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ÚVOD ÚLKOLU: 

V jedné malé vesničce jménem Dia se ztratily 3 děti. Odměna není moc vysoká, ale naříkající rodiče 

nelze snad odmítnout. Jsou to chudí rolníci, kteří na odměnu dávají všechny své úspory, činící 28 

zelrinů. Děti se ztratily, když šli navštívit svou babičku, cesta bývá bezpečná, ale je to 2 dny cesty. Dle 

předchozího pátrání rodiče vědí, že se ztratili někdy na konci prvního dne cesty. Blízko starého sídla 

šlechtické rodiny. Již se na cestu vydala jiná skupina, ale ta se již týden nevrací. 

Rodiče vám dají jídlo na 2 dny.  

Cesta je příjemná, až na konci dne se počasí kazí. Už vidíte zdi starého sídla. Po chvíli chůze se 

dostanete k němu, brána je otevřená a počasí je opravdu chladné, začíná foukat a pršet. Dle mraků 

lze usoudit, že to nebude žádná přeháňka nýbrž pořádná bouřka. V dáli se ozývají hromy.  

(je 15:23 ) 

(Den: začíná v 6:00 a končí v 18:00) 

(1 zelrin = 1 stříbrnému) 

(Po 3 dnech v tomto domě na únavu umírají všichni s odolností -4) 

(Po 6 dnech v tomto domě na únavu umírají všichni s odolností -3) 

(Po 9 dnech v tomto domě na únavu umírají všichni s odolností -2) 

(Po 12 dnech v tomto domě na únavu umírají všichni s odolností -1) 

(Po 15 dnech v tomto domě na únavu umírají všichni s odolností  +0) 

(Po 18 dnech v tomto domě na únavu umírají všichni s odolností  +1) 

(Po 21 dnech v tomto domě na únavu umírají všichni s odolností  +2) 

(Po 24 dnech v tomto domě na únavu umírají všichni s odolností  +3) 

(Po 27 dnech v tomto domě na únavu umírají všichni s odolností  +4) 

(Po 30 dnech v tomto domě na únavu umírají všichni s odolností +5) 

 

(Tento úkol můžete dát jakékoliv skupině, Nebude se tu příliš bojovat, za to jsou zde těžké hádanky, 

skupina může umřít hlady, nebo únavou. Pokud skupina není dobrá v řešení hádanek, doporučuji 

PJmu aby skupině napověděl ve snech, nemyslím zrovna v hádankách, jako jsou masky, kameny…. 

Myslím spíše odhalení nějaké zdi, která při světle tam je a ve tmě ne. Tento úkol není pro skupinu 

úplných začátečníků, leda čeho si musí sami všimnout a podle toho se i zachovat.) 

Doporučuji, aby PJ pomalu stupňoval nadpřirozené jevy, které se tam budou dít. Něco málo mám 

naznačeno, ale ne všechno. Každý PJ musí vystihnout to, čeho se jednotlivci bojí a to jim potom dát 

pořádně (sežrat).  Doporučuji, náhodně zhasínat pochodně, dále v místnosti kde se hraje taktéž 

zhasínat.  Pouštějte přiloženou hudbu. Vyberte si nejslabší osobu ve skupině (hráče) a na ni klaďte co 

největší tlak (co nejvíce ji strašte a provádějte jí nepříjemné věci, jako jsou: bolest konečků prstů, 

zmodrání rtů a následná bolest, bolest a krvácení dásní… ) 
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1 podlaží 

DEN 
Zahrada1) 

