumem, pro které nebyl problém i úzkým okénkem a s jištěním celého hostince proti magickým 
přenosům do bardova pokoje vniknout, zjistit, jak se věci mají a knihu uzmout. 
 
Pro postavy je záležitost Yr-Tok vs. vítr zcela mimo rámec možností (alespoň na úrovních, pro něž je 
hra koncipovaná), ale PJ by měl vědět, o co jde, tedy ve stručnosti: V noc dvojího úplňku, kdy magie 
dopadá na zem a která nastává pouze jednou za dvanáct let (či jiné takto zřídkavé magicky 
významné události) se na části území pouště barbary nazývané Tub-Erg zvrátilo působení větru. 
Takříkajíc se obrátila jeho polarita, Větrníci říkají, že se stal zlým. To Yr-Tokovi přišlo velmi nevhod. 
Poušť je známá jako místo mocných magických zřídel. U jednoho z nich má theurg ukryt svůj 
„poklad“ (theurgův duševní štěp, který mu má zajistit vývojem u zřídel podstatně větší moc, 
nesmrtelnost a všechny ty temné věci, o kterých mocní sní ☺), který se zvrácením větru může taktéž 
poškodit (spekulace je, že díky povaze tohoto pokladu se mohl za silného zemské magii 
protichůdného působení magie dvojúplňkové zvrátit i sám vítr). Každopádně poklad byl Yr-Tokovi 
nepřístupný. Sehnal za značného úsilí artefakt – Prsten vichrů, kterým vítr nad celou oblastí utišil. 
Každý: dobrý i zlý. V takovém měřítku byl artefakt na jediné použití. 
Později přišla do města karavana Větrníků a Hlas větru vycítila silnou narušenost tohoto místa. Tedy 
svými zpěvy vítr znovu probouzí. Jde jim o všechno čemu věří. Nevědí, že za utišením je Yr-Tok. 
Svádí to na nějakou mocnou magii, snad dvojúplňkovou, ale ze způsobu narušení se zjistit (alespoň 
schopnostmi tohoto Hlasu) víc nedá. 
 
Průběh: Bard si najme družinu. Osloví buď zloděje, kterého viděl se svým přítelem – zlodějským 
mistrem, ten však teď má neodkladné jednání s vyhnanskými živly v Paj-Reku. Tehdy mluví na 
rovinu. Ztratila se mu kniha (dá se z něj po dlouhém páčení, kdy nasazuje svou charismu, jak může, 
aby od tohoto tématu hovor odvedl, dostat i, že kniha původně patřila Yr-Tokovi a proto se 
s ohlášením krádeže neobrátí rovnou na stráž). Jeho múza, jeho velkolepá inspirace, bez níž je 
zcela ztracený. A podobné nadnesené, srdceryvně pronášené žblepty.  Sám má podezření na 
Větrníky a s tím i za družinou přijde, prý se jej na ty zpěvy nějak moc vyptávali.  
Tehdy je na družině, zda bez skrupulí úkol přijme, či si bude něco zjišťovat o Větrnících, případně 
zda knihu dá Dyn-Tokovi nebo jeho strýci, pokud ji Větrným uzme. 
Z hlediska přírody, rovnováhy, dobrého přesvědčení u postav, a tak vůbec, je „správným“ řešením 
nechat knihu v rukou Větrných. Že ani ti nejsou ve všech ohledech svatoušky se ukáže v příběhu 
Čarovné pletení.  
Kniha se dá i prodat mnoha zdejším urzemským kupcům. Nejvyšší nabídka nepřesáhne osm zlatých. 
Dyn-Tok za odměnu nabízí 25 zlatých, což by už mělo být pro družinu vcelku lákadlo, s tím, že 
vyloupením či vybitím Větrného skladiště se dá obohatit značně více.  
Co nabídne Yr-Tok záleží na situaci. Pokud začne mít z Hlasu větru strach, či nechce nechat nic 
nepojištěno, může nabídnout až nebeský kámen +1 k síle zbraně a šest magů na den s kouzlem 
Zdvojení. Velmi mocná věc… Pokud za ním družina přiběhne dřív, odměna nebude zdaleka tak 
vysoká, rozhodně nepřekročí bardovu. Spíš reaguje s údivem a pouze při neústupnosti družiny jim za 
snahu vyplatí několik zlatých (a pokud z nich dostane, odkud knihu mají, ulehčí si, že další kousek 
práce byl za něj vykonán hloupými dobrodruhy…). Pokud je najme sám, nabízí 20 zlatých.  
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Jestliže družina nemá zloděje, osloví je Dyn-Tok v případě, že aktivně pracují či vyřešili příběh 
Bábino tajemství pro Mer-Tenu. Sám za Mer-Tenou zašel, když je jeho přítel zlodějský mistr mimo 
město, zda by mu někoho mohla doporučit. 
Další možnost je, pokud je družina U Barda ubytovaná a udělala si zde  jméno v dobrém i zlém – na 
dobrou družinu apeluje, že je potřeba potrestat krádež, u zlé nebude počítat se skrupulemi 
plynoucími z dalšího odcizení předmětu… 
 
Do větrného skladiště ve čtvrti Rysa, jen ulici od stájí handlíře Ton-Deka, příbytku tkalce či Kul-Tuly 
se dá vniknout buď samostatnou zlodějskou akcí, magicky či zcela oficiálně. 
Větrná skupina má vždy mimo času Zpěvů (o osmé ráno a osmé večer) u vchodu strážného. Uvnitř 
bývá pravidelně jeden až dva ze skupiny, hlídající Hlas, jeden či dva obcházejí nákupy, jednání 
s případnými kupci čarovného pletení z níže uvedeného příběhu a tak dále… Sama Hlas téměř nikdy 
ven nevychází. Mimo nich je uvnitř několik dravců, kteří případnému zloději pod magickými 
ochranami mohou řádně zatopit. Dravce pravidelně venčí (vždy nějací zůstávají k ostraze Hlasu) 
Janakí, Křídla větru. 
Nejčastěji na stráži u vchodu bývá právě Janakí, která nesnáší střechu nad hlavou, ani barbarské 
sluníčko jí nevadí tolik. S tou dobrodruzi budou se vší pravděpodobností jednat nejprve. Umí 
obstojně urzemsky, tedy ekvivalentem obecné řeči, ač jazyk větru se odlišuje. Pokud družina projeví 
zájem o jejich barevnou kulturu, poměrně ráda povypráví, pokud se jí ale zdá, že ji nějak obkličují, 
snaží se na ni udeřit, je obezřetná, staví se zády ke dveřím a v prvé chvíli je schopná způsobit 
poplach.  
Nutno podotknout, že Větrníci bojují naplocho i při taktové konfrontaci.  
Pokud je někdo z jejich skupiny v takto nešťastné šarvátce zabit, má družina smůlu a může příběh 
odehrát jedině „zlou“ cestou.  
Hlas větru družinu může překvapit dokonalou znalostí barbarské mluvy (avšak s čistou obecnou řečí 
je to mnohem horší). 
 
Větrní cestují pravidelně ve skupinách tvořených „ptáky“ – dva nazývaní Křídla (hraničáři s hlavní 
vlastností obratností namísto síly, střelci, nablízko používající oštěp/kopí, které je i jejich rodovou 
zbraní), dva Spáry (válečníci/bojovníci v plnokožených zbrojích z kůže dobytka podobného bizonu 
typického pro travní zemi zvaného utaní; bojují bitevním kopí – charakteristikami píka, počítáno jako 
rodová zbraň), jeden Zobák (válečník/šermíř s kopím v pokované zbroji – ekvivalentu šupinové), dvě 
Oči (průzkumníci, zloději nebo zloděj a hraničář, opět bojují kopím, oděni pouze v lehkých zbrojích, 
pokud vůbec). Nejdůležitějšími u každého ptáka jsou však Hlas a Mysl – kněz/šaman a 
čaroděj/šaman. Tato skupina není kompletní. Její část zůstala s dodávkou vlny v Paj-Reku.  
Jsou velice výrazní – barevné oblečení (převážně barvená vlna a kůže), peří ve vlasech… 
Názory na Větrníky po okolí se velice různí. Ledaskdo by nikomu neměl za zlé, kdyby byli prostě 
vyhlazeni. Jsou tací, které jejich zpěvy vyloženě obtěžují. Ale pravidelně o osmé večer na hradbu, 
která je hned za skladištěm, přichází dvojice strážných, které se operně znějící vzývání větru zalíbilo.  
 
Střídavě přítomní ve skladišti a jejich schopnosti: 
 
Hlas větru 
Kněz/šaman (s čarodějskou magenergií a od čaroděje odvozenými kouzly vázanými na vítr), 9.úroveň 
+2 iniciativa při kouzlení 
Životy (odl 12/0) 35 
Magenergie (int 18/+3) 53 
UČ (-1+5)=4/-1 (okovaná hůl) 
OČ (+2+2)= 4 (plášť větrů) 
(charisma 18/+3, inteligence 18/+3) 
Kouzla 
Kouzlení Hlasu větru probíhá jako krátké popěvky zpívané operně modulovaným hlasem. 
 Náraz větru  
  Magenergie 10 
  Vyvolání 1 kolo 

Trvání ihned 
  Hlas větru vyvolá větrnou smršť, která se přežene deseti sáhy délky prostoru a smete na dvou 
sázích šíře cokoli jí stojí v cestě. Všechny tam stojící postavy čelí pasti Sil+Obr ~10 ~smetení a ztráta tolika 
následujících akcí jako polovina rozdílu mezi hodem proti pasti a výší pasti, vždy alespoň jedné (pokud se to 
stane na konci kola, ztracené akce se nepřevádějí do dalšího formou postihu k iniciativě, nýbrž postava běžně 
hází iniciativu se všemi jí přináležejícími bonusy/postihy a přijde o počáteční akce kola). Platí pravidla pro 
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vstávání. Následující stupeň pasti je 13, při nepřehození (ale vyšší než 10) postava nápor vichru ustojí, ale ten 
ji pocuchá, že do dalšího kola má -2 k iniciativě. Shozené postavy přicházejí o 1k3 životů za každý bod rozdílu 
mezi výší pasti a jejich hodem. 
 
 Vichrná schránka 
  Magenergie 7 magů na 5 kol 
  Vyvolání 1 kolo 
  Trvání 5 kol 
  Dosah 0 
  Kněžku obklopí větrný vír, který ji chrání proti útokům zblízka i zdálky. Pokud někdo stojí 
bezprostředně u ní, je větrem ovlivněn – na začátku každého kola si hází proti pasti Sil+Obr~7~bude odfouknut 
o k6-bonus za sílu sáhů. Hlas získává bonus +5 ke kvalitě zbroje proti střelám, +3 pro útok zblízka. Ji 
samotnou v případném útoku holí kouzlo nijak neomezuje. 
 
 Rychlost (dle PPZ) 
  

Vichrná aura 
  Magenergie 12 
  Vyvolání 1 kolo 
  Trvání ihned 
  Dosah 0 
  Obdobné vichrné schránce, ale jde o útočnou variantu. Směrem od Hlasu se šíří smršť na 
všechny strany, zasahuje všechny na bezprostředních hexech se silou Sil+Obr ~ 12, v poloměru 2 s razancí 
Sil+Obr ~ 9 a na třetí kružnici Sil+Obr~6. Projevy jako u nárazu větru – upadnutí, případně až odmrštění 
v případě fatálního neúspěchu, ztráta akcí, zranění 1k3 životy za každý bod rozdílu mezi výší pasti a hodem 
oběti. 
 
Křídla, Janakí, chodkyn ě 7. úrove ň 
UČ (-1+7)=6/0 (chodecký oštěp, 11 magů), na vržení (+3+7)=10 nebo (+3+4)=7/0 (krátký jezdecký luk)  
OČ (+3+3) = 6 (kožená zbroj) 
Životy (odolnost 13/+1) 48 
Magenergie 22 
(charisma 15/+2, inteligence 17/+3) 
Kouzlo oštěpu navíc 

 Zpětný vítr 
  Magenergie 3 magy  
  Po vržení se oštěp vrátí do ruky Křídel, do středního dostřelu ještě v tomto kole, na dlouhý po 
prvém tahu dalšího kola.  
 
Spár, bojovník 6. úrove ň, +3 inic 
UČ (+2+2+5)=9/+5 (řemdih obouruční, +1 drtivost, +2 přesnost) 
OČ (+1+5)= 6 (plná kožená zbroj – smějí nosit pouze ti, kteří smějí kroužkovou). 
Životy (odl 16/+2) 46 
(inteligence 10/0) 
 
Zobák, „šermí ř“ 6. úrove ň, +3 inic 
UČ (+3+6+1)=10/0 (oštěp/kopí coby rodová zbraň, +1 přesnost) 11/0 proti jiné dřevové zbrani 
OČ (0+5) = 5 (plná kožená z utaní) 
Životy (odl 13/+1) 55 
(inteligence 12/0) 
 
Oko, zlod ěj, 5. úrove ň 
UČ (0+6)=6/0 (kopí/oštěp coby rodová zbraň) 
OČ (+4+3)=7 (kožená) 
Životy (odolnost 9/-1) 16 
(inteligence 13/+1) 
 
Několik dravých ptáků, kteří se mohou a nemusí (dle příkazu Větrných) zapojit do bitvy. Jestřáb, orel, sokol. 
V dobu zpěvů se na oltáři pohybuje malá sylfa (životaschopnost 2). 
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Větrní lidé: 

síla obratnost odolnost inteligence charisma 

9-14 10-15 9-14 8-13 2-17 

síla obratnost odolnost inteligence charisma 

0 +1 0 0 0 

 
Pro případ násilné cesty a dalšího rabování (nebo zlodějské akce) čím je možno se obohatit ve 
větrném skladišti: 
Krom zbraní a zbrojí (pro většinu dobrodruhů neatraktivních) má Hlas větru dva zajímavější amulety. 
Jedním je spletený svazek několika barevných šňůrek protkaný uzlíky, navlečených několik mušliček, 
zapleteno peří. Jde o heslo k trezoru v řeči uzlů – kipu. Druhým amuletem je mumifikovaná hlavička 
drobného ptáka obarvená načerveno zavěšená na uzly tvořené šňůře. Jedná se o Hlasy mnoha 
ptáků, dává postavě možnost mluvit jedním vybraným jazykem zcela plynně, stejně tak mu dokonale 
rozumět. Na zvyknutí na daný jazyk potřebuje amulet 1k6 dní od změny příkazu. Aktuálně umí 
perfektní barbarštinou.  
Dále na sobě nosí Hlas plášť z peří – Plášť vichrů, který má KZ 2. 
Janakí má u sebe ohnivé pírko, i na dotek teplé. Pero fénixe. Po rozlomení a přednesení žádosti 
postava získá na 3 směny odolnost proti ohni. 
 
V trezoru, do kterého se lze dobýt pouze znalostí hesla či hrubě násilnou cestou (zloděj pokud není 
přímo školený na likvidaci obdobných velmi náročných mechanismů nemá šanci uspět), je hotovost 
ku pobytu v barbarských zemích – asi 50 zl + obdobná částka v drahém kamení .Spona do vlasů 
tvořená z barevného peří, kterou Hlas nosí při zpěvech, dodává jí sílu. Postavám nepomůže, jedině 
knězi zasvěcenému větrným božstvům. Nicméně má sběratelskou cenu. Několik vrhacích dýk 
z dutých ptačích kostí – mají lepší dolet, ale není možné je použít v boji zblízka.  
 
 
CP události 
Dyn-Tok 

Jako mladík přišel Dyn-Tok o rodiče (čaroděje a válečnici), od té doby do jeho dospělosti byl 
vychováván svou sestřenicí Har-Tokou. Nenarodil se s žádným mezi barbary uznávaným 
talentem, leč krásná slova hrdinských písní a příběhů dovede podat, jako málokdo jiný za což 
získal respekt. Je jedním z neoblíbenějších bardů z hostince U Barda. Leč i múze je třeba 
někdy pomoci a repertoár oživit… Rád poslouchá vyprávění z dalekých krajů, která posléze 
vlastními slovy komponuje do příběhu ku přednesu. 
V běžném hovoru působí nabubřele, vědom si své popularity, dávajíc najevo svůj talent… 
Vysoký muž něco okolo třicítky s velmi dlouhými světlými vlasy, ušlechtilými fénixími rysy.  

Větrní lidé 
V Such-Daru jsou více jako obchodníci s cizokrajnou velice žádanou (a aktuálně zakázanou) 
vlnou, kterou vezli do Urzemie. Však záležitost bezvětří je zdržela déle než plánovali.  
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Větrný lid jsou štíhlí šlachovití jezdci s vysokými lícními kostmi, opálenou pletí, oproti lidem 
velice mrštní a schopní s lukem i kopím a dalšími zbraněmi jezdců a pastevců. Jsou ve všem 
barevní – od oblečení a šňůrek vpletených ve vlasech po slyšitelné (i v Such-Daru) rituály. (ale 
více než Indiány připomínají pastevce  střední Asie…). 
 
7.3 Oběti  
 Zadání: Písař z klanu Gekona sledující týdenní arénu, které se velice úspěšně musí někdo 
z družiny účastnit NEBO družina sama si všimne při obhlídce dobytčího trhu a blízkého okolí 
 Podmínky zadání: velmi úspěšná účast někoho z družiny v týdenní aréně NEBO kreativní 

družina 
 
Oběti jsou dvě události spojené v jednu, obě se 
týkají handlíře Ton-Deka. 
Handlíř Ton-Dek má poměrně výnosný obchod. 
Jednak je úspěšný při překupnictví zvířat, 
speciálně koram a mul, jednak má „spediční 
společnost“ – zajišťuje rychlé přesuny zboží 
mezi Such-Darem a Paj-Rekem, kde je 
urzemské zboží překládáno z odolných 
horských mul na rychlejší zvířata i povozy. Žije 
si velmi dobře, což mu nemůže odpustit jeho 
bratranec, krčmář Vol-Har od Písečného 
bastarda, zablešené ubytovny na Dobytčím 
trhu. Oba jsou sví jediní příbuzní, tedy 
v případě nehody by jeden dědil majetek po 
druhém. Druhým příbuzným Ton-Deka, ale bez 
dědického práva, je právě okounčí písař, 
manžel Ton-Dekovy zesnulé sestry, který 
družině může úkol zadat s tím, že jeho švagr 
má problémy, ale zatím to není nic, na co by 
reagovala stráž (ztráta dvou kusů dobytka stráž 

nevytrhne). 
Dědictví zatím nehraje roli. Důležité je, že Vol-Har se snaží Ton-Deka popudit, způsobit mu (zatím 
nevelkou) ztrátu, na ní se vcelku přiživit. 
Vždy na den koramy a jestřába každý týden probíhá velký dobytčí trh, na který přijíždějí i kočovní 
barbaři z pouště. A již dvakrát z noci jestřába na vážku se ztratila korama z Ton-Dekových stájí, 
zbyla po ní jen kaluž krve a do palmového listí (běžný obalový materiál) zabalená její useknutá hlava. 
Již druhý týden Ton-Dek posílil stráž, leč ta ničehož nezaslechla, nezaregistrovala. Vymlouvá se na 
to, že musí jít o nějaké nekalé čáry. To Ton-Deka upnulo na Větrné lidi, poměrně blízké sousedy, 
kteří neustále vyzpěvují a provádí kdovíjaké rituály. 
Ve skutečnosti namíchal krčmář do piva, pro které si pravidelně strážní od stájí k Bastardovi, coby do 
nejbližší hospody chodí, aby šichta lépe utíkala, silné uspávadlo. Strážní se stydí přiznat, že při 
hlídce usnuli. To však vyšlo jen poprvé. Podruhé sice z šestice střídajících se strážných byl jeden 
tentýž a místo dvojice hlídala čtveřice, ale korama se ztratila stejně. Jeden z čtveřice byl podplacený 
a ke své vlastní blbosti z města po akci neutekl, těší se na další zisk o tento týden. Dva zabavila 
děvečka od Bastarda (kde nezabere alchymie, nasaď ženskou…) – podplacený dvojici ujišťoval, že 
zatímco se budou bavit, stáje ohlídá. Na čtvrtého přišly silné střevní potíže, poté co mu byla do 
večeře namíchána směs bylin (dostala ji celá trojice, ale barbaři jsou odolní…).  
Stopy k odhalení jsou jednak byliny a uspávadlo v pivě, jednak děvečka – vše to má příliš 
společného s hostincem, ale není to důkazem.  Dále oběťmi jsou koramy, které Ton-Dek koupil ten 
den – někdo musí mít přehled o jeho obchodech, což by mohlo ukazovat na spolupráci někoho 
z jeho vlastních lidí.  
Stopou mohou být koramí kožešiny, za které se dobře platí. Kožešiny jednak mohou koupit Urzemci 
(kteří již dávno nemusí být ve městě), jednak jeden z Rysích kožišníků mající živnost hned o ulici 
vedle. Ton-Dek pochopitelně nepozná kůže vlastních koram, všechno to byly čerstvé kusy (kdyby se 
jednalo o oblíbené jízdní zvíře, byla by to jiná…). Kožišník může vypovědět, že koramí kožešina se 
mu nedostane do rukou často – korama je drahé jízdní zvíře, na to, aby ji někdo zabíjel pro kožešinu 
či maso (jen v dobách hladomoru je tomu jinak) a ti, kteří koramy porazí, většinou zabijí staré zvíře, 
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které již nemá pěknou kožešinu. Jedině, chce-li tomu nějaká zlá náhoda a zvíře si pochroumá nohu, 
zemře na chorobu (není po ruce hraničář, který by jej vyléčil, ano službami přírodní magie se na 
takto drahá zvířata nešetří…) Ale ano, před několika dny mu nějaký chlapík z pouště, od pohledu 
nuzák, přinesl parádní koramí kožešinu, kterou mu vykoupil za celých 15zl. Šlo o najatého chudáka, 
který není ve městě, což by družině z popisu mělo dojít. Kožišník přichází s tezí, že může jít o 
někoho, kdo přišel o celé své jmění, zahynula mu jeho korama a alespoň kožešina mu může zajistit 
náhradu…  
Dalšími možnými pachateli jsou naznačení Větrní – uříznutá hlava zavání tajemnými rituály a 
kdovíco oni v tom jejich baráku dělaj…Dále bývalý Ton-Dekův společník, se kterým se ve zlém 
rozešli a měl by motiv mu nepřát, zvlášť, když jemu se obchody ani zdaleka tak nedaří. Má alibi – již 
dva měsíce je mimo město s karavanou. Stranou nemusí zůstat ani kožišník – jak sám říká, pěkná 
koramí kožešina se mu do ruky dostane zřídkakdy. Znamená zisk.  
Nu a u Bastarda se v ony dny podávala velmi drahá koramí pečínka, ale to vyzjistit lze jen velmi 
stěží. 
 
Druhou událostí je případ létající „koramy“. Handlíř z pouště Muj-Stan neváhající se do ní samotné 
vydat a dovést kdejakou zvláštnost  přivedl ze své výpravy na jih zvíře, které se do pouště zatoulalo 
nejspíš z její druhé strany. Jakýsi okřídlený kopytnatec. Neunese mnoho, rozhodně se na něm nedá 
létat, ale je to taková rarita! Ton-Dek se do zvířete na první pohled zamiloval. Neváhal vyplatit Muj-
Stanovi 200zl (tedy asi 700zl podle ceníku v pravidlech – zlatý má ve světě dvojího úplňku vyšší 
hodnotu…) v drahokamech při such-darských cenách, které jsou pro četná blízká naleziště drahého 
kamení nižší, než v jiných krajích. Leč o létající zvíře se dobytkář bojí ještě více než o koramy, proto 
ji okamžitě odvedl do ohrady nad nivou Suché řeky  na jih od města (asi půl míle od městské brány). 
Poslal s ní druhé dva strážné – sice neočekává útok mimo stáje ve městě, ale taková drahocennost 
nemůže zůstat nehlídaná. 
Leč Muj-Stan létající atrakci za drahocennost považuje taktéž. Je to parchant každým coulem, ne 
nadarmo bývají jemu podobní handlíři vykázáni z barbarské společnosti. Rozhodně se nemíní zvířete 
vzdát, naopak, chce na něm získat co nejvíce. Plánuje si je zase v noci hezky odvést a okamžitě 
zmizet se zvířetem i Ton-Dekovým jměním z města, „prodat“ nestvůru zase jinde… Má svoji skupinu 
lidí, kteří si s dvojicí strážných hravě poradí… záleží na družině, napadne-li ji, že by tentokrát 
nemusela být ohrožena stáj, ale i ohrada. Záleží na družině, zda uhlídá jednu událost, nebo se 
rozdělí (nic jiného jí nezbývá) a vypořádá se s oběma. 
 
Muj-Stan se svými lidmi (parametry pro střet níže) zaútočí kolem půlnoci. On sám není valným 
bojovníkem a celou akci spíše sleduje z povzdálí. Začne-li jeho skupině téct do bot, bez váhání utíká. 
K dispozici má i svitek Hyperprostor. Družina musí být opravdu schopná, aby jej dostala (a případně 
se o Ton-Dekovy drahokamy obohatila).  
 
Chvíli před půlnocí se odehraje krádež v domě tkalce Puk-Laje z události Tapiserie, kterou všímavá 
družina může zaregistrovat – podezřelá trojice na ulici s podlouhlým balíkem přes sáh dlouhým. 
 

Asi půl hodiny po půlnoci (část družiny u 
ohrady by musela být skutečně velice 
rychlá, aby stihla obé) zaútočí Vol-Harova 
čeleď – od podplaceného ví, jaká je síla 
družiny, či zabralo-li uspávadlo… Protože 
hlídá družina, pokusí se Vol-Har 
zopakovat stejný trik, přes strážné 
distribuovat otrávené pivo. Má družina v té 
době již o uspávadle věděla, přesto po 
akci čaroděj válečníkovi pivo nabídl a to 
by bylo, aby trpaslík odmítl pivo… Měl 
opravdu smůlu, žádostiv odpočinku pospal 
si několik hodin… 
Sám Vol-Har se akce neúčastní, ale 
sleduje ji ze střechy sousedního domu, 
což někdo mimořádně opatrný, zvláště, je-
li zloděj, může zaregistrovat.  
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Pokud družina jde na jisto k Bastardovi, stejná děvečka se bude snažit zpomalit vpád postav a dát 
Vol-Harovi šanci na útěk. Při sledování akce utíká hned, jak vidí, že je to zlé – čeleď ho již prozradí. 
Prchá do hostince, sebere z trezoru hotovost, zaúkoluje  děvečku, ať družinu co nejvíc zdrží a mizí 
směr Paj-Rek. Ač jsou městské brány do svítání zavřené a městské opevnění je jištěné proti 
magickému přemístení, nejeden zoufalec hradbu pod rouškou tmy (a následně se such-darskými psy 
v patách, neb hradba je skutečně hlídaná) hradbu zlézal. Za městem psy již ze stopy setřese – i Vol-
Har má k dispozici nějaký ten lektvar… 
Pokud je družina silnější, Vol-Har akci neprovede. Jde mu o to poškodit svého nemilovaného 
příbuzného, ale nikoli se nechat zabít. Pouze pokud by družina včas odhalila podplaceného 
strážného a Vol-Har o žoldácích nevěděl (či o jejich síle), půjde do akce proti přesile.  
Naopak, pokud noční akce nebude, družina má důkaz, že někdo z Ton-Dekovy čeledi je zrádce. 
Horší bude, pokud se akce ve stájích nedočkají, ale bude ukradena létající nestvůra. Muj-Stan se 
snaží nedat se při krádeži vidět, takže i přestože Ton-Dekovi strážní u ní přežijí, mluví pouze o 
neznámých bojovnících s minimálně jedním hraničářem (mluvil zvířecí řečí na neklidné zvíře) – 
situace se vyvine v neprospěch družiny. 
 
Když družina jde do hostince další den nebo ještě tuto noc, ale krčmář už je pryč, druhá 
posluhovačka se podivuje, cože to všichni mají tak napilno s tolika podezřelými záležitostmi. Může 
zabedněnější družinu nasměrovat na událost Tapiserie. 
 
Muj-Stanova skupina u létající nestv ůry (za plného stavu družiny) 
 
Velitel skupiny – šermí ř 7. úrove ň (+3 inic) 
UČ (+2+8+1)= 11/0 (bastard používán po barbarsku 1,5ručně, +1 přesnost), 12/0 proti meči 
OČ (+1+5)= 6 (kroužková zbroj), 7 proti meči 
Životy (odolnost 15/+2) 48 
U sebe 3 zl, lektvar Rychlost a Bílá hvězda (Bílý měsíc ve světě dvojího úplňku ☺) 
(charisma 13/+1, inteligence 11/0) 
 
Válečnice 1 – barbarka, 5. úrove ň (+3 inic) 
UČ (+3+8+1)= 12/0  (bastard používán po barbarsku 1,5ručně, +1 přesnost) 
OČ (0+5)= 5 (kroužková zbroj) 
Životy (odolnost 19/+4) 59 
U sebe vyjma bojového vybavení nemá téměř nic – několik měďáků. 
(charisma 11/0, inteligence 10/0) 
 
Válečník 2 – barbar,  4.  úrove ň (-2 inic) 
UČ (+2+4+1)= 7/+3 (válečná sekera) 
OČ (0+5)= 5 (kroužková zbroj) 
Životy (odolnost 18/+3) 42 
U sebe vyjma bojového vybavení nemá téměř nic – několik měďáků na pivo… 
(charisma 3/-4, inteligence 9/-1) 
 
Chodec – barbar, 6. úrove ň 
UČ (+1+7)= 8/0 (chodecký meč, 10 magů v něm) 
OČ (-1+5+1)= 5 (kroužková zbroj a štít) 
Životy (odolnost 15/+2) 40  
U sebe lektvar Rudý kříž (Vrácená krev, při odlišné symbolice světa) 
(charisma 12/0, inteligence 15/+2) 
 
Muj-Stan – sicco 7. úrove ň, do boje se nepustí. Pokud jde družina po něm, sesílá ze svitku hyperprostor. 
Jinak má u sebe 200zl v drahokamech (tržba za nestvůru), 25 zl, dva prsteny, Pavoučí lektvar a Rychlost, 
tesák s nebeským kamenem +1 a dvěmi modrými blesky na den (blesky jsou jediná možnost, jak je ochoten se 
zapojit do bitvy o nestvůru). 
 
Při sníženém stavu družiny sází Muj-Stanova skupina na jistotu, přítomen je on sám, šermíř a 
chodec. 
 
Chodec se snaží uklidňovat zvíře, které se plaší, přemlouvat ke spolupráci – přesto že jej zpoza 
pouště skupina přivedla, řinčením zbraní je toto tak vyplašeno, že chodec má co dělat… a následně 
družina. Zvíře má spoutány přední nohy, je uvázáno, aby neuletělo. Hraničář sezná, že je ve 
zbídačeném stavu a další cesta je může připravit i o život. 
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Družině může pomoc – pokud přišla včas i dvojice Ton-Dokových lidí: 
 
Válečnice 3 – barbarka, 4. úrove ň 
UČ (+2+7)=9/-1 (dlouhý meč)  
OČ (0+5+1)= 6 (kroužková zbroj a štít) 
Životy (odolnost 17/+3) 39 
 (charisma 8/-1, inteligence 8/-1) 
 
Válečník 4 – barbar, 3. úrove ň 
UČ (+1+8)= 9/0 (bastard používán po barbarsku 1,5ručně) 
OČ (+1+5)= 6 (kroužková zbroj) 
Životy (odolnost 17/+3) 33 
 (charisma 9/-1, inteligence 8/-1) 
 
Vol-Harovi řezníci 
 
Řezník 1 (vále čník), barbar, 3. úrove ň 
UČ (+4+3)= 7/+2 (řeznická sekera) 
OČ (-1+3)= 2 (kožená zástěra sahající až na zem o kvalitě kožené zbroje) 
Životy (odolnost 16/+2) 23 
 (charisma 5/-3, inteligence 6/-2) 
 
Řeznice 2 (vále čník), barbar, 4. úrove ň 
UČ (+1+8+1)= 10/0 (bastard po barbarsku, +1 přesnost) nebo (+1+3)=4/+1 (sekáček na maso) 
OČ (0+3)=3 (řeznická zástěra) 
Životy (odolnost 15/+2) 38 
(charisma 7/-2, inteligence 8/-1) 
 
Pomocník (zlod ěj), barbar, 2. úrove ň 
UČ (+1+3)=4  (tesák) 
OČ (+3+1) = 4 (šaty) 
Životy (odolnost 14/+1) 10 
(charisma 13/+1, inteligence 6/-2) 
 
Proti družině se postaví i podplacený Ton-Dekův strážný. Strážci sice předali pozici žoldákům, ale 
tento jeden se nedá odbýt, že prý každá ruka se hodí a kdovíco ti větrní umějí za čáry…Na barbara 
umí být velmi přesvědčivý. Když mu začne téct do bot, musí zvolit stranu, postavit se proti družině je 
jeho zkouška věrnosti od Vol-Hara, pak má vyhlídky na lepší pozici, než pouhý pohůnek u mezků 
(alespoň tak je mu to slíbeno…) 
 
Honák (vále čník), barbar, 5. úrove ň, +3 inic 
UČ (+3+8+1)=12/0 (bastard po barbarsku, +1 přesnost) 
OČ (0+5) = 5 kroužková zbroj 
Životy (odolnost 14/+1) 37 
(inteligence 11/0, charisma 13/+1) 
 
CP události 
Handlí ř Ton-Dek 

Ošlehaný honák koram. Vlastní prosperující speditérskou společnost. Jeho motivací je sice 
zisk, ale záleží mu na zvířatech. Jeho největší zálibou jsou koramy, byť nejvíce vynáší prodej a 
pronájem mul schopných překonat Suchý průsmyk. Má několik svých oblíbených zvířat, na než 
nedá dopustit. O každotýdením trhu se zabývá především směnami těchto zvířat. Nikdo jiný 
v Such-Daru nebude unesen z létajícího stvoření jako on. Je na něm patrné nadšení pro svou 
práci a bezmocnost a vztek na sebe i své lidi, že s křivdou nedovedou nic udělat. Je natolik 
movitý, aby jej podobné příkoří neohrozilo na živobytí. Nepatří k nejchytřejším mezi barbary. 
Prostý a přímý „vesnický balík“, který si svým nadšením a původem z aktivní gekoní rodiny 
dokázal vydobýt místo na výsluní. 
Od pohledu typický postarší barbar honosící se klanovým tetováním Gekona na tváři v bujném 
vousu.  
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Krčmář Vol-Har 
Závistivec, lakota, řezník. Ke krčmě se dostal přes zesnulou ženu. Jde o podnik poměrně 
výnosný, leč ne tak jako hostince se jménem u kupců. Poměrně pohledný muž středního věku 
nevybíravého chování i vyjadřování. Do svého hostince patří. 

Handlí ř Muj-Stan 
Dobrodruh nejhoršího zrna. Bez skrupulí, úcty k přírodě. Gangster. Nadevše si cení svého 
života, nebude jej riskovat pro sebevětší zisk v přímém střetu muž proti muži. Střet s přírodou 
je něco jiného. Troufne si vydávat se do nehostinných oblastí, kam nikdo jiný a kupodivu se 
z nich i živ vrací. 

  
7.4 Tapiserie 
 Zadání: všímavost družiny při plnění Obětí POZDĚJI Djukan NEBO Yr-Tok 
 Podmínky zadání: všímavost družiny, štěstí, když se jdou vyptávat v záležitosti Obětí 
k Písečnému bastardovi POZDĚJI nabídka dobrodružských služeb Djukanovi NEBO práce pro 
Yr-Toka 

Je tomu již dávno, asi padesát let, co Yr-Tok získal kouzelnou tapiserii v níž je uvězněna bytost, 
která si tam stvořila vlastní sféru. Příběh Tapiserie je starý… Do koberečku bytost, která si nijak 
neříká, pracovní název je Dvouhlavý/á, zaklel před asi dvěma stovkami let mocný barbarský theurg. 
Kobereček vystřídal mnoho majitelů, mnozí ani netušili, co doma mají. 
Yr-Tok coby mladík se svou družinou putoval při východním okraji Rud-Ori a kobereček našel v chýši 
šamana válkou vypleněné vesnice Býků. Zkoumal co je zač a bytost vycítila jeho nadání theurga, 
oslovila jej. Společně přišli na způsob, kterak celou družinu dostat dovnitř: při osobní návštěvě 
nabízela bytost  předat nepřeberně vědomostí, jichž byl Yr-Tok lačný. Družina se přenesla a z velké 
části pomřela či byla uvězněna. Bytost chtěla pozřít duše všech návštěvníků, z nich navýšit svou sílu 
a z tapiserie se uvolnit. Především o Yr-Tokovu duši stála, sice v té době byl mladý a nezkušený, ale 
talentem disponoval odmalička… Yr-Tok se ukázal schopnější. Dvouhlavého/ou  přechytračil. Na své 
společníky se neohlížel, zachránil sebe a bytost si zavázal. Několikrát se za ní přišel poradit, když 
bylo nejhůře, leč vždy jej to stojí úsilí…  
Před nedávnem koberec kontroloval a zjistil, že je poškozený, pojal podezření, že se bytost chystá 
k útoku, zajistil jej provizorně runou a dal uměleckému tkalci Puk-Lajovi k mechanické opravě 
doufaje, že ta by mohla pomoci udržet bytost uvnitř, dokud nenalezne způsob, jak ji zadržet magicky.  
 
Tkalce v rámci zakázek na krásné barbarské koberečky navštívil urzemský kupec Djukan, kterému 
se tapiserie s bytostí velice zalíbila. Vypadá tak staře, tak cize, tak hodnotně…O takové předměty je 
v Urzemii zájem. Leč Puk-Laj vědom si Yr-Tokovy autority a maje svou čest odmítl Djukanovi 
koberec prodat. Ani za horentní sumu ne. Djukan si tedy najal skupinku dobrodruhů, aby za něj 
vykonali špinavou práci, koberec Puk-Lajovi ukradli. To se také noci Obětí stalo. Puk-Lajův dům je 
jištěn runou vstupu, skupina měla štěstí, měla s sebou theurga znalého runokresby, kterému se runu 
povedlo dočasně deaktivovat.  
 
Pokud je družina aktivní a zaznamená úkol již v době krádeže, může na skupinu ubytovanou u 
Písečného bastarda udeřit rovnou, zjistit o co jde a buď koberec poctivě vrátit Puk-Lajovi, nebo zjistit 
něco víc o Djukanovi, zajímat se, co je předmět zač, že tolik zaujal. Alchymista v něm může uzřít 
magenergii, kouzelník a theurg z něj mají divný pocit (což řekne i theurg lupičské party – Urzemec – 
že se mu celá tahle záležitost nelíbí, má z toho předmětu nepříjemný pocit).  
Jakmile má družina chvíli koberec v držení, bytost cítí svou příležitost a snaží se ji kontaktovat, 
nasytit se jejich duší, využít i mechanického poškození a uvolnit se. Dokáže oslovit jakoukoli postavu 
s kladným bonusem k inteligenci, zaměří se prioritně na theurga, následuje mág, čaroděj, druid, 
chodec, alchymista/pyrofor. Pokud je družina jen z válečníků a zlodějů volí čistě podle stupně 
inteligence.  
 
Nabízí dle charakteru osloveného hory doly, především vědomosti, o které se může podělit, 
dobrodružství v cizím světě, poznání… na kladné postavy zkusí zapůsobit žádostí o pomoc s tím, že 
komunikace telepatií je příliš náročná, snazší je navštívit ji přímo. Postava musí s návštěvou 
souhlasit, jinak ji ani poškozením koberce posílená bytost nedokáže přenést. A musí se soustředit na 
věci, které má mít s sebou, společníky, které má mít. Bytost se snaží vymluvit sobeckou návštěvu, 
kdy by nabízené měla získat jediná postava s tím, že cesta k ní může být nebezpečná, však víte, 
žádné poklady nejsou zadarmo, a potřebuje ochranku. Je v zájmu bytosti, aby tapiserii navštívilo co 
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nejvíce duší. A je to i v zájmu PJ pokud se zrovna tímto způsobem nechce zbavit nějaké mimořádně 
nepříjemné postavy ☺  
 
Pokud se Puk-Laje družina na koberec vyptává, prohodí, že je to divné, že takový kus hadru všechny 
tolik zajímá, byť je krásný, to nepochybně… Pokud se zajímají o divný pocit, případně kontakt 
s bytostí, Puk-Laj o ničem neví, jeho neoslovila, ale nakonec se z něj dá dostat, že je to Yr-Tokův 
koberec a od takových čarodějníků je možné ledasco. To, že se o koberec zajímal Djukan vypoví 
vcelku bez obalu. 
Tehdy se může zmínit o zakázce z události Čarovné pletení.  
 