Procházíte velkou, zdobenou bránou, na nádvoří. Po obou stranách cestu lemují sloupky se stříškou 

v nich plápolá vyhasínající plamen. Na každé straně příjezdové cesty jsou 4 po 1 sáhu. Na pravé straně 

se tyčí vzrostlá třešeň, na jejíchž větvích jsou pověšené papírky s podivnými nápisy. Většinu těchto 

nápisů tvoří znaky poskládaný do řad, jako běžný text, žádný ze znaků vám nic nepřipomíná. Kolem 

stromu je mnoho trávy, jak vzrostlé tak i nízké či klíčící. 2 sáhy od třešně je stará dřevěná terasa 

s dřevěným zábradlím. Nad touto terasou je stříška, nejspíše dlouho neudržovaná, všude jsou na ní 

listy a větvičky od třešně. Terasa je vpravo ukončená zdí patřící zvláštnímu domu, z kterého všichni 

mají nepříjemný pocit. Pocit sevření, tísně, strachu a bolesti. Z druhé strany terasa pokračuje nahoru, 

kde vedou na ni schodky a naproti schodkům masivní dřevěné dveře, jsou zdobeny podivnými obrazci, 

tyto dveře jsou staré a opotřebené, nedá se přesně určit, co obrazce měli znázorňovat. Dále je terasa 

ukončena mohutným kovovým plotem. Je vysoký několik sáhů a na vrcholu má bodce, tento plot se 

asi nebude dát přelézt, jeho tyče jsou kluzké. Vlevo podél plotu jsou 3 velké koryta vždy sáh od sebe. 

Koryta jsou dosti zašlé a v jednom z nich je zbytek sena. Dle kůlů které jsou zatlučeny o kus dál 

usuzujete, že toto místo sloužilo na ustájení koní dva kůly jsou steřelé, ale jeden z nich je téměř nový, 

zrovna ten který patří korytu se senem. Tady plot končí a pokračuje dolů, kde po několikati sázích 

končí u dřevěného domu, který míjí velký pařez, z nějž kořeny sahají téměř až ke bráně. V pařezu je 

vyryta třícípá hvězda. Dům končí 3 sáhy před kamennou zdí. Zbytek prostoru je opět vyplněn plotem. 

Cesta k stájím je vyšlapaná, ale krom této malé cestičky a cesty od stájí ke schodům je zatravněný. 

1) 

Vcházíte do velké místnosti 7*6 sáhů. Vprostřed místnosti je starý rozpadajícím sloup, který podepíral 

strop. Kolem tohoto sloupu a ve středu místnosti je nepořádek většinově tvořen zničenými stoly a 

židli. Dle pokládání lze soudit, že se někdo snažil vytvořit barikádu, ale není dokončená. Zdi jsou 

barveny na bílo a jsou také dosti zničeny, ten kdo dělal tyto barikády nejspíše nedbal na to, jestli zničí 

zeď nebo ne. V pravém horním rohu je jediný nezničený stůl, tedy v celku, zničený je dosti. Na druhé 

straně místnosti jsou zdobené dveře. Dveře jsou lemovány rytinou větviček s listy, jsou opět vyrobeny 

s masivního dřeva. 

2) 

Vcházíte do chodby, podlaha je dřevěná a na stěnách jsou 4 pochodně. 

Stěny jsou zdobeny nádhernou malbou, znázorňující rozkvetlé 

větvičky třešní. Z této chodby máte tísnivý pocit. 

3) 

Vcházíte do místnosti 6*5 sáhů uprostřed ní je 

prostřený stůl, je prostřeno pro osm lidí. Na stole 

je zelený ubrus jeho rohy jsou, nacucá jakousi 
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hnědou tekutinou, tato tekutina kape na zem. Lze cítit hnilobný zápach, Dále na stole je váza se 

suchými větvemi a na každém talíři je dobře propečené maso. (po bližším prohledání masa je plné 

červů) v levém dolním rohu místnosti jsou malé dřevěné dveře, nejsou nijak zdobeny, jen klika je 

zvláštní a až nepřirozeně chladná. V levém horním rohu této místnosti jsou další dveře. Napravo od 

nich je jaká si dřevěná deska s rýhami a otvory na nějaké předměty. U každého z těchto otvorů je znak. 

(dveře nejdou otevřít a nemají zámek) 

Na zdech je nádherná kresba zvířat u vody. 

4) 

Vcházíte do malé místnosti 3*4 sáhy ve středu místnosti je díra v dřevěné podlaze přemostěna 

deskami.  Vlevo je police s různými nádobami. V nádobách je podivná zapáchající tekutina 

(vnitřnosti). V této místnosti je dosti chladno, až nepřirozeně. Na druhé straně místnosti jsou opět 

velmi masivní dveře. 

5) 

Vcházíte do zvláštně hřejivé místnosti. Uprostřed místnosti je stůl se svícemi, je tam kolem několika 

stovek svící, v pravém dolním a levém horním rohu místnosti jsou také svíce poskládané hierarchicky 

od nejmenší po největší. Všechny svíce hoří. Při průchodu touto místností postupně svíce zhasínají, až 

u druhých dveří všechny zhasnou. Po místnosti se rozmůže zima. 

6) 

Prázdná místnost, v níž jsou na pravé straně dveře, které 

jsou zatlučené, aby se za ně nikdo nedostal (nebo z nich?) 

na levé straně jsou další dveře. Zpoza zatlučených dveří se 

ozývá pláč brzy se měnící v nářek a křik. 

7) 

Malá místnost 4*4 naproti dveřím jsou pouta přikované ke 

zdi. Tato místnost je celá od čerstvé krve, s tím, že 

v poutech jsou zbytky kůže. Tato místnost budí strach a 

stísněnost. 

Zabouchly se dveře. (Past na inteligenci 6 pokud to někdo 

nehodí, začne naříkat a brečet.) 

8) 

Vcházíte do krátké chodby s dvěma hořícími pochodněmi. 

Stěny jsou bíle vymalovány. Podlaha je, jako všude, 

dřevěná v pravém horním rohu chodby jsou masité dveře. 

Pokud uhasí pochodně nebo sešlou tmu na tuto chodbu 

mohou projít skrze zeď. Tam jsou před nimi dvou křídlí 

dveře u niž na levé straně je jakýsi kruh v němž jsou jakýsi 

další kruhy. Na nichž jsou různé znaky. (elf pozná staro 
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elfské písmo.) Dveře nelze otevřít a s jednotlivými kruhy se dá pohybovat. Po pravé straně jsou další 

dveře. 

9) 

Místnost asi 5*4 sáhy na zemi jsou celkem hezké koberce, místnost je dále zdobena malbou ze 

zahrady a jsou tu 4 lavice a 2 stoly, tato místnost nejspíše sloužila jako jídelní, stoly jsou poničené a 

shnilé. Z této místnosti vedou masité dřevěné dveře. 

 

Zahrada2) 

Vcházíte na podlouhlou terasu. Na zemi je pruh krve táhnoucí se po schodech dále do zahrady, je mlha 

a není vidět dále než na 4 sáhy. Při sejití se schodů a pokračování po cestě lze spatřit 2 stromy po 

pravé i levé straně, kolem niž jsou zabity malé dřevěné kříže, na stromech i kříží jsou navěšeny 

papírky s podivnými nápisy, nebo spíše znaky. Cestička dále pokračuje až k bráně, která neprůchozí 

plot činí průchozím. Tuto malou zahrádku oplacuje stejně kluzký a neproniknutelný plot jako na 

začátku. 

Zahrada3) 

Vcházíte do obrovského prostoru vypadá to jako velká zahrada a cestu před vámi lemují kamenné 

sloupky v niž plápolá oheň. Díky těmto světlům jde dohlédnout mnohem dál až na 6 sáhů. 

Při pokračování po této osvětlené cestičce narážíte na malý mostek přehrazující potůček. V tomto 

potůčku plavou okvětní lístky červených růží. Cestička dále pokračuje a je kameně ohrazená, 

viditelnost se neustále snižuje, protože cestu již nelemují sloupky, ale lze vidět kolem cesty uschlé 

stromy jabloní, a pod nimi ční suchá tráva, působí to dosti deprimujícím dojmem. Cesta se po pár 

sázích dělí na 2. Jedna rovně a druhá do leva. 