Yr-Tok u něj má koberec už tři měsíce, tedy i když se ztratí, nemíní hned za ním běžet. Sice se ho 
obává, ale jeho hněvu se obává ještě  víc… Dobrodruzi mají čas na řešení. To ve variantě, všímavé 
družiny. Jinak níže. 
 
Na Djukana je možno udeřit různě. Buď mu lze prodat koberec místo lupičské bandy, tehdy družina 
utrží nějaký peníz a získá zakázku Kletby mnoha očí. Lze se vydávat za spravedlnost, za pohůnky 
Yr-Tokovy, kteřížto Djukanovi naženou největší strach – o theurgovi již ledacos slyšel. Tehdy má 
družina šanci na největší zisk – snaží se páně Yr-Tokovi revanšovat za způsobenou ztrátu a spolu 
s omluvami mu po družině pošle ze svého pokladu Prsten theurga (to je možno brát i jako urážku – 
nejsou jeho vlastní schopnosti dost dobré, aby je musel vylepšovat prstenem?). Mohou být skutečně 
posláni theurgem. Djukan se vymlouvá na nemohoucnost způsobenou jakousi otravnou kletbou 
nějakého místního šamana či co. I pokud se na něj jde ve zlém, je možnost se o události kleteb 
dozvědět.  
 
Je možnost, pokud družina není všímavá, že je Puk-Laj ráno sám osloví – ptal se Ton-Deka, který 
má hlídané stáje, jestli jeho lidi nezaznamenali něco divného a ten jej pošle za družinou. Vyptává se 
družiny, zda nezaznamenala pohyb atd. Je s to ve strachu z Yr-Tokova hněvu vypovědět o koberci 
co ví.  
 
Tapiserie je modrý nástěnný koberec o rozměrech 1x1,5 sáhu s vyobrazením čtyřlístku modrých očí. 
 
 
 
Theurgova zlod ějská družina 
Nejde o příliš schopné lidi co se boje týče, spíš přežívat ze dne na den, využívat Such-Darské 
počestnosti. Až tady obohatili družinu o jednoho z místních válečníků, který si také servítky příliš 
nebere. Mají v plánu s tapiserií zmizet a prodat ji sami, než vyměnit za skrovnou odměnu Djukanovu. 
Toto je další možnost, jak se události mohou vyvíjet – družina uteče a postavy jí budou sledovat. 
Mohou se s Djukanem setkat za jiných okolností (specializuje se na obchod s drahokamy a 
nebeskými kameny – družina může být kupcem i prodejcem…) a jím být najati na ztrestání 
nevyřešené dodávky. 
 
Theurg runokresby 6. úrove ň, urzemský člov ěk 
UČ (-1+5)=4/-1 (okovaná hůl) nebo (+3+5)=8/+1 (dlouhý luk) 
OČ (+3+5) = 8 (šupinová zbroj s runou ochrany +1) 
Životy (odolnost 15/+2)  39 
U sebe mimo výstroje má větší část společného jmění družiny (odpovídající ubytování v nejhorším hostinci) a 
to 6zl ve zlatě, 12 v drahokamech. Má kaligrafickou soupravu a  magenergii z hodnotnějších věcí, stříbrný 
řetízek v hodnotě 3zl. 
(charisma 16/+2, inteligence 14/+1) 
 
Zlod ějka, 5. úrove ň, urzemský člov ěk 
UČ (+2+4) = 6/+1 (lehká kuše) nebo (0+4) = 4/+2 (šavle) nebo (+2+2)=4/0 (vrhací dýky 3ks) 
OČ (+2+3)=5 (kožená zbroj) 
Životy (odolnost 11/0) 21 
U sebe 8zl porůznu poschovávaných, pět šipek ohně (dodatečné zranění 1-3 žárem) – při střetu je neváhá 
použít. 
(charisma 14/+1, inteligence 10/0) 
 
Lupi č, 6. úrove ň, urzemský člov ěk 
UČ (0+4)=4/+15; 3/+17 (kop), nebo (0+5)=5/+1 (dvě dýky +1) nebo (+3+6)=9/+1 (dlouhý luk) 
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OČ (+3+3)=6 (kožená zbroj) 
Životy (odolnost 9/-1) 20 
U sebe několik měďáků, pravý suchdarit (hodnota 9 zl), krásně umělecky zpracovaná spona k plášti. 
Preferuje boj beze zbraně, díky čemuž může být družině nejnebezpečnějším protivníkem. 
(charisma 13/+1, inteligence 10/0) 
 
Bojovník, 6. úrove ň, such-darský barbar 
UČ (+3+8+1)= 12/+1 (bastard používán po barbarsku 1,5ručně, +1 přesnost, /+1 drtivost) 
OČ (-1+5)= 4 (kroužková zbroj) 
Životy (odolnost 17/+3) 50  
U sebe vyjma bojového vybavení nemá téměř nic – několik měďáků na pivo… 
(charisma 9/-1, inteligence 8/-1) 
 
Pokud se skupina rozhodla přečkat noc na pokoji, nikoli se schovávat po Such-Darských uličkách, 
což je jedna z možností (theurg chce prozkoumat koberec a potřebuje na to klid…), dveře budou 
zajištěny ledabyle provedenou runou vstupu, která má pozdržet nezvané hosty, aby se skupina stihla 
připravit. Očekávají Djukanovy pohůnky a chtějí být připravení (ovšem schůzku s Djukanem měli 
domluvenu až na poledne, doufají, že do té doby mají čas se vytratit).  
Při pokusu o vyražení dveří (jsou zamčené a skupina je dobrovolně otevře jedině pod šikovně 
vymyšlenou výmluvou) se uvolní z obrazce barevný dým, vyrážející a všechny postavy do tří sáhů od 
dveří musí uspět proti pasti ODL~5. Přesto  je dým dráždivý, sice postavy neutrpí žádné postihy 
k boji, pokud uspějí, ale theurg sází na překvapení – nedostatečnou znalost runokresby ve zdejších 
krajích.  Postavy, které neuspěly v hodu trpí ztíženým dýcháním, chrchlají, což se projeví v postihu -1 
k iniciativě. Pokud by si theurg dal záležet či vložil více magenergie, mohl by vtvořit daleko 
nebezpečnější past… 
 

7.4.1. Návšt ěva vlastní sféry tapiserie 
 
Všechny postavy mohou být přeneseny pouze po svolení – není možno přenést kohokoli proti jeho 
vůli. Všechny postavy musí vědět, co si chtějí vzít sebou: musí to být věci ke kterým mají aktivní 
mentální vazby – silný vztah. Jednoduše věci z osobních deníků postav. Nic co jim bylo odcizeno, ač 
tam vztah mohou mít silný taky, věc již není v jejich držení, což vazbu oslabuje. 
 
Družina se objeví uprostřed kruhové místnosti s modře pableskující kopulí, je zcela prázdná, vede 
z ní čtveřice temných tunelů rozmístěných jako oči vytkané na tapiserii. Světlo do tunelů nepronikne 
– magická černota.  
Postava přenášejícího aktuálně necítí žádný kontakt s bytostí (může se cítit podvedena a jednat dle 
toho). Alchymista zde žádnou magenergii neuzře, hraničář vnímá absenci přírodní složky – 
nedokáže zde meditovat. 
 
Je na PJ, zda nechá družinu svobodně zvolit cestu, nebo jí podstrčí možnost, která se  mu zamlouvá 
nejvíce, důležité je, že postavy možnost volby mají – každý z tunelů vede do jiného aspektu vlastní 
sféry tvořící její živelnou podstatu. Výsledek by měl být stejný ať družina pozná kterýkoli živel. Zde do 
detailu je rozvedena pouze cesta vody, jejíž model  je pro všechny cesty stejný.  
 

1. Cesta vody:  Již po překonání prvního sáhu černoty ucítí postavy vůni moře, po deseti sázích 
tmy se dostávají pod volnou oblohu na šedivé zamračené pobřeží kdesi v severských zemích. 
Cesta zpátky není – zdá se jakoby postavy vyšly ze skaliska.  
Vpravdě kolmou skalní stěnu z černého vodou lesklého kamene v pravidelných intervalech 
bičují špinavé vlny. Při postupu po stezičce pod útesem jsou v ohrožení i hrdinové – co chvíli 
se přižene divoká vlna, která na nich minimálně nenechá nitku suchou, v horším případě je 
smete či alespoň povalí. Zvláště slabé a neobratné postavy jsou v ohrožení. Mimo vlnobití 
z nebe padají proudy deště. 
Co chvíli nese vlna nějaké chaluhy, trosky. Nic, co by se mohlo hodit, jen znepříjemňuje další 
postup. 
Na skalní stěnu se bez pomoci magie dostat nedá – je příliš kluzká a strmá i pro lupiče 
profesionála. Pokud se družina přeci jen rozhodne útes zdolat, odměnou je jí poměrně snazší 
cesta po úzké skalní římse – z druhé strany skalisek je zdánlivě bezedná propast. Zde hrozí 
nikoli smetení do vln, ale pád do hlubin zapříčiněný nešikovností, kluzkou pěšinou, 
nárazovým větrem s lijákem.  
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Je nutné, aby družina spolupracovala, silnější pomáhali slabším, bez jištění lanem je cesta 
téměř nemožná. Na druhou stranu není v zájmu bytosti zde někoho zabít. Pokud je družina 
rozumná a uvědomí si nebezpečí, měla by projít s nesnázemi ale rozhodně beze ztrát!  
Po několika desítkách sáhů na skalce vystupující z masy útesu do vln (o níž se také hojně 
tříští) je mimo hromady trosek dvojice stvoření zvaných vodníny. Bývají známy i jako mořské 
rusalky, mořeny, moradivy a jinak dle kultury a jazyka. Blízké příbuzné sirén, ale 
nedisponující jejich hlasovým nadáním a touhou po krvi a tělesné rozkoši. Pokud některá 
z postav pochází z pobřeží, jistě si na nějakou vyprávěnku o nich vzpomene…  
Jedna ze sester je agresivní, pomocí provizorních kopí vyrvaných z trosek, usměrněných 
magií vody, na s nepřízní živlu se potýkající družinku na dálku zaútočí. Druhá pouze zpívá 
šplouchavou píseň. Vlny jsou mocnější. Po eliminaci (kdy pokud nezemřou a nepromění se 
v mořskou pěnu) se snaží vykoupit polibkem, který je údajně čaromocný. Zda tomu postavy 
uvěří je na nich. 
Na konci stezičky po nějakých téměř dvou stech sázích (nejvíce vyčerpávajících 200 sáhů, 
které mnozí hobiti kdy urazí…) na dalším výběžku útesu, tentokrát nepřekonatelném – lze 
odtud pouze vyšplhat nahoru na římsovou stezku (a nápodobně se z ní dostat dolů a nikam 
dále), leží vrak plavidla ve tvaru míče na ragby. Je tvořené ze stříbrošedého kovu, 
pomalované fialovými ornamenty postavám neznámého designu.  
Celou stezku pobřežím lze hrát pomocí barvitého vyprávění, kdy závisí na kvalitě popisu 
postav, co dělají, jak se s nepřízní potýkají, nebo pomocí náhody – sérií hodů proti pasti 
(doplněné o ono barvité líčení, výšky pastí upravované podle popisu snažení postav). 

2. Cesta ohn ě: Vzduch je horký, tetelí se žárem, páchne po popelu a sirných výparech. Oči slzí, 
špatně se dýchá, rouška je téměř nezbytností. Při neopatrnosti může postava snadno přijít 
k ožehnutí obočí a čupřiny… Postavy musí projít podobnou nebezpečnou stezku jako 
v případě vody, jen po okraji chodníku, snad okraji sopečného kužele, ale jindy připomíná 
pevnou pěšinku vinoucí se rozžhavenou plání. Bublání roztaveného materiálu. Jediný chybný 
krok může znamenat smrt, kdy závrať a nedostatečná výdrž co se plynů  týče znamenají 
nemilé zdržení. Občas je cesta přerušena výronem lávy přes stezku, který je třeba dlouze 
překonávat. Opět je potřeba spolupráce mrštnějších a silných ku úspěšnému překonání 
překážky celou družinou.  

3. Cesta vzduchu vede po chodníčcích ukrytých v mlze ve výškách vyšších než si i ptáci 
dovedou představit. Někde mlha zmizí a jsou vidět závratné hlubiny, jindy mizí chodníček a je 
třeba skákat, jistit se, šplhat. Některé kusy se mohou k hrůze postav pohybovat.  

4. Cesta zem ě vede pustinou ne nepodobnou hamadě v okolí Such-Daru. Ta je v zápětí 
střídána blátivým černočerným močálem, jeskyní, skalním útesem. Přechody mezi 
prostředími jsou náhlé, bez varování. Mohou být nebezpečné pro postavy s malou 
psychickou výdrží. 

 
Plavidlo se nachází na konci každé z cest. Má tři patra – horní palubu, centrální palubu a strojovnu, 
kterými se slze pohybovat pomocí žebříků. Je obýváno několika přízračnými bytostmi, jejichž dotyk 
rozlévá po těle chlad, zraňuje, v nejhorším případě ubírá životní energii (ač nejsou  nemrtví a mají 
zranitelnost humanoida, statistikově se jedná o přízračné nemrtvé z PPZ). 
Po slezení do modravé záře ve „strojovně“ plavidla se postavy octnou v kopuli velmi podobné 
vstupnímu prostoru s výjimkou toho, že se zde neotevírají žádné tunely. Uprostřed má svůj karetní 
stolek s mnoha rozestavenými hrami (figurky, nesčetné balíčky karet, všelijak pomalované desky, 
žetony, všemožná zařízení…) bytost zvaná Hráč. Kdysi neopatrná cestovatelka sférami či zásvětím, 
jejíž plavidlo proniklo do dimenze obyvatele tapiserie a zůstala zde uvězněna. Dnes střeží cestu 
k bytosti. Sama tvrdí, že pochází ze světa, kde se obyvatelé živí emocemi, mnozí jsou i 
emocionálními parazity. Ona upřednostňuje risk, sázení, pocit napětí, kdy se odkrývá karta z balíčku 
– bude to vítězství nebo je to předem ztraceno? Zbožňuje stav mysli, kdy ta musí vymýšlet strategii. 
Čím vyšší sázky, tím více uspokojení pro Hráče. Pobízí postavy ke hrám (vhodná příležitost pro 
šachovou přestávku nebo seznámení se s novinkami na poli deskovek ☺). Jedna hra je povinná – 
vlastní karetní balíček Hráče. Mocný artefakt, který za patřičně vysokou sázku dokáže dát téměř 
jakoukoli odměnu a zároveň nasytit Hráče. Samozřejmě s jistými omezeními. 
Jedna hra je povinná – hra o cestu dál. Pokud postavy prohrají, mohou hrát tak dlouho, dokud má 
kouzelný balíček magenergii. Vždy platí, že za jednu prohru je třeba získat dvě vítězství, aby cesta 
dál byla otevřená. 
Balíček umožní tolik her, jako je dvojnásobek členů družina +1 (tedy pokud si družina povede dobře 
a napoprvé získá cestu, může si každá postava dvakrát zahrát. Nebo víckrát, nechce-li jiná.) Hráč 
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samozřejmě postavám neřekne kolik nábojů v balíčku zbývá, jen když je konec, prohlásí něco na 
způsob, že sama lituje, dobře ji nasytili a škoda končit hru tak brzo, ale nedá se nic dělat. 
Pokud postavy cestu nezískají, s úsměvem je Hráč pošle do skutečného světa – i neúspěch, 
zoufalství z prohry, zklamání jsou ceněné emoce, navíc značí, že bytost z tapiserie se bude snažit 
získat další ochotné spoluhráče a zajistí jí obživu pohodlněji než únavný a zdlouhavý průzkum 
nehostinných zásvětních krajin.  
Každá karta má hodnotu od 1 do 21. Nejlepší pro pocit družiny je mít připravené vlastní karty (nebo 
prakticky z kterékoli karetní hry s přiřazenými významy kouzelného balíčku), náhradou je hod k20, 
který jako jediný zajistí vzácnost karet 20 a 21 – pokud padne 20, nech postavy znovu hodit jakoukoli 
kostkou na sudá-lichá, které rozhodí pro kartu 20 a 21. Počet karet symbolizuje filosofii Hráčova 
světa – „trojsedmost vesmíru“ – vše se opakuje v sedmi nebo třech, tyto dvě čísla jsou podstatou 
všeho a dají-li se dohromady, vznikne 21, nejmagičtější z čísel.  
U otevření cesty nezávisí na pořadí tažené karty, u dalších her ano. Pro výhru je důležitá hodnota 
karty, to, jak dobře je splněna (někdy neexistuje jenom ano a ne), kolik se hry účastnilo postav, dále 
protisázka o kterou postava přijde, neupěje-li. U otevření cesty je protisázkou její uzavření.  
Opět otevření cesty se účastní celá družina (a karta by pak měla být nahrazena nějakou náhradní, 
aby vždy bylo 21 možností), her o sázky postav buď postava sama, nebo více dle jejího přání. Může 
hrát celá družina pokud se na tom dohodne (dělá něco pro dobro celé družiny, žádná sobecká 
sázka).  
O co je možné hrát: pochopitelně začínající hráči nejprve budou chtít nějaké magické předměty, 
změny číselných vlastností atp. – zde hodně závisí na výši karty a výši sázky. Postavy musí sázet 
něco, co je jim velmi cenné, co má pro ně význam. Zde pozor – je často rozdíl co má význam pro 
postavu a pro hráče. Vsadí-li trpaslík vous, je to pro postavu velice vysoká sázka, ale jak takovou 
ztrátu ponese hráč? Je dobré se zamyslet nad kompromisem, případně dát takovému hráči 
prostřednictvím reakcí ostatních trpaslíků ztrátu pořádně sežrat. Výhodu mají zkušení hráči zběhlí 
v RP, kteří si dovedou podobné vychutnat. U začátečníků je třeba ke kartám přistupovat velmi 
opatrně.  
Pokud má PJ obavy, že se postavy mohou stát příliš silnými, je třeba je ústy Hráče navádět 
k získávání spíše herních odměn než magické předměty a útok a jenom útok. Je možné hrát o 
doplnění životní síly (stav jako po odpočinku, vyléčení případných zranění), lásku neznámého rytíře, 
vědomosti, vzpomínku dávno mrtvých osob, mapu k pokladu (skýtá další zápletky a je to daleko 
zajímavější než hrát o samotný poklad – zde to Hráč i postavám navrhne: „Dobrá, magický předmět. 
Dostaneš k němu mapu, uspěješ-li…“), schopnost otevřít jednou cestu k dobrodružství v jiném světě, 
znalost cesty k ruinám měst z dávných časů, dar přátelství zvířat (kůň se pod postavou hůře splaší) 
atd. atd.. 
Nedají-li se postavy přesvědčit k podobným sázkám, mají mít co chtějí, ale karty by měly být daleko 
těžší. 
U sázení o vlastnosti vždy platí, že sázkou je tatáž vlastnost o niž postava hraje a ztratí dvojnásobek 
výhry, tedy dva body (což většinou ovlivní bonus) ztracené oproti jednomu získanému. Pokud se 
nezadaří, může po hře vylézt z koberce mrzák.  
Vhodnější sázky než předměty jsou taktéž herní záležitosti – pocit, vzpomínka, případně u válečníka 
jeho zkušenost s mečem (případné vymazání přesností), životní síla, ale i vlastnosti. Nic pro postavy 
nedůležitého ač třeba cenného (tak já vsadím ten meč +5, který stejně nemůžu používat…). Pokud 
hraničář vsadí svého psa, mělo by mu to nechat negativní škraloup na auře (až ve změně 
přesvědčení).  
 
Důležitou poznámkou je, že pokud se postavy do hry pustí a ta se na nich nějakým způsobem 
projeví (týká se především změn vlastností, zásahů do psychiky, myšlenek a vzpomínek), některé 
osoby to poznají. Stanou se pro ně „démony“, bytostmi z jiných světů, které jsou v některých zemích 
pronásledovány, zotročovány případně vyhlazovány. A důsledky se projeví v události Živá voda.  
Postavy dopředu pochopitelně varovány nejsou. Jen postava theurga, zvláště pochází-li z nějaké 
magické velmoci, má povědomí o podobných aktivitách některých náboženských či jiných skupin. 
 
Každou kartu by měla být schopná splnit každá postava byť s obtížemi, je třeba od PJ schopnost 
improvizace – válečníkovi připravit bojové karty těžší, krollovi hádankové jednodušší. Na druhou 
stranu by se mělo vyžadovat hraní postavy a např. u karty Pýcha pokud kroll není depresivní 
melancholická bytost by se mělo vyžadovat aby se po protivníku vrhnul bez dlouhých diskuzí.  
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Po tažení karty se postava ve většině případů přenese do malého bludiště či kolbiště, kde se pokus o 
získání karty odehrává. 
 
Při kartách není možné zemřít. Pokud se tak stane, postava se s jedním životem probírá v místnosti 
hráče. Jedinou výjimkou je, pokud vsadí vlastní život.  
 
Karty dokáže aktivovat pouze bytost z rodu Hráče, pokud jí je postavy uzmou násilím či ukradnou, 
v jejich rukách je magie karet neaktivní.  
Ne všechny karty mohou být pro vaši družinu dostatečně zajímavé, zde je nutno je přizpůsobit 
konkrétní družině, nápadově slabší nahradit vlastními.  
 
Samotné karty: 

1. Tma 
Byla první, než se vesmír rozsvítil a sféry rozezněly. Nikdo si ji dnes již nepamatuje. Okus ji! 

Postava přijde o zrak (i infravidění). Musí se vypořádat s nástrahami malého bludiště, najít z něj 
cestu bez pomoci vidění. Pro PJ náročné na popis pro oslepenou postavu. Projitím bludiště postava 
splní kartu na 75%. Aby byla splněna zcela, musí vydržet další hodinu slepá – vypořádat se 
s nástrahami osudu hrdě, nevzdávat se. Pokud se rozhodne pro přístup „teď jsem oslaben, tak si 
tady sednu a počkám až to přejde“, kartu nesplní. Pouze pokud se v takovém případě jedná o hraní 
postavy, dostane ta za to zkušenost, ale karta zůstane nesplněna (ale pro případ otevření cesty nebo 
výhry své karty to stačí, jen efekt výhry bude menší, než postava očekává). 

2. Ticho 
Ticho je zvíře v nás: Hladové a velmi zlé! 

Bitva se odehrává pod vodou, postava může dýchat jako obdařená kouzlem Vodní dech, může se 
volně pohybovat – přidržovat se vznášejících se desek porostlých chaluhami i skalisek. Postava 
neuvyklá pohybu pod vodou má postih ke všem bojovým hodnotám vyjma iniciativy -4. Útočí na ni 
podmořským vlkům podobné rychlé šelmy. Objevují se znenadání, útočí s překvapením, zákeřně. 
Ukrývají se mezi plovoucími objekty, za skalisky, plíží se. Není slyšet ničehož. 
Po objevení se zpět je na hodinu postava hluchá. 
 
 

3. Světlo 
A pak bylo světlo, lid otevřel oči a ve zděšení prchal. 

Opak tmy, který ve výsledku může  být totéž. Postava se dostane do oslepujícího světla, kdy musí 
zavřít oči, přizpůsobovat se prostředí, zatímco se k ní blíží bestie. Postava, když konečně si zvykne 
zjistí, že je na neuvěřitelném místě, které zatím vídala  pouze v hrozivých snech (nebo zpátky na 
oslivě nasvícené cestě vzduchu z předchozího putování, něco, co skutečně sevře žaludek strachem, 
závratí, překvapením). Měla by spatřit něco, co odporuje jejímu zdravému rozumu. Bestie pak ani 
nejsou nutné. Smyslem karty je utrpět šok a vyrovnat se s ním. Překonat překážky toho, že vidíte 
příliš mnoho, či víte příliš mnoho, víc než by se mnohým líbilo. Nesplnění je poddání sen okolnostem.  

4. Voda 
Živel je základ, ale podceňovat by se neměl… 

Všechny živly jsou konfrontační karty v prostředí živlů. U vody jde o kruhovou arénu, kde jsou 
postavy po kolena ve vodě (menší po pás a výše…) a musí se vypořádat s elementálem příslušného 
živlu s tím, že je ohrožuje i samo prostředí. Velmi to může připomínat procházku živelnou podstatou 
vlastní sféry, zde je však voda sladká a naopak může rozpustit vlasy a vousy zcuckatělé solnou 
koupelí…  
Elementál karty je slabší než pravidloví kolegové – je zranitelný B1/3. Elementála je třeba přizpůsobit 
síle dotyčného. Pro kouzelníka jde o téměř nepřekonatelnou překážku (není zranitelný kouzly), tedy 
je třeba volit životaschopnost co nejnižší. 

5. Oheň 
6. Vzduch 
7. Země 
8. Duha 

Kolik barev má duha? 
Postavy dostanou další hrací desku a barevné žetony spolu s textem hádanky. 
Barvy žetonů: Brčálová, šedá, zelená, oranžová, modrá, žlutá, červená, bílá, černá, hnědá, fialová. 
Nápovědy: 

1. Základem je světlo. 
2. Šest vzešlo ze světla, čtyři patří jinam. 
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3. Obloha je nízko, přesto slunce vysoko. 
4. Slunce polední i večerní kůži opálí. 
5. Od louky není k močálu daleko. 
6. Krev je střídána temnotou zapomnění. 
7. Krev v trávě, liška v jezeře: zavři oči, barvy se prohodí. 
8. Šeď dní se v lučních zvoncích utopí.  

Jde pochopitelně o teorii barev, pokud ji inteligentní postava (nejspíše kouzelníka nebo alchymisty) 
zná, může se řídit i tím. 

 
9. Pýcha 

Jak moc si věříš? 
Postava se dostane do arény s impozantním leskle šupinatým stvořením vzdáleně připomínajícím 
draka. Na draka je však velmi malé – pouhá velikost B až C dle příchozího. Má krásně duhově 
zbarvené šupiny, nádhernou hlavu, hrdě posazenou na štíhlém krku. Přivřené černě lesklé oči 
postavu sledují, výraz tlamy i celé „tváře“ připomíná spíše pobavený úsměv  než agresivitu.  
S dráčkem je rozumná řeč: pobízí postavu ku změření sil, dává okázale najevo svou převahu, pobízí, 
snaží se vzbudit pýchu postavy, ješitnost válečníka, vyzývá. Sama reaguje okázale, pyšně. Snaží-li 
se z ní někdo tahat vědomosti, ví toho poměrně hodně, ale dává najevo nadřazenost nad prostými 
lidmi z obyčejného nudného hmotného světa. Se značnými diplomatickými dovednostmi a hlavně 
pokorou a snahou dráčku potvrdit jeho nadřazenost z něj lze dostat zajímavé informace ne pro 
každého dle světa PJ, především historické, znalosti bestiáře, především drakologie. Dráček přesto 
si neodpouští poznámek, že takové vědomosti sice má – nebyl by tak výjimečný, nemít je, ale 
záležitosti jsou to natolik nudné, že mu nestojí za pozornost… 
Kartu Pýcha lze splnit oběma způsoby: ješitností a bojem a následným vyřazením dráčka stejně jako 
pokorou, diskuzí. Karta není splněna pouze při tupém vraždění bez rozmyslu, případně snahy získat 
co nejvíc za co nejmíň úsilí, přechytračením. Je třeba i když postava pochopí oč jde, dát si tu práci 
jeden z pocitů v sobě skutečně vyvolat, ne jej hrát.  
 
Boj s dráčkem je poměrně nepříjemný – má ďáblíkovu schopnost teleportace po kolbišti, užívá hodně 
kouzel především aby protivníka zesměšnil, ponížil. S oblibou užívá kouzel typu Protoplazma 
s různými (nejen) vizuálními efekty – postava bude obalena lepkavým medem a držena na místě 
(následně může přivolat roj včel a sám se smát), zahrne ji bublinkami či barevnými míčky, které 
budou znesnadňovat její pohyb po kolbišti a sám se bude přemisťovat a tak podobně. Sám fyzicky 
zaútočí pouze až si postavu řádně připraví všemožnými postihy a nejlépe ku naprostému 
zesměšnění válečníka na něj zaútočí metamorfovaný do jeho vlastního těla (pokud jej tedy 
nenapadne, že by bylo pod jeho dokonalost a důstojnost využívat schopností druhých…, ale zde 
potupa druhých jde nad důstojnost). Velikost B (nebo C), zranitelnost humanoid, životaschopnost dle 
návštěvníka 6 až 10, odolnost 23/+6, charisma 25/+7. 
Nutno podotknout, že dráček je připraven na sílu mečů a silácká slova k nim patřící – válečníky umí i 
popouzet nejlépe…Zvláště bude-li napaden mentálně, bude přinejmenším zaskočen a dle toho zprvu 
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zmateně reagovat. Podobně překvapeně reaguje na vtipné použití lektvarů nebo magie, kdežto 
vulgární energetické magii typu blesků se okatě vysmívá. 

10. Poklad 
Ne každý poklad je pokladem ve své podstatě, mnohý je i prokletím.  

Opět kruhová „aréna“, tentokrát prázdná vyjma sedmice truhel. Postava má sedm pokladů na výběr, 
měla by volit dle svého charakteru, pouze tehdy je karta její. Zlatomilný trpaslík bude-li se snažit 
v kartě poklad vidět nějaký zádrhel, hádanku z vypočítavosti cokoli jiného, kartu nezíská. Naopak 
bude-li ten, který nejvíce touží po lásce a štěstí považovat za poklad něco hmotného a dle toho 
uzpůsobí svou volbu, neuspěje. Zde velmi záleží na tom, která postava kartu táhla a táhla-li ji celá 
družina, která postava je dominantní v řešení karty. Jen, dá-li se nátura celé družiny převést do jedné 
škatulky, lze k ní přistupovat jako k jednotlivé postavě.  
Každá z truhel má své popisky: 

1. Duševní síla – amulet zvýšení magických dovedností, lazurit z PPE.  
2. Třpytí se jako hvězdy – mince. Jedná se o exotické mince neurčité hodnoty, nezdají se 

zlaté,ani z žádného jiného drahocenného kovu, ale jsou velmi neobvyklé. V hospodě s nimi 
nezaplatíš, ale sběratelskou cenu mohou mít značnou. Může se jednat o platidlo nějaké 
dávno zaniklé říše, z cizího světa, nemusí to být platidlo vůbec, záleží jen na PJ. 

3. Pomocná ruka – V truhle je cínová figurka, která po přenesení mimo arénu ožije, zvětší se do 
lidské/barbarské velikosti. Je to Gra-San, mladý barbarský alchymista, viz popis CP na konci 
této kapitoly. Před padesáti byl lety družiník Yr-Tokův. Postavám může být velice nápomocen 
informacemi o theurgovi, informacemi o tom, co se tehdy stalo, jaký Yr-Tok býval (což 
neznamená jaký je dnes), a pomoci lektvary, které zvládne vyrobit. Za své vysvobození bude 
vděčný, byť se vězení a smrt na jeho duševním stavu lehce podepsala.Může jej převzít i 
hráčská postava. 

4. Zhouba nepřítele – zbraň dle nátury nositele, není lepší statistikově, ale vzhledově 
impozantní, každý nepřítel, který se s ní má utkat, znejistí (či se do ní zamiluje a bude ji chtít 
získat stůj co stůj…), nositeli dá pocit, že vlastní něco skutečně mimořádného, co mu pomůže 
v každé bitvě. Jen těžko se s ní bude loučit (čímž se z krásy stává prokletí, má-li možnost 
zbraň vyměnit za jinou s lepšími parametry, způsobí to trauma, neb tato je nejdokonalejší, 
nejkrásnější…) 

5. Až do konce bytí – amulet, který dovolí jedenkrát zvýšit fyzickou přitažlivost, dovolí nositeli 
lépe volit slova, skládat je tak, jak by jej dřív nenapadlo, pohybovat se ladně s grácií, získat 
chvilkový respekt svou autoritou. Jinými slovy jednou zvýší charismu na polobožských 22 po 
dobu jedné hodiny, kdy má nositel šanci získat protějšek po němž touží, zapůsobit na něj, jak 
nejlépe dokáže (a když zaujme, je to již jen na něm…ale vědomí, že mu pomáhá amulet, byť 
již třeba neaktivní, mnohdy dokáže s nesmělými osobami divy…)  

6. Tajemství – znalosti nějaké věci, o které se běžně nemluví, něco, co bude v budoucnu 
postavám ku pomoci v jednání s CP, jejichž slabiny se zjišťují velice těžko. 

7. Vědět dřív – amulet detekce stvoření jaké PJ potřebuje do světa, pro setkání s Dol-Jarem se 
hodí amulet zaměřený na cizosvětní bytosti. 

Odnesení pokladu však má svou negativní stránku. Pokud postava kartu splní, je vážně zraněna a 
oslabena, dočasně snížena její inteligence (přejde po vydatném odpočinku). Pokud postava kartu 
nesplní, trvale přijde až o 3 životy. 

11. Obtíže 
Bez obtíží se k cíli dostat nedá… 

Nejotravnější karta (i pro PJ). Postava je zasypána přehršlem slabých nestvůr z PPZ – krysy, 
netopýři, přerostlý hmyz, moucha zlodějka, pavouci, ale i hadi či skřeti. Je jich spousta, s vybíjením 
se objevují další, silnější. Pokud postava přežije 5 kol (dle počtu, síly samotné postavy atd.), karta je 
její.  

12. Klíč 
Nemám tuto kartu ráda. Zrazuje. Není nízká, ne, ale nikdy nevíš, k čemu ten klíč slouží. Co odemkne?... 
A která jsem? 

Postava se octne v kruhové místnosti se sedmi dveřmi, poté dostane jednoduchou hádanku: 
 

121 Kolik lístků čeká 
1 Kolik 
111111 žáru i vody, ohně, tání uhájí 
2 jen 
23 myš slídí 
1121 do rzi žebroty namočena 
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Odpovědí: Klíč k životu je myslí držen. (aneb hlad je zažehnán a život zaručen jedině pocity jdoucími 
z mysli…)  
Při zodpovězení dostane klíč, který pasuje do všech dveří. Vybrat si může pouze jedny. Jakmile jsou 
dveře otevřeny, nastane jejich efekt a postava z bludiště mizí. Do dveří se lze vlámat (těžké dveře 
s pastí 10) či dostat pomocí zlodějského nádobíčka. Pak pro otevření cesty k bytosti se karta 
považuje za splněnou, pro sázky postav je míra splnění 50%. Ke splnění je třeba vybrat správné 
dveře ke Hráči, což dokáže postava buď intuicí a znalostí psychologie, nebo rozhovory s hráčem. 
Pokud vybere dveře špatné, není karta splněna, nicméně jí zůstanou efekty způsobené samotnými 
dveřmi. Hráče vedl k cestování hlad po emocích, touha po risku, napjetí, hrách s jinými národy. Chtíč 
po pocitech. Její osobnost byla vždy bouřlivá, svou radost i zklamání, sytost i hlad dávala vždy velmi 
jasně najevo. Správné jsou dveře 2. Chtíč rozvodněné řeky, byť co je lapena, je proud poměrně 
usměrněn. 
 Sedmero dveří: 

1. Hrdelní zlo čin  (postava přichází o polovinu životů a veškerou magenergii) 
2. Chtíč rozvodn ěné řeky 
3. Potrestaná vzpoura  (postava je označkována nějakým démonským vzhledovým rysem, 

ale nikterak na první pohled nápadným. Pokud jsou hráči na vzhled svých postav hákliví, 
je lepší označit pouze jejich auru) 

4. Matčina nev ěsta (doplní se magenergie a životy) 
5. Zrcadlo času  (postava omládne či zestárne o 1k3 let) 
6. Klíčník zp řerážených kostí  (postava dostane křídu na jedno použití – její funkci vysvětlí 

Hráč po návratu – kolem skupiny se opíše kruh a ta se přenese za dobrodružstvím 
neznámo kam. Co odemyká klíč? 

7. Potlačená ctnost (postava získá 1 bod ke stupni (nikoli bonusu) charismy – ctnost se 
projeví na jejím vystupování, jistější držení těla, pevnější pohled…) Nikdy však nad 21. 

13. Prom ěna 
Karta otevírající cestu v našem nitru. Zajímavá. Otevírá spoustu možností, ale přináší i strasti. Jako každá 
cesta. 

Podobná karta jako Tma a Choroba. Její efekt je dlouhodobý a je na postavě, jak se s ním vyrovná. 
Zda se dokáže přizpůsobit a zkoumat nové možnosti, či si sedne a počká až to přejde.  
Jak název napovídá, postava se změní jako pod vlivem kouzla Metamorfóza v jiného tvora, jak moc 
podobného člověku či jak moc zajímavého, nechť na PJ. Platí, příliš postavám neubližovat, zvláště 
postavám citlivějších hráčů, ale karta musí být zasloužená, neměla by se dostat zadarmo. Proměna 
by měla být spíše nemilá. Trvá dle inteligence postavy. Moudřejší postavy se trápí déle, než 
jednodušší. Při objevování schopností nové podoby by se mělo postupovat dle pravidel pro mága při 
jeho pobytu v podrobeném těle, ale pro hru je to příliš zdržující, lze zařídit objevování schopností 
z moci karet – magickou cestou. Efekt karty by vesměs měl přejít v dobu, kdy postava usoudí, že se 
jí to líbí.  

14. Slovo 
Málo co má větší sílu než dobře volené slovo… 

Tuto kartu doporučuji jen PJ, který má básnického nadání a schopnosti improvizace. Lze ji pojmout 
dvěma různými způsoby.  
Postava se setká s bardem. Bard je to skutečně schopný, proto od PJ vyžaduje přípravu: nic nedávat 
postavám zadarmo. Může se s ním utkat v hobitím turnaji hádanek, nebo ve veršování. Splnění karty 
je vítězství ve slovním boji, ale skutečně bard by měl mít navrch! 