 Vlevo 

Pokračujete po cestě směrem k malému mlýnu. Kolo se neustále otáčí díky proudu vody. Z kola se 

ozývá skřípot a vrzání. (Někdo ze skupiny zahlédne mrtvolu ležící u kola, ruku si máchá ve vodě. Po 

chvíli zmizí.) do mlýnu vedou malá dvířka. 

 Rovně  

 Pokračujete po cestě a po pár sázích opět narážíte na rozbočku. Jedna vede dolů a ta druhá nahoru, ale 

po několikátí sázích je ukončena velkým dřevěným křížem, kolem něhož je skypřená hlína a 

rozsypané kameny, na okolních stromech jsou navěšeny opět podivné papírky.  

Když pokračujete dolů procházíte mezi uschlými růžemi, je to smutný pohled. Cesta se klikatí až vás 

zavede na malý plácek ze stolkem a židlemi, tento plácek je vysypán malými bílými kamínky. Stůl i 

židle jsou polorozpadlé. Z těchto míst jde slyšet tekoucí voda, a když se přiblížíte blíže k potůčku po 

pravé straně vidíte nádherný vodopád. 
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Při odbočení ze světel a pokračování po malé a již dlouho neudržované cestičce narážíte na dřevěný 

dům, který je zamknut, nevedou do něj žádná okna a kolem do kola je obrostlí křovím. 

16) 

Malý mlýn s nějakými převody. Lze tu drtit obilí. Mechanizmus je dosti steřelý. Je podivu hodné, že 

ještě vůbec funguje. 

10) 

 Malá místnost nejspíše sloužící pro služebnictvo. Je v ní prostá postel, ve které již dlouho nikdo 

nespal, je dosti potrhaná. 

 

11) 

Malá místnost nejspíše sloužící pro služebnictvo. Je tu malá ustlaná postel v relativně dobrém stavu. 

Stěna nalevo je nejspíše provizorně udělaná. Jsou to stlučené desky. Není jasné, proč tato zeď vypadá 

tak jak vypadá.  

Za zatlučenou zdí je malý stoleček s pentagramem.  

12)  

Malá místnost s kádí na vodu. V kádi je jaká-si hnědá tekutina, zapáchá jako cosi shnilého. 

13) 

 Malá místnost nejspíše sloužící pro služebnictvo. Je v ní prostá postel, ve které již dlouho nikdo 

nespal, promočená a zatuchlá. 

14) 

Malá místnost nejspíše sloužící pro služebnictvo. Je v ní prostá postel, ve které již dlouho nikdo 

nespal, nemá žádné další vybavení. 

15) 

Malá místnost nejspíše sloužící pro služebnictvo. Je v ní zničená postel, nejspíše od nějakého nárazu. 

17) 

Místnost nejspíše sloužící jako pracovna. Po pravé straně je malá knihovna. Knihy jsou psány staro 

elfštinou. Knihovna je dělána z masivního dřeva a jednotlivé police jsou lemovány zelrinem. Naproti 

dveřím je pracovní stůl, je z poloviny zničen a je politý černým inkoustem. Za stolem je rozbitá 

vytrýna, kde byli umístěny stojany na brka. Tyto stojany leží na zemi a nějaké na židli. Po levé straně 

jsou zničené police na jedné z nich je stojan s 3 svícemi, neustále plápolají. Zdi jsou zdobeny kůží, 

která je již Steklá a tvoří to dosti ponurým dojmem. 

18) 

Tato místnost nejspíše sloužila jako jídelna, jsou tu dva rovnoběžně jdoucí stoly, ale naproti nim je 

jeden menší, u kterého bývalo honosné křeslo z kůže, nyní je to jen polorozpadlý zapáchající křeslo. 
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Podél stolů jsou lavice. Na stolech jsou do jednoho rozpůlené talířky a rozsypané skleněné džbány. 