15. Nenávist 
Nenávist žene k cíli silně, byť není tak silná jako jiné pohnutky… 

Karta podobná kartě Pýcha – lze ji splnit protikladnými reakcemi. Závisí na prožitcích konkrétní 
postavy, s kým se setkala v minulosti, jaké má vztahy s okolím… 
Objeví se v malém zrcadlovém bludišti, kde odrazy jsou její vlastní zlobou a záští zkřivené obrazy, 
kout nitra, kde sebou samými pohrdáme, kde si vyčítáme, že jsme nedokázali víc. I většina 
sebespokojenějších lidí takový tajený kout má a zde přichází ke slovu… Ale zjevují se i obrazy 
blízkých jejichž očekávání postava nesplnila, družiníků, kteří mají důvod jí něco vyčítat, osob kterým 
vědomě i nevědomě ublížila. Zde ji nenávidí celé její svědomí a nevědomí. Občas při ohlédnutí se 
zdá, že nejen nespočet zrcadlových tváří, ale i někdo živý bludištěm spolu s ní obchází. Jen periferně 
k zahlédnutí. A tu, na konci slepé uličky leží meč. Krásný zdobený meč z nějž zloba a chlad přímo 
čiší. Pobízí svou krásou:„Vezmi mne do ruky! Učiň přítrž tomu ponižování, té zlobě! Předveď svou 
vlastní zlobu!!“ (nemluví, jen se nabízí). Meč je jednoduchá lesklá elegantní čepel se zdobenou 
záštitou a černou hladkou nicméně pro držení v bitvě vhodnou kůží potaženou rukojetí. Zdobená je i 
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hruška, nějaké zvláštní písmo v ní vyložené z lesklého černého kamene. Druh meče závisí na 
návštěvníkovi – válečník se setká s dlouhým, ostatní povolání s krátkým. Meč se chová jako zbraň 
+2, je-li používán ve zlobě a nenávisti (ať afektované, tak chladné a vypočítavé) přidává i bod 
k útočnosti a obraně zbraně (ve vzteku se málokdy dobře myslí na obranu…), navíc má šanci 
v polovině úspěšných zásahů absorbovat polovinu životů za něž vzal a část (k6, nejméně však 
jeden) předat nositeli. Zlý meč. Ve zlobě jej není možné používat naplocho, tomu se sám meč brání. 
Pokud pohltí 250 životů mění se na meč +3, po dalších 500 na +4. Po dalším tisíci puká a nenávist 
v něm lapená se dostává na svobodu, přičemž prvním jejím cílem je nositel zbraně. Jde o přízračnou 
bytost útočící vysáváním životní síly podobně jako vyšší nemrtví z PPP.  Pokud PJ nebaví hlídat 
nasycenost zbraně, v případě, že družině zůstane, může vyřešit situaci dlouhodobě dle četnosti 
bitev, kterými družina prochází a zhruba užívání zbraně: po jedné až třech úrovních si meč 
„postoupí“ poprvé, do další úrovni až čtyřech podruhé, atd. – záleží jak moc bojově laděná družina jej 
nosí. 
Je jen na postavě zda nutkání vzít si tak krásnou byť zlou věc podlehne. A je zcela na ní, co udělá 
dál, zda (pokud již tak neučinila) zrcadla ve vzteku rozbije (karta splněná na 50%), projde bludištěm 
a použije meč či cokoli jiného k vypořádání se se strážcem cesty (70%), nebo projde chladně a 
dokáže nenávist a zlobu v sobě potlačit, strážce propustit (100%) (+ zkušenost za hraní postavy 
pokud některá z variant je sice z pohledu hráče i PJ vhodnější, ale nátura postavy vyžaduje něco 
jiného…) Pokud postava meč nevyužije ke zničení strážce cesty, ale k jeho oživení či osvobození, 
zbraň jí nezůstává. Pouze tehdy dala-li průchod nenávisti, zuřivosti atd. je jí za nižší splnění karty 
odměnou Nenávist v případě Dlouhého meče, Zloba v případě krátkého. 
Strážce je řetězy působícími jako z pavučiny spoutaná postava k níž má hrdina velmi blízký a velmi 
negativní vztah. Někdo, koho by i kladná postava byla ochotná zrázu zabít. Není-li někdo takový, pak 
nějaké ztělesnění zla, kterému postava přikládá váhu (pro barbara z klanu Vlka nepřátelský válečník 
z klanu Orla, či ztělesnění Orla samotného; pro katolického kněze ztělesnění ďábla; pro někoho 
tchýně, pro alchymistu mé družiny jakýkoli Urzemec). 
Strážce metá nenávistné pohledy, častuje ji kletbami a nadávkami, či naopak má chladný výsměšný 
výraz typu „Tady jsem a můžeš si mě zabít, udělá-li ti to dobře, ale na to jsi moc slabý…“.  
Při případné konverzaci mimo urážek podněcuje postavu k použití meče s tím, že pokud jej 
nedokáže použít ona, ať jej dá jemu, on že jí ukáže jak takový meč použít. Pokud jej dostane do 
držení, přesekne pouta a napadne postavu. Dá na vědomí (po ještě delší konverzaci), že pouta je 
možné zničit pouze mečem z bludiště.  

16. Choroba 
Nešťastná karta. Ale každá slabost  ve výsledku posílí. 

Karta s dlouhodobým efektem. Smyslem je podobně jako u Tmy nevzdat se. Překonat slabost a 
bolest, hrát dál bez remcání. Závisí na odolnosti postavy, jak rychle svou chorobou projde. Obvykle 
trvá asi týden, leč po každé velké fyzické námaze si postava (resp. PJ za ní) hází na ODL, kdy 
počáteční hodnota je 9, za každý úspěch se hodnota výše pasti při příštím hodu o 1 snižuje. Při 
neúspěchu se dotyčnému přitíží. Cítí se slabý, zničený, potí se, tu zase zimnice. Léčení pomocí 
hraničářské magie i lektvarů je neúčinné a škodí ve splnění karty (za každý dobrovolný pokus o 
léčení se míra splnění karty snižuje o 10%) – něco jiného je, pokud mají přátelé o postiženého 
starost a léčí jej bez jeho vědomí. 
Počáteční choroba je pouze lehká slabost a malátnost, zvýšená teplota, které se projevují pouze -1 
k obraně a útoku – dotyčný není schopen se na boj příliš koncentrovat. Při neúspěchu proti pasti se 
postihy zvyšují, následně přichází postava i body síly, obratnosti a inteligence podobně jako při 
vyčerpání. Dokáže-li se chorobě vzepřít, bojovat s ní, nevyhýbat se bojům a zátěži, pak i tehdy, 
neuspěla-li opětovně v hodech a je jí zle, může i po několika hodinách nemoc přejít. Míra splnění 
karty záleží na chování postavy. I když nemoc přečká, ale týden nebude nic dělat, neuspěla.  
Po úspěšném přečkání dlouhodobější nemoci je postava odměněna větší výdrží – získá 1 život ke 
svému maximu neválečníci, 2 životy válečníci a hraničáři. 
 

17. Strach 
Prvotní emoce. Přesto stojí vysoko: Tak primitivní, tak žádaná! Ten pach! Nic nechutná jako strach… 

Postava čelí svému největšímu strachu či strachu její kultury. Např. pro mnohé není nic tak hrozné 
jako nemrtví, představa, že mrtvý vstane z hrobu… proto je toto téma natolik populární a zde je pro 
jeho zřídkavé použití vhodné místo. Hnijící či kostění nemrtví. 
Ale může jít o zcela jinou překážku vyplývající z psychologie postavy. Strach ze selhání, strach o své 
blízké, strach z bolesti, z lásky, ze samoty, tmy, mučení… 
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S touto kartou je třeba pracovat opatrně, důsledně odlišit hráče a postavu. PJ by měl vědět, co hráč 
snese a co již ne, aby nevědomky se nedotýkal jeho namísto postavy.  
Vítězstvím je úspěšné postavení se svému strachu ať jde o bitvu (či pouhý pokus o bitvu – i kdyby 
postava prohrála ale nikoli díky svému strachu, je karta její), překonání se ve vykročení na cestu, 
rozpravu se svým druhým já… 

18. Oběť 
Znamená ztrátu, přesto často posílí… 

V kruhové aréně ve středu stojí obětní stolec s náčiním ku obětem užívaným v kultuře návštěvníka 
karty (či jeho obecnou představou, pokud kultura obětem neholduje). Násil vyrytý hluboko do stolce 
má svůj jasný smysl a dá jej na vědomí i postavě, která neumí číst. Rozuměl by mu ve chvíli, kdy na 
něj pohlédne každý… „Daruj krev života“. 
Po obvodu místnosti jsou košíky se vším možným. Stěny místnosti barvou vymezují dva polokruhy, 
v jedné polovině je obsah košíků symbolikou vlastní oběti: vzpomínky, krve života (několik životů 
aktuálních či jeden život od maxima), krve mysli (totéž magenergie), fyzických/mentálních 
schopností, zkušenosti se zbraní, pocitu, chutě, touhy po něčem. Druhá polovina je vesměs totéž, 
ale oběť se netýká postavy. Je to jako obětovat býka svého souseda…  
Každou z těchto obětí se postava dostane ven, karta je splněna pouze obětuje-li něco svého.  
V odměnu za oběť je její mysl silnější. V praxi se projeví v mentálním souboji, její SOM dokáže-li se 
ho účastnit je jakoby měla o úroveň zkušeností více. Válečníci a zloději si zlepší svou disciplínu 
mysli, jejich PM vzroste o 1.  

19. Osud 
Běžně nejvyšší karta, pokud nepatříte jako já k těm, kteří vyznávají trojsedmost vesmíru a života. Osud 
nade vším, osud pevně daný. Vyhrává ten, kdo jej dokáže originální cestou ku pobavení bohů naplnit. 
Prohrává ten, koho zlomí. Podle některých je toto základní rozdíl mezi lidmi a božstvy. Nu, zanechme 
filosofie, mnozí na něj nevěří. Ukažte jak si s ním poradíte vy… 

Osudem je možné osudové setkání postav se sebou samotnými. Alter ego má stejné parametry, 
vybavení, vzpomínky i zkušenosti jako postava, stejnou inteligenci, přes to všechno nemá její 
osobnost a na některé podněty může zareagovat jinak. Vůči svému obrazu je agresivní. Využívá 
všech možností, které má, ku jeho likvidaci a zaujetí jeho místa. A máloco je tak hrozné jako postavy 
hrdinů samotných… 

20. Život 
Nejlepší karta v balíčku. Ale příliš života škodí… 

Konfrontační karta, jejímž cílem je z malého bludiště získat živou vodu/dostat se do středu. Bludiště 
zabezpečuje příliš mnoho života, podobně jako u karty obtíže jsou volbou slabší zvířecí nestvůry 
z PPZ případně PPP, pokud je procházející postava silnější. Hraničář dokáže mluvením se zvířaty 
získat spojence. Stěny jsou obrostlé útočícími rostlinami, tu a tam možno narazit na jedovaté spóry 
cizokrajných rostlin, je nutno překročit kalnou vodu: Budiž vzdán hold starým čtverečkovým 
dungeonům. 
Živá voda je baňka s křišťálovou kapalinou, jednou zařídí vzkříšení osoby. 

21. Smrt 
Karta nejvyšší a konečná. Opět nastává věčná temnota. 

Postava ve tmě bojuje s bytostí podstaty upíra (u slabších postav stačí duch), ale tak silnou, aby boj 
měla šanci při dobré taktice přežít. Každým zásahem je z ní rván život. Karta je její pouze přežije-li 
s alespoň jednou svou úrovní. Lze hrát o její vyléčení.  
 
Po odehrání všeho co je libo a otevření cesty Hráč postavy pustí dál – přenese je k poslední zkoušce 
před vstupem k Dvouhlavému/é. Postavy jsou na širé vyprahlé pláni. Jen kamení namodralého 
zbarvení, sem tam černý pahýl uschlého stromku či keře. Obloha působí nízko, je ocelová, působí 
nepřátelsky. Jediným objektem je brána vystavěná z neuměle svázaných kostí všech možných 
bytostí snad včetně dinosaurů. Má na výšku přes pět sáhů. V jejím ústí se krčí stařec 
v polorozpadlých hadrech. Strážce brány. 
Diskuze s ním není téměř možná. Jediné za čím si stojí je, že postavám musí dát hádanku. 
Dá do hávu Dračího doupěte převlečenou slavnou logickou hádanku A. Einsteina: 
 

Před urzemským císařem stanulo pět vyslanců s poselstvím. Každý je jiné rasy, každý zástupcem jednoho 
povolání. Všem nechali pouze lehkou zbraň – každý má jinou. Pohostili je oblíbeným nápojem – každého 

jiným. Na krku má každý amulet z drahého kamene – každý jiný. 
1. Elf nosí beryl. 

2. Trpaslík má tesák. 
3. Kudůk pije pivo. 
4. Kroll je hraničář. 
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5. Barbar sedí první. 
6. Kouzelník nosí lazurit. 

7. Alchymista má krátký meč. 
8. Zloděj pije čaj. 

9. Válečník sedí vedle muže s medovinou. 
10. Válečník má souseda s palcátem. 

11. Muž s kořalkou nosí jantar. 
12. Muž s jantarem sedí nalevo vedle muže s olivínem. 

13. Muž s dýkou je vedle kouzelníka. 
14. Barbar sedí vedle muže s citrínem. 

15. Muž uprostřed pije víno. 
16. Kudůk nesedí poslední. 
Otázka: Kdo má h ůl? 

(odpov ěď: Kroll) 
Barbar Kudůk Elf Kroll Trpaslík 
Kouzelník Válečník Alchymista Hraničář Zloděj 
Medovina Pivo Víno Kořalka Čaj 
Palcát Dýka Kr. meč Hůl Tesák 
Lazurit Citrín Beryl Jantar Olivín 

 
Po vyřčení správné odpovědi uhne z cesty, brána se otevře. Družiny, které raději uzel přeseknou než 
rozpletou se potážou s nepořízenou – po zabití strážce se ten, kdo jej zabil stává strážcem novým, 
postavu přebírá PJ, neb se promění i psychologie postavy – získá nové vědomosti, pocit poslání, 
ztratí svobodnou vůli. Je zcela oddána Dvouhlavému/é. Jen pustina se změní na pustinu 
pozemskou, kterou postava již někdy spatřila. Obloha nabude běžného odstínu atd. 
 
Finální část je třetí velmi podobnou kopulovitou místností se samotnou bytostí. Dvě hlavy, čtyři 
nepřirozeně modré oči, hadovité tělo. Mluví dvěma hlasy současně – mužským a ženským.  
Zde velice záleží na řečnictví a diplomatických či vykružovacích schopnostech družiny, zda bude 
schopna bytost přechytračit, či finále skončí násilím. Tentokrát zde není samotný theurg, ale celá 
družina, což mluví v neprospěch bytosti. Její hlavní silou jsou vědomosti, požírání duší, čerpání 
životní síly z družiny, které ji posilují. Boj bude velmi nepříjemný, ale družina by jej měla přežít, na 
rozdíl od jednotlivce.  
Pokud je bytost zabita, postavy jsou okamžitě vyhoštěny do normálního prostoru, do okamžiku z nějž 
odešly. Koberec je zničen – čtveřice očí se zavřela. Yr-Tok se tehdy pochopitelně zrovna neodmění, 
stejně tak kterýkoli jiný zájemce. Ale možná ku údivu postav, theurg ze zničení koberce, byť byl po 
většinu jeho mladšího života nedocenitelným rádcem, dnes chápal jeho nebezpečí a je rád, že 
situace byla vyřešena. Dnes má lepší zdroje vědomostí…tedy žádná odplata družině se nekoná… 
Pokud se podaří bytost přesvědčit aby si vzala jen někoho (nepohodlného) z družiny, či ji uplatit 
dodávkami čerstvých duší, koberec zůstane takový jaký je a je možné se s ním vypořádat dle vůle 

postav. 
Pokud postavy neuspěly a veškerá jejich životní síla přešla do bytosti, ta 
se osvobodí a půjde si to na mentální rovině rozdat se svým věznitelem, 
následně způsobí menší pozdvižení v Such-Daru a vrátí se do světa 
z něhož pochází. Ale to již je jiný příběh. 
 
V případě boje s bytostí: 
V prvním kole ta přivolá na hexy okolo sebe malé vzpřímené plazovité 
postavy (A), kteří mají každý útok za kolo, ale nemohou se pohybovat, 
mohou útočit pouze do vzdálenosti 1, chrání před fyzickými útoky 
samotnou bytost, která může nerušeně kouzlit. Plazi strážci mají 
životaschopnost 3-5, jeden útok za kolo, útočí zuby (UČ (+1+4)=5/+1),OČ 
(+3+3)=6 (šupiny) Odolnost 13/+1 
V dalších kolech sesílá kouzla Zpomalení, Protoplazma, Vidění dvojmo, 
Třpytivá zář, a další podobného založení, ale hlavně Přivolání ochránců 
(Plazí postavy o velikosti B, které se objevují 1-3 na jedno seslání za 10 
magů, náhodně válečného či střeleckého zaměření.  Plazi se objevují po 
obvodu místností. Mají životaschopnost 4-7, válečníci bojují jedovatými 
zuby nebo širokými meči (+3+5nebo+4)=8 nebo 7/+1, OČ (+3+3)=6 
(šupiny); střelci mají dlouhé luky ÚČ (3+5)=8/+1. Veškeří ochránci mohou 
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použít svou zvláštní schopnost uhrančivého pohledu. Mají svítivě modré oči, dokážou přimět postavu 
(pokud nebojuje poslepu) aby se do nich podívala, pak čelí pasti INT~5~nic/ztráta zbývajících akcí 
v tomto kole. Použití zvláštní schopnosti trvá jednu ochráncovu akci.) 
Sama bytost má životaschopnost 12, odolnost 19/+4, inteligenci 19/+4 (magenergie jako čaroděj o 
dvě úrovně výše) 
CP události  

Hráč 
Dnes vězeň z národu emocionálních parazitů, ale s vězněním je to sporadické – za 
její dlouhý život neměla pohodlnější získávání vášnivých emocí. Navíc se zde může 
věnovat konzumaci jí nejvyhledávanější – hráčskému vytržení, nadšení ze sázek. 
Je oděna do šatů cizokrajného střihu (pokud se někdo z postav zajímá o estetiku, pak 
si všimne, že vzory na šatu vytkávané jsou podobné ornamentům na plavidle) ve 
výrazných barvách. Sama má rysy národa cizosvětního od zelenavé barvy pokožky, 
oranžových očí a modrých vlasů vyrůstajících z jediného pásu uprostřed hlavy. 
Dvouhlavý/á 
 Bytost z jiné sféry/dimenze/roviny bytí (cokoli váš svět umožňuje). Vědoucí, znalá i 
hmotného světa postav, jeho historie (možno vysvětlit její blízkostí ke sférám a jejich 
informacím). V oboupohlavnosti je symbolizována její dokonalost. 
Strážce 
Aktuální strážce je jeden Yr-Tokem do koberce přivedených družiníků, ovšem již bez 
vlastní osobnosti. Řemeslo strážce jej za mnoho let zcela proměnilo, učinilo 
odevzdaného řemeslu/poslání. 
Gra-San  

Barbarský alchymista, vzhledově něco kolem dvaceti let, jen posledních padesát let strávil 
v tapiserii od první návštěvy Yr-Tokovou družinou. Byl jedním z těch, kteří byli obětováni. Bytosti 
ovšem nebyl nikterak k užitku, neváhá se jej proto coby odměny z karetní hry zbavit. Pobyt ve stavu 
mezi smrtí, zapomenutím a prostým nebytím se ovšem podepsal na Gra-Sanově duševním stavu. 
Za vysvobození je sice vděčný, ale trpí věčnou nedůvěrou ke všem okolo, chová nenávist vůči Yr-
Tokovi – je si vědom, co se stalo, pamatuje si chvíli, kdy padl/byl obětován on a ví, jakou úlohu 
v tom měl Yr-Tok. Může být pro družinu cenným zdrojem informací, chvilkovým společníkem, 
podpořit ji výrobou lektvarů z PPZ (je alchymistou na 4. úrovni, obratnost 17), je dobrý s lukem, 
pokud jej přejdou chmury, či se družině podaří rozptýlit jeho zahořklost, i veselým společníkem. 
V mé družině se z něj stala velice svérázná hráčská postava. 

 
7.5 Kletby mnoha o čí 
  Zadání: Djukan, Lešek, vlastní postava horkokrevného kouzelníka 
 Podmínky zadání: Práce pro Djukana, krádež tapiserie pro něj, nebo jeho vydírání o 
prozrazení Yr-Tokovi; Lešek později, když se několik kleteb objeví a on si s nimi neví rady. 
Vlastní postava pokud v době Muš-Karova sesílání jej urazí či něco podobného… 
 

Podsvětí Such-Daru není příliš rozsáhlé ani jeho vztahy komplikované – vychází to z přímé 
barbarské povahy, ale rozhodně se nedá říct, že zde není. Operuje zde několik menších 
„svobodných band“ více či méně propojených a spolupracujících, když je třeba (nebo se vraždících, 
když okolnosti nedají jinak…), má zde zastoupení Paj-Rek a občas obchody naruší nějaký cizinec. 
Tentokráte je to Djukan. Jeho podnikání zasahuje do sféry působnosti rovnou několika malých 
zlodějských skupinek, především upadl v nemilost díky droze Očko, kterou sice nevyrábí, ale díky 
bohatému urzemskému zázemí se mu podařilo vybudovat si na ni v Such-Daru prakticky monopol. 
Vyrábějí ji Paj-Rečtí a i těm šikovně, téměř aniž si toho všimli, přebral trh. (ne, že by byl v Such-Daru 
velký, ale chce to mít jistotu…). Djukanovi se povedlo udělat s Paj-Rekem kontrakt na zásilky Očka 
do Urzemie, což je podnik velmi nebezpečný, pro zákaz podobných látek tam, z toho však plyne, že 
jde o věc vskutku výnosnou. Ale kupec dotáhl záležitost téměř k dokonalosti, aby zajistil vzácnost 
zboží, všelikými cestami, penězi počínaje a menší loupeží v jedné z Paj-Reckých alchymistických 
dílen konče, zajistil si téměř celou dosavadní produkci látky. Následně určuje její ceny. Výroba Očka 
je náročná a dlouhodobá, tedy se dá čekat, že se místní podsvětí nějakou dobu k zisku nedostane.  
Djukan místní popudil a ti vyřešili záležitost po svém: s barbary sis začal, po barbarsku trp. Podsvětí 
najalo hadače Muš-Kara, aby rozesel osobám na černé listině Djukanem počínaje šamanské kletby 
(nemají původ u ďáblů, ale projevy mohou být velmi podobné, byť jde o šamanskou obdobu 
aplikované theurgie – práci s mentálními vazbami okořeněnou o existenci totemových zvířat – 
malých božstev…). Droga Očko je pro kouzelníky, kletby pro vtip situace tedy také postihly 
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kouzelníky. Sám Djukan má chabé čarodějské schopnosti, takže celá záležitost je pro něj nemilá a 
rád by sebe i své kouzlící zaměstnance kletby zbavil. 
Kletby způsobují, že každý den se kapacita magenergie zmenší. Zpočátku pomalu o jeden mag za 
každé dvě úrovně kouzelníka denně, po třech dnech o mag za úroveň až ve výsledku oběť přijde o 
magenergii zcela. Ani Očko mu nepomůže… Pokud se nepodaří kletbu zrušit, oběť slábne – ztráta 
něčeho pro její dosavadní život zcela přirozeného ji ničí. Po týdnu bez magenergie se sníží o jeden 
za každou úroveň horní hranice životů, tak se děje každý týden, dokud oběť nezemře.  
Pokud zadání přijde od Djukana, přijde druhý či třetí den, kdy mu dojde, že to není pouhá slabost po 
zdejším notně kořeněném pití, na které není zvyklý. 
Lešek zadává podobně – když se u něj zastaví první zákazník jakožto u specialisty na šamanské 
kletby. U vlastní postavy je to zcela na ní, jak ke věci přistoupí, zda si dá hadače se svým stavem 
dohromady.  
Kletbu dokáže odstranit chodec na vysoké úrovni dle PPE, ač původ prokletí je jiný… (ale toliko 
vynikajících chodců, aby ozdravili všechny se zde skutečně nenachází…). Vhodným adeptem na 
vyléčení jedné osoby je Dol-Jar. 
 
Do řešení záležitostí ohledně podsvětí se může družina pustit různě: 
Může začít rozplétat pouze samotnou kletbu – kdo ji mohl uvrhnout, hledat šamana, který to celé 
nastrojil (pak se bez konzultace s Leškem neobejde a tehdy může vyslechnout, jak by kletbu možná 
dokázal odejmut.), aniž se zajímá o hlubší souvislosti. 
Pro Leška, pokud na tom není družina osobně zainteresovaná, může pouze vyrazit na lov rarachů a 
celou záležitost se dále nezajímat. 
Může začít rozplétat i důvody, proč k prokletí došlo, udělat si obrázek o stavu drogového trhu v Such-
Daru a dle svého přesvědčení konat dále. 
 
Pokud do kleteb začnou postavy více šťourat, vyslouží si nemilost zdejšího výjimečně proti Djukanovi 
spojenému podsvětí a jedna z horkokrevnějších zlodějských skupin se pokusí nastražit léčku s cílem 
likvidace družiny.  
 
Setkání s hadačem by mělo přijít před plánovanou akcí létající „korama“/tapiserie, záleží, kolik je 
času a jak moc případně chce nechat PJ postavu v kletbě vymáchat. Tentýž den kletba postihne 
Djukana a jeho lidi (a jednoho dalšího such-darského čaroděje, viz níže). Tedy při prvním setkání 
s kupcem, pokud postavy budou aktivní v události tapiserie bude ten již vypadat nedobře – již bude 
pod vlivem kletby. 
 
Hadač má svůj stánek, či spíše pouhou stoličku v jedné z větších ulic. Sám postavy osloví. Dívá se 
do své zřecí misky naplněné čistou vodou, na dně se cosi stříbrně leskne. Vypadá soustředěně. 
Když postavy prochází kolem, zvedne zrak, družinu osloví ve smyslu „můžu poradit s vaší cestou, 
mnohé nebezpečí skrývá“ atd. Klasické fráze věštců. Muš-Kar je skutečným šamanem s darem 
vidění budoucího, byť budoucnost je záležitost vrtkavá, nepevně stanovená, stojí na tolika 
náhodách… ne vždy jsou Muš-Karovy rady opravdu hodnotné, ale je šamanem Býka a bytost mu 
skutečně pomáhá obraz ucelit. Třikrát denně dokáže dát dobrou radu ohledně velmi blízké 
budoucnosti. Jeho pověsti naopak škodí, že má odhad na lidi. Pozná „auru dobrodruha“ a i v dobu, 
kdy své síly vyčerpal, snaží se nějaký ten stříbrňák vydělat a dává rady dle svého úsudku a právě 
odhadu na lidi, co  chtějí slyšet, co se mu zdá pravděpodobné. Někdy se  může šeredně splést. 
Nu, pokud postavy  přistupují k věštcům, kejklířům, hadačům, a podobných prioritně s nedůvěrou, u 
Muš-Kara, pokud něco takového pronesou nahlas, nevyplatí se to. Šaman je unavený z práce pro 
spojené podsvětí, nevrlý a hrubý od přírody a urážku ve svém dnešním rozpoložení oplácí kletbou. 
Co na tom, že je připravoval jak dlouho a zakázka přesně specifikovala, kdo má být terčem.  
Naopak při vlídnějším přijetí může nasměrovat na Mer-Tenu, že pro lidi dobrodružného zrna má 
ledacos, co se na jejím pultě neobjeví. 
Mer-Tena je jedním z důležitých kontaktů na podsvětí. Lidi samotné nezná (nebo se tak alespoň 
tváří), ale předávají se u ní vzkazy na všechny možné strany a díky dobrým kontaktům má i 
netradiční zboží. Ovšem podsvětí nechce otravovat s tak banální záležitostí, jako je koření… 
 
Prokletí jsou Djukan a dva jeho kouzelníci, jeden městský čarodějník, který Muš-Karovi několikrát 
otevřeně řekl svůj názor na jeho odnož šamanismu – tento se staví druhý den u Leška, může být 
stopou k Muš-Karovi, když láteří na všechny zvířecí šamany, dá se z něj dostat, se kterým se 
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v nedávné minulosti nepohodl. Pátým očarovaným je prodejce Očka a jiných ilegalit Tuj-Reš Štír, 
který leze místním bandám do zelí a jehož praktikami Muš-Kar pohrdá. 
 
Záleží na družině, jak dlouho jí bude stopování trvat. Každopádně bandy Muš-Kara pro jeho vlastní 
bezpečnost uklidí do ústraní, tedy pokud do všeho dobrodruzi nezačnou strkat nos důkladně, po 
seslání kletby si s ním již nepromluví. 
 
Při onom důkladném strkání nosu, kdy buď postavy samotné může napadnout se s Muš-Karem 
setkat přes vzkaz u Mer-Teny, nebo je právě přes ni kontaktují bandy. Ona je pouhý prostředník, 
neví o zlých záměrech s družinou, leda se může domýšlet, pokud postavy neopatrně hovoří o práci 
pro Djukana, na něhož vyslechla mnoho nadávek.  
Tedy postavy buď dostanou vzkaz, že setkání s Muš-Karem tam a tam, nebo rádoby dobrá rada pro 
Djukannovo zaměstnance/čmuchaly informace tam a tam. Je na družině, jak bude opatrná. 
Jedna z horkokrevnějších band čítajících 4-7 lidí – převážně zlodějů a válečníků se schopnostmi aby 
to družina měla šanci přežít, ale téměř měla na kahánku, si počíhá v jednom ze zdejších skladišť se 
záměrem družinu odpravit, ale nejprve vyslechnout – proto bojují naplocho.  
 
Lešek přijde s tím, že zatím kletbu nedokáže odstranit, ač je to jeho specializace a osobní koníček. 
Dělal ji skutečně profesionál. Ale možnost tu je, se správnými ingrediencemi, které oslabí zvířecí 
podstatu kletby a pak s ní půjde snáze manipulovat. Pro tento rituál je potřeba čerstvý mozek „skalní 
opice“ obývající pískovcová skalní města nedaleko od Such-Daru. 
Družina má příležitost udělat si výlet mimo město na lov opice nazývané rarach skalní.  
 
Raraší skály a jejich obyvatelé: 
Rarach skalní 

 

 
Skály jsou pískovcové věže protkané soutěskami. Raraši po nich bez problému šplhají. Zákeřnější 
z jedinců jsou schopni i vrhat (nepříliš účinně) kamení z výšky.  

 
7.6 Lapis Suchdari 
 Zadání: Lhat  NEBO Djukan NEBO Bar-Tok NEBO zakázka z Urzemie 
 Podmínky zadání: Práce pro jednoho z nich, nejlépe dlouhodobější 

Suchdarit, zvaný také lapis suchdari je zdejší odrůda opálu namodralého zbarvení. Jinde ve světě je 
velmi neobvyklý, značně ceněný. V poslední době se zřejmě našlo nové naleziště, objevilo se jich 
nebývale mnoho, na to, jak jde o kámen vzácný. Suchdarity se většinou pouze mírně ohladí, někdy 
ani to ne – cení se jejich přirozený lesk, krásný tvar čočky (či spíše valounku), vsazují se do šperků 
vcelku. Neopatrnému strážnému jednoho z mecenášů družiny se nedopatřením podařilo jeden 
naštípnout. Vnitřek byl docela jiný, než by měl být, také byl nějak divně cítit. Rozhodně jde o padělek, 
ale na první pohled vynikající kvality, dokonce ani mělký vryp nic neprozradí a i odborníkům jako 
Djukan a Lhat dá pořádně zabrat (spíše musí mít notnou dávku štěstí), aby jej odhalili. Tento rozbitý 
kámen byl první. Suchdarity se běžně neroztloukají… Kontakty na zdejší naleziště má vážený 

Životaschopnost 2-5 

Útočné číslo 
(+2+3/+1)=5/+1 
(drápy) 

Obranné číslo (+4+1)=5 

Odolnost 13/+1 

Velikost A 

Zranitelnost zvíře 

Pohyblivost 15/humanoid 

Vytrvalost 10/humanoid 

Inteligence 1 

Zkušenost 35-90 
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obchodník Jan-Tok, který před nedávnem zpřetrhal své vazby na Paj-Reckou mafii, které poskytoval 
do té doby útočiště v jednom ze svých such-darských skladišť. Paj-Reckým, i když se řádně vyplatil, 
se to příliš nelíbí, ale stejně jako Bar-Tok, si ani oni nic nedovolí v obavě z Jan-Tokovy paní, Šetavy, 
urzemské čarodějky zaměřené na psychickou magii.  
Úkol zní, vypátrat jak to s těmi kameny je…A případně celý obchod zastavit. 
Tento úkol lze zadat jako hlavní cíl cesty do Such-Daru z civilizovanějších končin. Cesta přes Suchý 
průsmyk do nejbližšího urzemského města Zvest trvá něco přes týden, před nějakou dobou byl 
kámen zadržen tam, přišel spolu s pravými kameny z barbarských zemí, všechny stopy tvrdí, že jeho 
původ je tamtéž, jako u kamenů pravých. Družina může být pověřena vyšetřením prioritně této 
záležitosti a zbytek dobrodružství je pouze k ozvláštnění místa. 
 
Je tomu asi čtyři měsíce, co Jan-Tok odkoupil pozůstalost – hrnčířskou dílnu ve čtvrti Okounka.  
Pokud se tohoto družina chytne, dílna má zamřížovaný (a zvenčí uzamčený) vstup, vyjma dýmu 
z komína, který navíc nejde vždy, se objekt tváří jako prázdný. Pouze při celodenním sledování 
mohou postavy vypozorovat harmonogram střídání služby uvnitř, donáška jídla, když budou mít 
štěstí, příchod starého Urzemce Srbína s doprovodem, velmi zřídka i samotného Jan-Toka.. 
Jan-Tok má vilku ve čtvrti Fénixe, z jehož rodu také pochází, dále dvě obchodní skladiště s běžnými 
komoditami.   
 
Pozadí události:  Jan-Tok se rozhodl si přilepšit. Však to má zapotřebí. Chce se stát členem 
prestižní Západní společnosti ze země zvané Jeset na východ přes pustiny, kam směřují jeho četné 
dodávky olivového oleje, koberečků, datlí, suchdaritů, bastardů – běžných barbarských komodit. 
Jedině členstvím ve společnosti získá plné výhody Jesetského trhu, menší cla atd., ale pro 
obchodníka z ciziny je takové členství nad míru drahá záležitost, kterou si ani movitý pán nemůže 
dovolit. Zvláště, když pro pečeť urzemského Pána obchodu pro svobodnou obchodnickou činnost na 
území Urzemie také vydal ledacos (leč tam pomohly konexe ze strany jeho paní, urzemské 
čarodějky). Jeho společník starý alchymista Srbín, který před lety musel Urzemii ve spěchu opustit 
pro potyčky se zákonem, našel řešení. Má již několik patentů na zajímavé zlepšováky a vynálezy. 
Alchymie je jeho hlavní koníček, smysl života. Spolu s bohatstvím. Mezi vynálezy patří hlavně 
materiální alchymie – vytváření zcela nových substancí netušených vlastností. Ze směsí surovin a 

magenergie v minulosti například vytvořil látku, která 
téměř dokonale napodobuje sklo, ale netrpí jeho 
křehkostí. Leč výroba je nákladnější i než 
alchymisticky upravovaných skel, tedy nic na 
zbohatnutí. Povedlo se mu vytvořit i hmotu, která po 
zaschnutí se mění na nitě a plachtoví utkané z takové 
nitě je téměř nezničitelné. Tento vynález mu 
zablokovali mardůci, kteří okupují trh s plachtovinou a 
v jejichž domovině se dobře daří lnu i konopí. Když při 
jednom z pokusů se z vařené hmoty stala 
napodobenina opálu a po troše hraní si s poměry 
magie a jednotlivých přísad i suchdaritu, Srbín vytušil 
příležitost. 
Od falešných suchdaritů pro jejich kvalitu si Jan-Tok 
slibuje velký zisk, který hravě předčí náklady, i když 
ví, že distribuovat je musí opatrně, aby nezpůsobil 
inflaci kamene. Přesto se stalo, ač je zatím nedal na 
trh ve velkém, že množství suchdaritů společně se 
skutečným novým nalezištěm (byť rozhodně ne tak 
vydatným), ale jako falešná stopa pro důvěřivější 
dobrodruhy stačí, upoutalo nežádoucí pozornost. 
Událost má ještě druhou složku a to unesení urzemští 

čarodějové. I paní Šetava ráda experimentuje. Má poměrně význačnou pozici v ilegálním 
čarodějském řádu Soumračná růže, který je vyhlášen mrtvoživnými praktikami. Ona sama zkoumá 
lidskou mysl, způsob, jakým ta je schopná koncentrovat magenergii, postupy, kterými kouzelník 
získává magenergii. Samá vysoká teorie (čemuž odpovídá i její knihovna, které ani kouzelník 
nespecialista neporozumí). Při nedávné návštěvě Zvestu, urzemského města za horami, se jí 
podařilo zorganizovat akci, kdy osvobodili několik kouzelníků držených v otrockých poměrech při 
tajné službě – všechno začátečníci. Tajná služba – řád Půlnoční trojice, oči, uši a dýky urzemského 



 50 

císaře – zneužívá postavení žen v urzemské společnosti a postavení mladších vůči starším. Nabízí 
dotyčným talentovaným postavení a vliv, i když málokdo z nich jej pak skutečně dostane. Rekruti 
řádu jsou drženi v hrozivých podmínkách, cvičeni k naprosté poslušnosti k císaři. Vhodný materiál 
pro Šetavu – talentovaní, ale značně psychicky nalomení. Půjdou s ní často i dobrovolně (úmyslně 
vybírala čerstvé rekruty), ještě jí budou vděční a budou poslouchat. Mezi barbary je kouzelníků málo, 
aby využila zdejší zdroje, navíc jsou vyhlášeni svobodomyslností… 
Jedním z unesených čarodějů se Jan-Tok vyplatil Paj-Reckým, nejméně talentované děvče – 
mladičkou Stýsku, kterou Šetava nemohla využít – dal do laboratoře jako pomocnici Srbínovu 
(pomáhá i čarodějskými schopnostmi), dva přechovává Šetava ku svému výzkumu. Tuto část 
příběhu mohou odhalit dobrodruzi vniknutím do laboratoře v hrnčířské dílně, kde Stýska žije, v jí 
značně pokroucené verzi (viz dále), nebo ve sklepení Jan-Tokova domu, kde má svou „pracovnu“ 
paní Šetava. Zda vezmou spravedlnost a svobodu do svých rukou a udělají nájezd na Paj-Rek za 
osvobozením posledního z čarodějů, či tuto linii nechají zcela nepovšimnutou je pouze na nich… 
 
Průběh: Dobrodruzi musí shánět informace o otevřeném novém nalezišti (případně se k němu 
vypravit a na místě zjistit, že zdaleka není tak hojné, že se musely najít zásoby jinde), začít 
prověřovat původ alchymistického kamene a nakonec se dopátrat Jan-Tokových aktivit. Jak s dílnou, 
Jan-Tokem a všemi ostatními naloží je nepředvídatelné.  
Je možnost pokusit se o obchod. Jan-Tok je však obchodník každým coulem a bude se snažit 
kohokoli (včetně mecenášů družiny vyjma Yr-Toka) vydírat, obrátit vše ve svůj prospěch. Už to spolu 
s jeho ochotou zavírat lidi a obchodovat s nimi (byť s Urzemci, kteří jej neustále ponižují pro jeho 
původ) vypovídá, že ač z významného Fénixího rodu Toků, mnoho barbarského v něm není… 

 
Dílna je střežená. Buď několika slabšími 
střídajícími se strážemi (Jan-Tok je sice 
zámožný, ale u slabších stráží si za 
menší peníz může být jist větší 
loajalitou…), nebo dvěma silnými 
válečníky (cca 10. úroveň)- těm sice 
musí zaplatit hodně, ale má jistotu, že 
dílna zůstane netknutá. Méně jist si 
může být jejich věrností. Protřelý 
válečník má mnoho nabídek… 
Méně zkušené strážné je snazší 
překvapit při dobře naplánované akci. 
Ve sklepě je samotná dílna, kde na 
výrobu dohlíží alchymista 
z nenáviděného klanu Karakala Ten-
Vím (který uvěznění a práci pro Jan-
Toka bere za ochranu své osoby), 
Stýska, urzemská čarodějka, toho času 
asistentka při výrobě a Mladín, 
přeběhlík z Půlnoční trojice, který 
pomohl Šetavě s „osvobozením“ 
čtveřice kouzelníků pro svou náklonnost 
ku Stýsce. Jejich popis a psychologie 
na konci události. 
Do dílny přichází vždy dopoledne Srbín 
osobně buď kontrolovat stadium výroby, 

nebo přejít k fázím jejichž postup zná jen on – bojí se o svůj patent, nechce aby postup znal kdejaký 
Karakal… Ten-Vím je zde jen od hrubého dozoru a částí, kde se nedá nic zkazit… 
Pokud družina akci dobře naplánuje a  Srbína zajme, udělá si lepší prostor pro případné vyjednávání 
s Jan-Tokem. Jemu na Srbínovi velmi záleží (dokonce i penězi zkažení lidé mohou mít přátelé, 
nejenom že jsou si vzájemně užiteční…). 
V dílně se dá obohatit o majetek strážných (vždy několik málo peněz, nějaké pití, zbraně…) a několik 
lektvarů včetně vyšších léčivých, pokud se podaří najít a otevřít trezor (proti vloupání se pomocí 
paklíčů chráněn plynovou pastí), alchymista v družině může doplnit magenergii. 
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Velmi hrabiví dobrodruzi se žádných tisíců zlatých nedočkají. Většinu majetku má Jan-Tok ve zboží, 
nemovitostech v Urzemii i Jesetu, pečetích a glejtech, urzemském (mardůky spravovaném) 
bankovním systému.  Ale pokud to družině myslí a akci dokáže zorganizovat dobře, může si zde 
poměrně značně přilepšit s tím, že případné dědictví či přepis such-darských nemovitostí na družinu 
není možné: je zde rod Toků, který při veřejném odhalení otrokářství si na majetek dělá nárok coby 
revanšování za pošpinění rodinného jména. Právě držení čarodějů je nejsilnějším trumfem proti Jan-
Tokovi, který správně vznesený může ukončit jeho působení v Such-Daru.  
Tupější družiny, které by chtěly samy obchodovat s již uvařenými kameny se dočkají snížené 
reputace, neb každá špinavost se jednou provalí…  
Likvidace Jan-Tokova bez odhalení jeho špinavostí může velice snadno přivést družinu do průšvihu: 
prioritně se Tokové, kteří mají vliv ve správě města, postaví za něj. I dobře míněné se může při 
neopatrném jednání obrátit proti družině.  
Šetavino odhalení coby Soumračné růže nemá v barbarských zemích vliv – jsou svobodné a na 
urzemské řády se zde ohled nebere. Může sloužit pouze jako přitěžující okolnost.  
 