Dále tam jsou rezavé svícny v některých neustále plápolá plamen. 

 

19) 

Vcházíte do podlouhlé chodby, pod vámi vržou parkety a máte pocit, že se propadnou. Nalevo od vás 

sou 1 křídlí dveře a dále po chodbě vpravo jsou 2 křídlí dveře. Chodba je osvětlena pochodněmi a zdi 

na ní jsou dosti poškozené, je tu nepříjemný zápach čpavku. Chodba vlevo odbočuje a tam také končí.  

20) 

Vcházíte do místnosti se stolem a 2 zkrvavenýma postelama. Krev je čerstvá a neustále z prostěradel 

odkapává. Stůl je ztrouchnivělí a je na něm rozlit vosk. Na stropě jsou otisky dětských nohou. 

Znervózňuje vás příjemná vůně růží, kterou je tento pokoj přesycen. 

21) 

 vcházíte do téměř prázdné místnosti, uprostřed jsou 3 stoly poskládané do 3cípé hvězdy nalevo i 

napravo jsou dveře. Strop v této místnosti je na tom opravdu špatně a vypadá, že se brzy zhroutí.  

22) 

 Vcházíte do malé kuchyňky slyšíte praskot hořícího dřeva, ale nevíte odkud vychází. Před vámi je stůl 

se zabodnutým nožem, na stole jsou položeny bulvy, ať jdete kamkoli, máte pocit, že vás sledují. 

Napravo i nalevo jsou poličky, na to jak vypadá místnost celkově, jsou až v nepřirozeně dobrém stavu, 

ale není na nich vůbec nic. Za stolem s bulvami je vyhaslá pec. U pece jsou další dva stoly a to jak po 

pravé tak i po levé straně. Vlevo jsou vratké dveře. Při přiblížení k nim slyšíte nepříjemný pískot. 

23) 

Vcházíte do spižírny, jsou tu 4 police s čerstvým jídlem, ale všude na zemi sou stovky mrtvých krys, 

zápach je odporný až nesnesitelný. 

24) 

Vcházíte do téměř prázdné místnosti, jen uprostřed této místnosti je 9 tyčí s 2 erbama, 

z každé strany 1 jeden znázorňuje smějící se tvář a druhý mračícím tvář, jsou poskládané do 

půlkruhu směřující k dvou křídlím dveřím. Tyto dveře nemají kliku ani nic čím by se dali 

otevřít.   

(Po otočení všech erbů mračící se stranou ke dveřím se dveře otevřou) (budu psát číslo 

obelisku, jaké další otočí. 1-3,8… 2-1,3… 3-6,9… 4-3,5… 5-4,1… 6-2,8… 7-8,6… 8-3,1… 

9-5,8. Po 5 kombinacích se všechny vrátí zpět.) 

25) 

Malá místnost, z níž vedou jedny dvoukřídlé dveře, ty jsou hned po levé straně. Před nimi plápolá 

pochodeň. 

Pokud se tu zhasne, po pravé straně se dá projít zdí a tím dostaneme se tak k dalším dvoukřídlým 

dveřím. 
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26)  

Prázdná bíle vymalovaná místnost, na zemi je červený koberec 

Pod tímto kobercem je schován klíč od místnosti 27 

27) 

Zamčeno! 

Vcházíte do nepříjemně zapáchající místnosti, je tu tma a zima, nevidíte dále než na krok a vrzání 

parket vás více a více znervózňuje. Po pár krocích, dojdete k díře z níž se line strašlivý zápach. Z této 

tmavé díry máte pocit sevření a jako by vám cosi říkalo v hlavě „Pojď, pojď“ Při obejití díry jsou na 

pravé straně dveře, nemají kliku ani nic podobného, ale jsou to masivní dřevěný dveře. 

28) 

Objevujete se v místnosti, v níž jsou v řadě svíce, střídavě bílé a černé. 

Svíce nejsou zhasínat, ale jsou rozsvěcovat, Pokud se rozsvítí jedna tak 

svíčky vedle ní se buď rozsvítí, nebo zhasnou (dle předchozího stavu.) 

Svíčky musí být rozsvícený v opačném pořadí jak na začátku (tudíž bílé 

zhaslý a černé rozsvícené.) Ten kdo rožíná svíčky se nesmí dostat do stavu kdy nemůže již žádnou 

rožnout, poté ho stihne krutý trest. Až se podaří tyto svíčky rozsvítit tak se otevřou dveře do místnosti 

29 

29) 

Vcházíte do malé místnosti, uprostřed ní je nádherně zdobené křeslo a hned naproti je krb, v němž 

plápolá pár plamínků. Na pravé straně je malá knihovnička. Na druhé straně místnosti jsou po pravé i 

levé straně zrcadla na sebe otočená. V pokoji je koberec a zdi jsou bílé s šedými ťupkami.  

Po rozbití zrcadla na pravé straně se objeví tajný průchod. A místnost v tu chvíli ztuchne a původně 

hezké křeslo je prolezlí velkýma červama, někdy i o velikosti malých hadů. Mnoho z těchto červů 

začne vylízat z křesla a plazí se k vám.  

Za zabití červa 0exp, červy neútočí, jen se snaží na vás lézt, z křesla jich neustále vylízá víc a víc jako 

kdyby to nekončilo, neustále vás pronásledují 

Až o 3 místnosti dále se jich dá zbavit. 

30) 

 Projdete pod malou klenbou a ke konci malé úzké chodby je soška znázorňující malou holčičku drží 

dveře, soška se nedá zvednout. 

Po rozbití sošky se otevřou dveře z místnosti 31 do 32. 

31) 

Objevujete se v místnosti, s vodními kanály, ty jsou přemostěny vratkými prkennými mosty, které jsou 

přišroubované k zemi, zem je kluzká a dlážděná kamením, voda je kalná a zapáchající (pokud tam 
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někdo spadne, utone) po pravé straně jsou dveře bez kliky, ale na každé straně jsou jaký si nástavce, 

do kterých se dá nejspíše něco vložit. K těmto dveřím nevede žádná lávka. Jsou tu ještě jedny dveře, 

ke kterým vede lávka. Nejdou nijak otevřít, nejspíše chráněny nějakým kouzlem. 

32) 

Vcházíte do dlouhé osvětlené chodby. Na stěnách jsou pověšeny obrazy s portréty. Jsou to často staří 

lidé, nejspíše těsně před smrtí s vyděšeným výrazem. Při průchodu chodby máte pocit, jako, že vás 

někdo sleduje. Při bližším prozkoumání obrazů zjistíte, že jsou nakresleny tak, aby sledovali vše co se 

děje, tudíž toho který prochází touto chodbou sledují. Pár sáhů před vámi se otevřou dveře kterýma 

projede starý kočár, zmizí v protilehlých dveřích. V této chodbě jsou 3 dveře, každé jsou s masivního 

dřeva. Z toho jsou dveře do 34 zamčeny (klíč se nalézá v noční místnosti 37) (páčení zámků-40%, 

kouzlení-50%) 

Pokud zhasnou světla, mohou projít, po pravé i levé straně na konci chodby zdí.  

33) 

Tmavá místnost, není vidět ani na krok, jakékoliv světlo tu nemá účinky. Dveře se vždy sami zvřou a 

10 minut nejdou otevřít. Tato místnost je jinak prázdná.  