Nutno podotknout, že Šetaviny schopnosti na poli psychické magie jsou značné – není pro ni 
problém pokud nezasáhnou Zvířata či lidé silné mysli dostat veřejné mínění i radu na svou stranu 
pomocí magie. Jinými slovy by ona pokud se chce družina dále cítit v Such-Daru bezpečná, neměla 
přežít. 
 
Jan-Tok má se Šetavou syna, jediného přímého dědice – mladého „válečníka“ Šen-Toka. Mladík je 
to velice pohledný, zhruba šestnáctiletý. Rodinné obchody jej nezajímají, matku ve skrytu nenávidí 
za dlouhé hodiny, kdy ta v něm zkoušela probudit magický talent o kterém si je jista, že chlapec musí 
mít. Možná má, ale znechucen jejími praktikami jej snad sám potlačil. Jediné co chlapec chce je 
svoboda. Odejít z rodinného sídla, od špinavých obchodů, naučit se s mečem, který mu rodiče 
odpírali (jen příležitostně škemral u osobního strážce, aby mu ukázal některé fígle).  
Šen-Toka lze použít k vydírání, jako zástěrku/dědice, který dědit nechce při přejmutí Jan-Tokových 
obchodů v případě obchodníkovy likvidace atd. 

 
Pro p řípad rabování v Jan-Tokov ě 
dom ě: 
Je zařízen vkusně, to nejlepší 
z barbarských zemí, drahý Jesetský 
dovoz i urzemské předměty. Závěsy, 
koberce, ozdobné nádoby, obrazy… 
Ale nic co jde snadno odnést… 
Při vniknutí do domu je důležité jeho 
magické zajištění pomocí runokresby 
z pera Har-Toky. Dům je zajištěn 
runami reagujícími na pocit, zajištěny 
jsou oba vstupy (hlavní vchod a 
průjezd vzadu), vstup do jan-Tokovy 
pracovny i obě úzká okénka do ní 
vedoucí. Pocity, na které runy reagují 
jsou vstup se záměrem ublížit pánu 
domu a jeho rodině a dále úmysl 
krást. Pokud se dokáže družina 
podobného vyvarovat (krolla přinutit 

aby myslel výhradně na výborný oběd, který v domě čeká – pokud družina vyzvídala v dílně ví, že 
Jan-Tokův kuchař je mistr a obědy u něj podávané jsou hodnocenější než  slavnostní večeře U 
Fénixova spáru.) Lze použít hod proti pasti na inteligenci, zda to postava dokáže. 
Pokud postavy proti runám neuspějí, následuje jejich ochromení. Runy nemají rovnou likvidovat. 
Lepší je zloděje dostat živého a zjistit co je zač, dát mu za vyučenou tak, že už nikdy krást nebude… 
Ochromení probíhá jako hod proti pasti na odolnost o výši 10, pokud postava uspěje, cítí pouze 
nevolnost, obrací se jí žaludek, mravenčí prsty, ale nic se neděje. Pokud neuspěje, zůstane stát po 
dobu 1k6 směn (nebo než ji někdo odnese) na místě neschopna jakéhokoli pohybu včetně mluvení, 
ale stále při vědomí. 
Poslední runa chránící celý objekt je proti nedovolenému hyperprostoru (rozuměj sesílaném kýmkoli 
jiným kromě Šetavy, za tuto runu dal Jan-Tok celé jmění…) 
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Dále je v domě přítomno několik lidí. 
Jan-Tokův osobní strážce, šermíř s dobrým vybavením na 12. úrovni, který je pánu zcela věrný, je 
v jeho rodině vychován, jej doprovází neustále. Jeho odstranění by mělo být pro družinu problém, ale 
nikoli nepřekonatelný.  
Dále se v domě střídá několik stráží, dva zde dokonce v přízemí bydlí. Jde o bojovnici a šermíře na 
7-8. úrovni. Pokojík zde má služka, vyhlášený kuchař, čeledín/podkoní (Jan-Tok má dva pouštní 
hřebce a jednu koramu přímo ve své vilce, rád se s ní účastní koramích dostihů, resp. jejím 
vlastnictvím. Žokej je Šen-Tok). Čeledín je válečník na 3. úrovni.  
Nejzajímavější je Jan-Tokova pracovna, kde jsou tři skrýše jedna obsahující důkazový materiál 
ohledně suchdaritů.  
Skrýš 1 pod oknem za dřevěným obkladem (musely být jistě VELMI drahé takové obklady v pouštní 
zemi…), nápadnost 5%. Jejím obsahem jsou dvě urzemské bankovky, každá o hodnotě 100zl. Jsou 
chráněny proti padělání otiskem magenergie, kterou je schopen alchymista (s notným štěstím) uzřít. 
Dále 100zl ve zlatě, krátký meč ze slitiny s příměsí nebeského železa (na vlastnostech se neprojeví, 
pouze na ceně…), jde o překrásnou práci. 
2. je pod uvolněnou dlažbou pod kobercem, nápadnost 0% pokud překryto kobercem, 10% pokud 
nikoli. Pod dlažbou železné víko trezoru, který se otevírá Jan-Tokovým prstenem. Pomocí paklíčů 
pravděpodobnost -25%.  Obsahuje vak s celkem 72 falešnými kameny. 
3. je Šetavina skrýš. Její objevení ve fonotéce je nepoměrně snazší při systematickém odstraňování 
všech lahví – tehdy jde o mechanismus s nápadností 15%. Skrýš se sama otevře, pokud se 
současně vyndají lahve s etiketou Meč-Darovo ostří a Modrá krajina (viz nápověda na lístku 
z ložnice). Obsahuje několik dokumentů.  Listinu čarodějčiny příslušnosti k Soumračné růži a dalšímu 
velice prominentnímu řádu Vrchol v oblacích soustřeďující pouze velmi nadané publikující čaroděje 
s omezeným počtem míst (jedno se možná uvolnilo…), korespondence se Zvestskou příslušnicí 
Soumračné růže (možný námět na další dobrodružství). 
 
Vinotéka obsahuje vína: Sluněční mok, Děromírův sklep, Zlaté trojice, Lotosový likér, Elixijér bílého 
draka, Vinořský muškát, Modrá krajina a další. Medoviny Pouštní drak, Starourzemská medovina, 
Važ-Med a něco z tvrdšího alkoholu: Meč-Darovo ostří, Řád dlouhého věku atd. Převážně urzemský 
dovoz a barbarská extratřída.  
 
Knihovna je především účetnictví, nějaká próza a vázaná knížečka Šetaviny poezie Zrnka písku, její 
autorské vydání.  
 
Zásuvka ve stole v kovové schráně uzamyká glejty, pečeti, povolení, listiny, výnosy… vše týkající se 
Jan-Tokova postavení svobodného obchodníka a také záporné vyjádření Jesetských orgánů ku jeho 
příslušnosti v Západní společnosti datované před třemi lety. 
 
Další zajímavou místností je malá ložnice. Je zde komoda s drahými Šetavinými šaty, psací stolek, 
skříňka s korespondencí s urzemskými přáteli (nikoli tak vážná jako se Soumračnou aby bylo třeba 
schovávat), na stolku malá truhlička s druhým Šetavininým drahým šperkem, jantarovým 
náhrdelníkem a sumou 7zl na drobnější nákupy. Mimo to je v truhličce i čerstvý lístek přehnutý a 
nadepsaný její rukou (lze ověřit z rukopisů (nejen) poezie, které má na stole) Srbínovým jménem. 
Lístek obsahuje nápovědu Srbínovy, kde je skrýš. Šetava mínila v nejbližších dnech odcestovat 
k Suchému jezeru k magickému zřídlu otestovat některé z jejích teorií o koncentraci magenergie, 
obávala se, že by se jí něco mohlo stát, chtěla, aby listiny byly v bezpečí a proto je předat 
alchymistovi, kterého bere za rodinného přítele. Jemu řekla, kdyby se něco stalo, ať se podívá do její 
truhličky. 
Na lístku stojí: „Bastard v zemi vlnami tvořené“. Na etiketě Meč-Darova ostří je vyveden krásný meč 
bastard, pověst vypráví, že jako první jej vykoval za pomoci Zvířat kovář Meč-Dar a po něm je tento 
nástroj nazýván meč, barbarské slovo.  
 
Konečně sklepení pod laboratoří zcela oddělené od sklepa využívaného ku provozu domu skrývá 
čarodějčinu odbornou knihovnu, její práce, její vězně.  
 
Jan-Tok 

Prošedivělý padesátník drobnější nebarbarské postavy a hlavně nebarbarské povahy. Snad se 
mezi fénixími geny projevil jakýsi vzdálený urzemský předek… Jan-Tok je obchodník každým 
coulem, jde mu o peníze, o zajímavost nabízeného, o kvalitu, přesto neváhá šidit, použít 
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ilegálních způsobů k přilepšení vlastní kapse, ani nabízet padělky, byť ty zrovna o lásce ke 
kvalitě nemluví. Je názoru, pokud je někdo takový hlupák a padělku naletí, je to jeho problém. 
Sám zaměstnává znalce v oboru odhadu uměleckých předmětů a nerad se nechá napálit. Po 
léta spolupracuje se Srbínem, který se stal jeho osobním lékařem a spiklencem proti své ženě, 
v neposlední řadě skutečným přítelem. Se Srbínem mají podobné zájmy, Jan-Tok zaštiťuje 
obchody svou movitostí, může se za ledacos zaručit majetkem, Srbín intelektem a vynálezy. 
Jestli Jan-Tok někomu věří, je to jedině Srbín a kupodivu se neokrádají, jednají spolu snad 
jako s jediným čestně.  
Jeho společnost má jméno po Such-Daru a blízkém urzemském příhraničí, hojně obchoduje 
s východně položeným Jesetem, byť tam zatím jsou pro něj obchody díky vysokým clům velmi 
nevýhodné. 
Jeho vztah k synovi je rozporuplný. Na jednu stranu je to jeho jediný potomek, a přes 
nebarbarskou povahu, potomstvo je pro něj to nejcennější, pokračování rodu a tradice, na 
druhou stranu, má za to, že se Šen-Tok poněkud nevyvedl. Nedokáže si představit, že by mu 
měl svěřit obchody, zvlášť, když mládenec dává okatě najevo svůj nezájem. Přesto však jej 
nechce pustit vlastní cestou, nechce aby se z něj stal prostý hrubiánský barbar, jak o svých 
příbuzných díky urzemskému zázemí uvažuje (nicméně urzemce i proklíná, pokud se k němu 
chovají s předsudky vůči barbarům vžitými…), chce aby z něj něco bylo, drží jej dál od 
městských radovánek, arény atd (což syna pochopitelně popouzí a tím větší je jeho revolta). 
Má schopnosti sicca na 9. úrovni. Nosí běžně koženou zbroj, lepší oděv a amulet-granát 
z PPE; svou ženu miluje a váží si jí, ale zcela jí nedůvěřuje, její aktivity mu nahánějí hrůzu). 
Nosí magický prsten sloužící jako klíč k trezorům v jeho vlastnictví. 

Srbín 
Urzemský pyrofor-vynálezce. Má dovednosti pyrofora na 14. úrovni, nicméně je zběhlý ve 
vynalézání, neplatí pro něj plavidlové dovednosti. Ledaccos zvládne lépe, ledacos vůbec.Jeho 
motivace viz výše v úvodu do zápletky. Jde mu o peníze a slávu alchymie. Nosí pečetní prsten 
cechu urzemských alchymistů, jehož byl dlouhá léta členem, pokud jde po městě bez 
doprovodu, bývá ozbrojen očarovaným krátkým mečem, oděn do šupinové zbroje. 

Stýska 
Mladičká urzemská čarodějka, měla být vycvičena pro „noční“ tajnou službu urzemskému 
císaři, coby magik mu zcela oddaný, bez vlastních názorů a iniciativy, ale schopný řešit svou 
hlavou problémy. Do města k řádu zvanému Půlnoční trojice odešla dobrovolně z vinařského 
venkova, kde by ji čekaly tradiční zemědělské ženské povinnosti – pracovat na vinohradech i 
v domácnosti do úmoru, vychovat kupu dětí. Nic, co by ji lákalo, a když v sobě objevila 
magický talent, odešla. Půlnoční trojice jí nabdla učení, využití jejího talentu, rovnoprávné 
zacházení. Vyjma toho posledního se jí dostalo. Byla držena v kobkách, kde se měla učit 
naprosté poslušnosti, koncentraci magických sil ve velmi těžkých podmínkách atd. Tehdy se 
do ní snad i pro její naivitu zamiloval jeden ze strážných – Mladín – který byl pro ni (a pro 
slušný obnos od Šetavy, resp. z kapsy Jan-Toka) ochoten  realizovat akci „osvobození“.  
Paradoxně je v Jan-Tokových službách spokojená. Sice je stále vězněm, ale dostává 
symbolický plat za své služby, je s Mladínem, který ji utěšuje, že plánuje společný útěk (a ona 
tomu věří), může na procházky s ním a dalším strážným po městě – více než nabízela Trojice 
a venkov.  
Hlavním jejím rysem je naivita, kterou dokáže překroutit téměř veškeré argumenty pokládané 
družinou, vše obrací a překrucuje a věří tomu. Proto i když družina naplánuje násilnou kaci 
osvobození dílny, postaví se proti nim ((což u temperamentnějších družin pro ni může 
znamenat nejspíše i konec).  
Je čarodějkou na 2. úrovni. Zná Zdvojení, Rychlost, Zelený blesk, Neviditelnost, Levitaci. 

Mladín 
Přeběhlík opůlnoční trojice, urzemský lupič na 8. úrovni. Hlavní motivací pro něj nebyla Stýska, 
ale vlastní pocit zneužívání, málo placení za těžkou práci, být neustále k dispozici. Rozhodl se 
prchnout do barbarských zemí již dávno, až s Šetavinou nabídkou se však naskytla vhodná 
příležitost ještě spojená s příjemným. Dnes v Such-Daru pracuje pro Jan-Toka, skutečně 
uvažuje nechat i jeho služby být a živit se jako svobodný dobrodruh – skvělý kušiník by byl jistě 
kdejaké zdejší družině vítaným přírůstkem. Zdržuje jej Stýska, kterou má skutečně rád, ale je 
si vědom, že ona v pustinách nemá šanci přežít. 
Prioritně se postaví spolu s najatými strážci proti družině, ale dá se s ním rozumně jednat, 
obchodovat atd.  

Šetava 
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Nejnebezpečnější osoba celého příběhu. Její schopnosti čaroděje (nikoli mága) přes 
psychickou magii z ní dělají velice nebezpečného protivníka, pohněvá-li se. A přerušení zájmů 
jejího muže ji pohněvá, už proto, že upozorní na její vlastní aktivity, které Jan-Tok zaštiťuje 
svým jménem. V Such-Daru není šťastná, ale má zde podstatně lepší postavení, než by kdy 
mohla mít v Urzemii, ač je členkou elitního řádu, v něm je jedna z nejméně důležitých již pro 
svůj chudý původ, pro to, že je žena, proto, že oblast jejího výzkumu leží na hranici ilegality. 
Duše je posvátná a nedotknutelná podle většiny dominantních náboženských učení. Mrzutosti 
jí přináší i její syn, je zřejmě barbarem po otci. Sama obecně barbarsou společností opovrhuje- 
je pro ni příliš nekultivovaná, hlučná, ale mnohých jedinců si váží. Dokáže vystupovat podle 
své potřeby a skrze jméno manžela má vliv i v radě náčelníků města.  
Je čarodějem na 13. úrovni s převahou psychických a iluzivních kouzel. U sebe má skvostný 
náhrdelník z jemně tvarovaného stříbra s očarováním +2 k iniciativě při kouzlení. Jeho 
případný prodej je ožehavou záležitostí: Šetava jej nosí veřejně a stále jej dává na odiv. Každý 
z jejího okolí jej zná – je to nápadný předmět. 
 
7.7  Živá voda 
 Zadání: při významné (roční nebo měsíční aréně) najde si dobrodruhy samo 
 Podmínky zadání: Přátelství s Dol-Jarem A/NEBO velmi aktivní návštěva Tapiserie 

 
Při roční aréně s Urzemskou skupinou reprezentantů přijede skupina z řádu zvaného Živá voda. Jde 
o pozůstatek dávných válek proti cizosvětním nájezdníkům. Ve své době měl velké opodstatnění – 
cvičení bojovníků proti takovýmto bytostem, ale po téměř tisíci letech trvajícího relativního klidu 
potřeba Živé vody vzala za své a dnes jde spíše o řád politického významu, který se nechce vzdát 
svého postavení. Za dobu své existence značně upadl a proměnil se. Dnes má renomé fanatických 
odpůrců všeho mimosvětního. V praxi se však stává, že cizími světy ovlivněné spíše zotročují 
(oficiálně: začleňují mezi sebe aby zamezili riziko styku takových stvoření s běžnými obyvateli a 
jejich možné škodění, kontrolují jejich schopnosti a mají pod dozorem nebezpečí z takových stvoření 
plynoucí – vše je jen o úhlu pohledu). Znamená to, že využívají schopností poznamenaných či 
skutečných bytostí ve svůj prospěch a lepší postavení v silně konkurenčním prostředí řádů.  
Problém je, že většina jeho členů je vychovávána řádem od dětství a pevně věří jeho oficiálním 
pohnutkám. Vidí svět černobíle, nejsou vedeni k samostatnému myšlení a věří, že záměry jsou 
veskrze správné a pro dobro světa.  
Většina operačních jednotek Živé vody pracuje po dvojicích čaroděj-válečník. Hlavou řádu jsou 
theurgové (sami mnohdy ovlivněni cizími světy). Většina čarodějů a theurgů je obeznámena se 
čtením aury, případně nosí stále u sebe detekční pomůcky. Válečníci mají zbraně (většinou 
urzemské šavle) vylepšené runou(démonem v tradičních světech) proti démonům/cizosvětním 
obyvatelům. 
Stane se, že při roční aréně si skupinka Živé vody všimne buď Dol-Jara (který pozná, že mu někdo 
zkoumal auru a po zkušenostech s elfy podobně fanaticky bojujícími proti cizosvětním prvkům, 
kterými byla jeho družina tuší, že je průšvih. On navrhuje družině co nejrychleji opustit město – 
nechce se sám potýkat s možná silnou jednotkou o níž nic neví a riskovat, že jsou nad schopnosti 
jednoho potulného profichodce… ), nebo družiny, je-li ovlivněna kartami z Tapiserie.  
Jejich poslání zní asimilovat. 
Je na družině, kolik o Živé vodě zjistí (přehled o řádu jí může dát Lešek), zda skutečně prchne, nebo 
se pustí do střetu. Je-li akce dobře naplánována a družina vybavena lektvary, měla by dvojici Živé 
vody zvládnout, ač jde o velmi schopné jedince – jednoho z bijců účastnícího se za Urzemského 
císaře arény (mezi 16 a 20. úrovní) a čaroděje na 12. úrovni se specializací na časoprostorovou 
magii. 