Pobyt v místnosti: 

Při vstupu do místnosti slyšíte cinkání řetězů. Po malé chvíli sou slyšet kroky. (Pokud se někdo 

s někým drží za ruce, ucítí místo ruky svého kolegy, studenou slizkou ruku.(Takto se skupina 

rozdělí.)) Po chvíli kroky i řetězy utichají. Místnosti se zmocňuje ticho. Je slyšet houpání lan.(Po 

komkoliv u zdi začnou šmátrat ruce, a pokud někdo má dlouhé vlasy tak je za ně chytí a táhnou do zdi. 

Pokud si je majitel neodřízne, jsou mu utrženy.  Někoho dalšího u zdi začnou ruce objímat a osahávat. 

Někdo ucítí jak jej něco ze zadu oblizuje a poté mu z úst začnou vylízat brouci (vyberte ty 

nejodpornější pro tu osobu, já jsem použil pavouky)) Máte v ústech jakousi teplou, sladkou tekutinu. 

Chutná jako krev. (Pokud by se kdokoliv chtěl začít bránit, tudíž vytáhnout nějaké zbraně místo toho 

vytáhne za nohu, nebo ruku malé dítě, které jej kousne a následovně odcupitá.) Po chvíli slyšíte 

cupitání malých nožiček. Malé děti vás začnou kousat. (Pokud někdo nějaké s malých dětí osahá, 

zjistí, že jim chybí kus lebky nebo ruka. 

34) 

Zamčeno! (klíč se nalézá v noční místnosti 37) (páčení zámků-40%, kouzlení-50%) 

Vcházíte do místnosti 5*4. Před vámi je starý pracovní stůl, na němž je louže krve. Nohy tohoto stolu 

jsou natolik pročervavělé, že je zázrak, že stojí. Za tímto pracovním stolem je křeslo s lidským prstem. 

Za křeslem je police se skleněným džbánem s vodou, v ní je ponořené oko.(Toto oko sleduje každý 

pohyb postav.) Po pravé i levé straně jsou skříňky v každé z nich je láhev vína, jedno červené a druhé 

bílé. (Pokud se do džbánu s okem nalije bílé víno, objeví se ve džbánu 100 zelrinů. Pokud však se tam 

nalije červené víno, z džbánu vyskočí malá zrůdička. Zničí zbroj toho, který lil do džbánu víno. Poté 

skočí do džbánu zpět a zůstane po ní jen oko. Při nalití obou vín zaráz, se nic nestane.) Stěny jsou 

vymalovány černě a působí nepříjemným dojmem. 

Po levé straně dveří je podivná malá polička s opravdu masivního dřeva, není zjevné jak je připevněna 

ke zdi (tady se dají vkládat ty písmena.) (Řešení této hádanky je takové, že to co je na papírku co 

skupina našla je zrcadlově psáno tudíž 1písmeno na levé straně je posledním písmenem na pravé a to 

ještě se musí číst zrcadlově. Sem se má poskládat poslední slovo v nápisu na zdi, ale od zadu do předu 

(tudíž zrcadlově.)) 
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35) 

Vcházíte do prázdné místnosti, na stěně je velký nápis, je psán krví, ale písmo vám nic neříká, nikdy 

jste jej neviděli. Krev je rozcákaná i na zemi. Parkety někdy vržou a někdy čvachtají. 

Na druhé straně místnosti jsou masivní dřevěné dveře. 

36) 

Vcházíte do místnosti 5*5 v této místnosti je prostřený stůl pro 7 lidí. Na stole je jídlo a pití, vše je 

v dokonalém stavu, jako by to tu bylo úplně nové. Napravo je malí, odkládací stoleček, na němž je 

džbán s květinami. Vpravo před vámi je další malý stoleček, ale ten je úplně prázdný. Před vámi jsou 

masivní dveře, bohužel nejdou nijak otevřít. Vlevo od vás jsou malé dveře. Kupodivu tu nevržou 

parkety a je tu absolutní ticho. 

Jídlo- Při snědení jídla se na zdech objeví otisky rukou a nohou. Pití se promění v krev. Stůl začne 

vrzat a působí velmi nestabilním dojmem.  