 
7.8 Dohady 

 
Jde o úkol do nějž se zřejmě většina družin nepustí. Zavání konfrontací s Paj-Reckou mafií i zdejším 
podsvětím, možném poštvání si proti sobě všemožné živly, váženého obchodníka Djukana, pokud 
přímo on úkol nezadává v opačném smyslu. 
O co tedy jde – zastavit  výrobu, či nalézt protilék na drogu Očko. Pro Djukana získat její recept.  
Pokud družina nejsou sebevrazi, do řešení přes Paj-Rek se nepustí. Nejlepší cestou je zjistit, co je 
zač Loch-Ar – podobnost jeho jména se zdejší alchymistickou legendou zesnulým Kuch-Arem a přes 



 55 

Kuch-Arovu pozůstalost v Čen-Danově sklepě zjistit jak uvařit protilátku. Opět je třeba čerstvých 
rarachů…  
Celé dědictví Kuch-Arových receptur po něm převzal jeho jediný  stálý učedník, stejně jako dům 
s laboratoří, Čen-Dan. Loch-Ar se o alchymii nikdy nezajímal a když, tak jedině, jak z ní mít zisk. 
Docházel mu její význam ve zdejších podmínkách a přeci jen je Kuch-Arovým synem, jisté prvky jeho 
výchovy patrny jsou. Loch-Ar si je dobře vědom, že prakticky každá bylina zde je surovinou či 
dokonce zdrojem magie, má různé efekty na barbarský organismus. Sám zručnost a Kuch-Arův 
intelekt a badatelské zaujetí nepodědil, ale rozhodl se onoho využít přes lidi, kteří nadáním disponují. 
Jeho zlodějská gilda operuje nejen přes běžný zločin, v barbarském světě dost omezený krevní 
mstou, zákony cti atd., ale hlavně přes produkci vylepšených bylin, jedů, drog se zaměřením na 
pašování do Urzemie, která si může dovolit dobře zaplatit. Pro Urzemii Očko může být opravdovým 
problémem. 
Loch-Ar věděl, že pozůstalost receptur je ve sklepě jeho otce, nebyl pro něj problém získat jejich 
opisy. 

 
7.9 Čarovné pletení 

 
Úkol pro družinu na nižších úrovní ze škály doporučených či zoufalou a na útěku (nebo následně na 
útěku).  
 
Pozadí p říběhu: Kobercář Puk-Laj má zakázku na koberečky ze speciálního materiálu, jakési 
čarovné příze od Větrného lidu. Leč přízi je z nařízení městské rady zakázáno dovézt pro blízkost 
Roční arény a sjíždění se i Urzemců, jimž je město v mnohém zavázáno. Oficiálně od starých dob 
Urzemie brojí proti všemu týkajícímu se cizích světů a ona vlna má na sobě jakési poznamenání 
právě jimi, proto byla karavana větrného lidu odeslána do překladiště v Paj-Reku mimo několika 
pytlů, které velice rychle ze zdejšího skladiště Puk-Laj odkoupil.  
O vlně se velmi rychle dozvěděl Yr-Tok, který Puk-Lajovi jako osvědčenému řemeslníku uměleckých 
kvalit zakázku zadal.  
Je možné, že jít na ruku Urzemcům je ze strany města pouze záminka a skutečný důvod zákazu je 
malinko omezit Yr-Toka, dát mu najevo, že ač je mocný, není všemohoucí… Někdo z rady náčelníků 
jde proti jeho záměrům alespoň v prkotinách jakou se zdá být čarovná příze. 
 
Puk-Laj zadá družině jednoduchý úkol – propašovat z Paj-Reka co nejvíce této příze. Věc má háček 
– nelze ji umístit pro silnou magickou podstatu do Neviditelné torny ani Pytle beztíže.  
Družina se přijmutím úkolu bez okolků (vyjma ukazování se v městečku, pokud pohněvali zdejší 
podsvětí) vystavuje problémům se zákonem. 
Puk-Laj mimo platby Větrným lidem družině nabídne 2zl za každé doručené klubko o váze 5mn.  
Družina má možnost zjistit více o Větrném lidu, původu tohoto pletení, o záležitostech Živé vody, Yr-
Tokových zájmech.  
 
Původ vlny není v cizích světech, je z chundelatých stepních ovcí světa tohoto, ale z míst kde je 
příroda narušená, skořápka světa tenčí, „brána do pekel“, portál do sfér či něco podobného – záleží 
na světě jak se takovým místům říká a jakou mají podstatu… Větrní úmyslně nechávají svá zvířata 
v těchto nepřátelských a mutagenních vlivech. Vlna má pak mimořádné vlastnosti lišící se v závislosti 
na Dvojím měsíci. Některá bytostně odpuzuje magii a může sloužit jako prostředek k jejímu 
pohlcování. Do jiné je naopak snazší magenergii vkládat, hodí se pro pojmutí magenergie 
alchymistické sejně jako umisťování nebeských kamenů…Pověstné létající koberečky jsou téměř 
výhradně vyráběny z čarovné příze větrných lidí… 
 
 

7.10 Such-Darská aréna 
 

Aréna je pro barbary důležitá stejně jako jídlo,  to by družina měla seznat velice záhy. Arénou město 
žije. Na rozdíl od klání na venkově Such-Darská aréna má přísná pravidla, všem respektovaná, díky 
čemuž platí za turnaje velmi vysoké úrovně.  
Válečná aréna je jak název napovídá především určena válečníkům, na rozdíl od urzemské podoby, 
kde mají šance všechna povolání, díky vyváženému systému. To je její největší sílou i slabinou. 
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Neválečnické postavy se mohou nudit, byť v týdenní aréně má velké šance i chodec či alchymista 
s mnoha životy a dobrou obranou.  
Všechna klání by měla mít výraznou atmosféru, rozhodně by nemělo jít o pusté cinkání kostkou! 
Barbaři arénou žijí. Všude jsou emoce, bujaré oslavy vítězství, nadávky, sem tam i nějaká ta rána, 
výrazy typu: „Co tenhle dělá v týdenní? Vždyť patří do čtrnáctidenní!“ Dej hráčům na vědomí, že 
barbaři jsou národem nejlepších šermířů, že porazit byť jediného soupeře se počítá a to i v týdenní, 
která má mezi such-darskými přezdívku dětská, neb z válečníků se jí účastní jen ti nejméně zkušení. 
V aréně jde o čest a slávu, to především. Přesto se na ní dá i obohatit, jsou povoleny různé druhy 
sázek, které zčásti arénu samotnou financují, výjimeční jedinci mají šanci vyhrát zajímavé ceny. 
Většinou nejde o příliš funkční předměty, které by asi družina ocenila nejvíce – žádné čarovné meče, 
pokud meče, tak spíše krásně zdobené či cizokrajné, či z netradičních materiálů, jinými slovy exotika 
a kvalita. Magické předměty jsou spíše zajímavosti. Ceny jsou trofejního rázu.  
Aréna znamená zkušenost. Zvlášť v týdenní je vidět, jak tečou nervy. Mladík poprvé stojí s otcovým 
mečem na kolbišti před zraky města. Uspěje?  
Pokud jsou postavy úspěšné, či alespoň výrazné (krolla či bitevního hobita si každý zapamatuje), 
mají alespoň do dalšího klání popularitu zaručenou a je možná záminka pro úkol: „Viděl jsem vás 
v aréně a i když jsou i lepší…zaujali jste mě, takže práce pro vás.“ 
Atmosféře pomůže, pokud postava bojuje se skutečnou jinou postavou, která má jméno, příběh, 
životní osud. Už pokud se popíše její vzhled a vyhlásí se jménem, dodá to atmosféře. Pro inspiraci 
(pokud má PJ s vymýšlení spousty jmen problémy) v přílohách dodán malý seznam zde běžných 
jmen pro jednotlivé rasy a národy. Vždy je povinné uvést jméno a povolání, u barbarů klan. I postavy 
samy se vyhlašují (resp. ony ne, vyhlašuje je uvaděč a probíhá i cenzura či korektura – rozhodně 
představování nemá trvat směnu…), což pro ně znamená další zkušenost – slyšet možná i prvně 
veřejně své jméno jako jméno hrdiny představeného veřejnosti, na kterého se chvíli dívá celé město. 
Snad jen pro postavy typu „všudebylvšechnozná“ nejde o zajímavý zážitek… 
 
Dále načrtávám pravidla pro jednotlivá klání, kterých se postavy mohou účastnit. Jde především o 
zpestření jinak detektivně laděné hry, takže pokud vaši družinu bojovat nebaví, lze vzít arénu jen 
jako součást atmosféry města, kterou mohou zcela ignorovat. V naznačených pravidlech je spousta 
mezer, PJ se tehdy musí řídit především citem a intuicí. 
 
Nejdůležitější pravidla válečné arény jsou: 
1. nikdo nebojuje vlastní zbraní – a i když třeba během několika soubojů vysokých arén by přesnost 
na meč získal, neuvažuje se (pro puntičkáře – meče se střídají, později válečníkům třeba i 
rozprodávají…). Nikdo nemá výhodu přesnosti. Naopak cviky, drtivosti, šerm, iniciativa – tyto výhody 
válečníků prokazují jejich protřelost životem, nadání pro boj. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou 
chodci, jejichž meč je jedinou chodeckou bojovou výhodou. Kouzla meče však povolena nejsou, což i 
tak chodce staví do pozice outsiderů.  
2. Je zakázaná změna v berserkera. Zdejší národ barbarů si velmi zakládá na chladném boji, ač 
bojovníků je mezi nimi nepřeberně. Protože bitva probíhá naostro, každý bojovník před svým 
soubojem musí požít zdejší směs bylin. Drogy, byliny, zvláštní koření, jedy s účinky drog – to je pro 
zdejší lid typické. Byliny jsou nazývány Va-Chla, u kořenářů stojí jedna dávka 6st, v aréně je její 
požití zdarma. Postava hází ODL+INT~13 pokud uspěje, byliny na ni nemají žádný vliv a postupuje 
se s berserkřením dle pravidel.  
3. Aréna je zajištěna proti užití magie. Užívat magii v boji je nečestné. Postavy sice mohou přijít 
ověšeny amulety, či být v magických zbrojích, ale je velká pravděpodobnost, že tato magie bude 
uspána.  Uspány nebudou pouze artefakty. Chce-li být PJ důsledný, hází si za každý předmět, kdy 
základní pravděpodobnost uspání daného předmětu je 95%, o procento se snižuje za každou sféru 
výš z níž démon pochází (za každou úroveň nebeského kamene, či stupeň runy). 
4. Klání je naostro. Není ostuda se vzdát, byť barbaři jsou zvyklí, že v aréně se umírá. To k ní patří. 
Nikdo účastníkovi nebude vyčítat, když někoho zabije. Bere se, že jde o vlastní slabost poraženého, 
že se nedokázal vzdát včas. Trestné naopak je, a hrozí za to přinejmenším vykázání z města a 
ocejchování, když v afektu útočí dál, ač se poražený vzdává. V prvních kolech aréna žádné léčení 
nezajišťuje. Je pouze na účastnících, zda si je dokáží sehnat. K najmutí jsou místní lovci, jejichž 
léčení je výrazně levnější než pomocí lektvarů. Je zde i několik specializovaných léčitelů. Přesto se 
stává, že v druhém či třetím kole nenastupují válečníci v plné kondici. Od čtvrtfinále je drobné léčení 
poskytováno felčarem, aby souboje byly alespoň trochu koukatelné… Jde o navrácení cca 20ti životů 
po každém souboji (což v případě trpaslíků se stovkou životů je jako plivnutí…) 
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5. Ač zvítězit v každém souboji je čest, aréna čtrnáctidenní je nadřazená týdenní, stejně tak té zase 
měsíční. Dva finalisté každé z nich malí právo vyzkoušet si zkřížit meče s válečníky dost možná nad 
jejich schopnosti. Dva finalisté postupují do nejbližší nadřazené arény. 
 
Je dobré mít připraveny pro atmosféru, kdy hráče může zajímat postup jejich rivalů, kdo přesně je ve 
čtvrtfinálové  osmici, dostane-li se tam někdo z postav, někoho připraveného prostě nahradí (hodem 
kostkou). Pomáhá  mít připraveno několik CP, jejichž jména družina zná, jsou to pro ni skuteční lidé, 
jejichž postup arénou PJ sleduje (odehraje dříve), dává to větší osobitost a družinu může zajímat, jak 
si vedou jejich známí, osobnosti města atd.   
 
Jako model arény se osvědčil procentový systém několika hodů, kdy lze mít protivníka 
vygenerovaného během chvilky a hráči se nemusí nudit, neklade to na PJ nároky s přípravou arény 
předem (vyjma výše zmíněného napomáhajícího její atmosféře).  V Such-Daru není velká rasová 
variabilita, tedy je tento model velmi jednoduchý. Často je však lepší – např. ohledně vybavení - se 
řídit citem než kostkami. 
 
Týdenní arény se účastí válečníci do 5. úrovně včetně, chodci (s možností použití chodeckého meče 
ale nikoli kouzel z něj) do 10 úrovně, zloději do 15. úrovně (lupiči nesmí použít boj beze zbraně), 
kouzelníci do 15. úrovně dle citu, alchymisté dle počtu životů do 8.-12 úrovně. 
Postava může mít libovolnou zbroj (jejíž případné očarování se nezapočítává) a vyjma chodce zbraň 
zapůjčenou v aréně. 
Startuje počet účastníků, aby bylo možné hrát arénu systémem pavouka. Většinou 128, v čase války 
64. 
 
Hod první – povolání 

Týdenní aréna 

1 a 2 kolo   3 a 4 kolo   5 a další kolo   
šermíř 11-31 šermíř 6-35 šermíř 4-44 
bojovník 40-69 bojovník 41-75 bojovník 45-84 

chodec 
76-
100 chodec 

80-
100 chodec 

86-
100 

druid 32-35 druid 36-38 druid x 
čaroděj(kouzelník) 73-74 čaroděj  78 čaroděj x 
mág 75 mág 79 mág x 
alchymista 36-39 alchymista 39-40 alchymista x 
theurg 10 theurg x theurg x 
zloděj 1-9 zloděj 1-5 zloděj 1-3 
 
Hod druhý – případné CP, dle počtu a povolání CP spočítaná pravděpodobnost, že padne, pokud je 
PJ důsledný, nebo stanovené (v prvním kole je 2% šance, že padne tento válečník, další 2, že tento. 
V pátém kole již třeba může být i 100%, pokud se jedná o mimořádného chodce, který zbyl jediný). 
 
Hod třetí – úroveň (níže hody různými kostkami nebo přepočítáno na procenta) 

  
1 a 2 
kolo 

3 a 4 
kolo 

5 a 
další 
kolo 

1 a 2 
kolo 

3 a 4 
kolo 

5 a 
další 
kolo 

1 a 2 
kolo 

3 a 4 
kolo 

5 a 
další 
kolo 

1 a 2 
kolo 

3 a 4 
kolo 1 a 2 kolo 

3 a 4 
kolo 

 Válečník Chodec Zloděj Alchymista Kouzelník 
1 1-14 1-5 x 16-17 4 x 1-2 x x 1-3 x 1 x 
2 15-30 6-18 1-3 18-19 42 x 3-5 x x 4-6 x 2 x 
3 31-58 19-38 4-9 53-55 5-6 67 6-15 x x 7-9 x 3 x 
4 59-82 39-70 10-40 1-10 43-49 31-35 16-35 1-5 x 10-14 x 4-5 x 

5 
83-
100 

71-
100 

41-
100 20-34 7-26 61-85 36-50 6-18 x 15-19 1-5 6-7 x 

6       56-75 50-70 1-30 51-65 19-30 1-9 20-24 6-10 8-15 x 

7       
76-
100 

75-
100 36-60 66-75 31-39 10-22 25-29 11-20 16-24 x 

8       35-49 27-41 
86-
100 76-80 40-55 23-40 30-34 21-29 25-31 x 
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9       11-15 71-75 61-66 81-84 56-65 41-55 35-40 35-40 32-39 x 
10       50-52 1-3 68-70 85-88 66-75 56-65 41-55 41-55 40-49 x 

       89-91 76-85 66-75 56-65 56-65 50-65 x 
       92-94 86-90 76-85 66-75 66-75 66-75 1-25 
       95-96 91-95 86-95 76-90 76-90 76-80 26-50 
       97-98 96-98 96-98 91-95 91-95 81-92 51-74 

       
99-
100 

99-
100 

99-
100 96-100 96-100 93-100 

75-
100 

 
 
Hod čtvrtý – rasa a vlastnosti 

  
válečníci 
(k10/2)       

  1.barbar1 
2. 
barbar2 

3. 
barbar3 

4.Urzemec 5.exotika(rozhoď ostatní běžně se 
vyskytující rasy) 

sil 18/+3 19/+4 16/+2 15/+2  
odl 17/+3 15/+2 19/+4 15/+2 
obr 9/-1 10/0 13/+1 13/+1 

       
       

  
chodci 
(k8/2)     

  barbar1 barbar2 
3.Urzemec 4.exotika (rozhoď ostatní běžně se vyskytující 
rasy) 

sil 17/+3 14/+1 13/+1   
odl 12/0 15/+2 12/0   
obr 12/0 13/+1 14/+1   
int 14/+1 15/+2 15/+2   

       

  
zloději 
(k6/2)     

  barbar1 barbar2 3. exotika (rozhoď ostatní běžně se vyskytující rasy) 

sil 14/+1 12/0    
odl 13/+1 15/+2    
obr 16/+2 17/+3     
 
Hod pátý – vybavení stylem nadprůměrné/průměrné/podprůměrné/typické 
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8. Přílohy 
8.1 Mapová p říloha 
Such-Dar 
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8.2 Jména ras a národ ů 

Barba ři 
Nejvýznamnější Such-Darské rody: 
 Klan Fénixe: 
  -Tok, -Ar, -Hal, -Peř, -Sáj, -Nor, -Čer 
 Klan Žlutého medvěda: 
  -Tan, -Han, -Bán, -Med, -Kur, -Zem 
 Klan Rysa 
  -Jar, -Kos, -Jir, -Hon, -Laj, -Vím, -Tul  
 Klan Gekona 
  -Zyr, -Chor, -Sen, -Mar, -Dan, -Prach, -Dek 
 Klan Okounka 
  -Šot, -Men, -Vod, -Koř, -Har, -Syr, -Ter 
Ženy často předávají na konec –a (ale ne vždy, některé válečnice používají „mužská“ 
jména). 
 
Urzemci 
Jména slovanského základu, velmi často končí jako –ej či –ín, ženská –ca, -va 
Blatín, Istěj, Ježín, Ročej, Srpín, Srbec, Blažej, Jeroň, Mlžica, Děvoca, Jahoněda, Březijeda, 
Bučica, Pichlava, Jehlava, Tuším, Včeleš, Rychlava, Modřenín, Tajím, Vidín… 
 
Dolro ďané (národ ze severu, mají v Urzemii poměrně početnou menšinu, tedy i v barbarské 
aréně se tu a tam nějaký může objevit, byť nejsou rozenými bojovníky). Jména jsou 
kompozitní o slovanském základu. 
Koněhoj, Bukroj, Želmír, Ctislav, Slavomír, Doleboj, Polkjar, Jaromír, Miloniva, Slezijeda, 
Ovsomíra, Lnislava, Velomína… 
 
Mardůci (mo řští kud ůci) 
Lech, Hlín, Tlach, Bolek, Neška, Jiřka, Mlžka, Plch, Plat, Bloch, Chleb, Evika, Elin, Slad, 
Stona, Nušika, Klím, Kláč, Lonka, Vlna 
 
Trpaslíci  
Jména z českého kalendáře (často nikoli jen slovanská), s oblibou nahrazování některých 
písmen na G 
Olga, Magda, Igor, Ignác, Otogor, Matylda, Gabra, Algonz, Pangrác, Bivoj, Patrik 