Pití- Při napití se jídlo zkazí a začnou se z něj líhnout mouchy, ze zdí vylezou ruce a začnou šmátrat.     

37) 

Vcházíte do malé kuchyňky. Před vámi jsou další dveře a stůl se 3 nádobami. V každé 

s těchto nádob je tekutina. Modrá, zelená, červená pokud jsou barvy smíchány tak aby 

vznikli barvy žlutá, fialová, azurová, v krbu se zapálí oheň a vykutálí se 40 zelrinů. 

Po pravé i levé straně krbu jsou pulty, na nichž je maso plné červů, celkem dost 

zapáchá. 

38) 

Malá prázdná spižírna. Jsou tu 2 regály na jídlo, ale zjevně tu již dlouho nikdo nic neskladoval. 

39) 

Vcházíte do koupelny, všude po stěnách je krev. Z ničeho nic se na vás vrhne nějaká žena se slovy. 

„ÁÁÁ JÁ VÁM UKÁŽU, VY VRAHOVÉ ZABIJÁCI. ZABILI JSTE MÉ PŘÁTELÉ A NYNÍ ZA 

TO PONESETE ODPOVĚDNOST“ Hlas jí přeskakuje a s šíleným výrazem ve tváři se na vás vrhá. 

A/A+/O  6/1/1  Ž10. 

Před vámi je vana Plná zvratků a krve (v ní je klíč od zahrady 5) nalevo od ní je malá zídka a další 

vana tentokrát plná krve. Nalevo od vás je další zídka, z níž vytéká krev. Po stěnách jsou šlápoty 

vytvářející pentagram. Dále po levé straně jsou dva záchody. Jsou odděleny zídkou, jeden z nich je 

rozbit a v druhým plave srdce po bližším prozkoumání zjistí, že srdce patřilo útočnici. 

40) 

 Prázdná místnost. 

41) 

V této místnosti je laboratoř. Jsou tu dvě skříně fungující i jako stoly, na nichž je mnoho kahanů a 

různých alchymistických pomůcek. Uvnitř skříní je mnoho ingrediencí.  

 Cokoliv si kdokoliv s této místnosti vezme, bude proklet po dobu pobytu v této budově. V uších mu 

bude znít neustálý hlas nebádající na špatné věci. Jako např. vražda, krádež, sebevražda a podobně.  
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42)  

Vcházíte do místnosti, plné soch. 

První socha znázorňuje vyděšeného muže, padající ho dozadu. Rukama se snaží krýt svůj obličej. 

 (Vize: někdo ze skupiny uvidí muže s loučí, jak zapaluje les.)  

Druhá socha znázorňuje ženu, držící své dítě. Toto dítě je probodeno nožem. Žena pláče. 

 (Vize: někdo ze skupiny uvidí, jak zuřivá žena škrtí dítě a následně jej probodá.) 

Třetí socha znázorňuje malé dítě a psa. Malé dítě pláče nad psem. Pes má všechny packy utržené a 

jazyk má vyplázlí až k zemi. 

 (Vize: Někdo ze skupiny uvidí, jak malé dítě a pes si hrají, z ničeho nic se malé dítě rozzuří a 

utrhne psovi každou packu. Pes kňučí a naříká, ale nic mu nepomáhá, nakonec v bolestech umírá.) 

Čtvrtá socha znázorňuje malou holčičku s matkou. Malá holčička pláče nad vyvrhnutou matkou. 

 (Vize: Někdo ze skupiny uvidí, malou holčičku hlazenou svou maminkou, je šťastná a směje 

se. Z ničeho nic se vrhne na maminku a ostrými nehty jí rozerve břicho. Matka vyděšená a zaleklá se 

ani nebrání, jen řve strašlivou bolestí. Holčička jí po chvíli začne tahat vnitřnosti s těla a pojídat je. Na 

to matka umírá.)  

 Pátá socha znázorňuje ženu bez očí. Hledí do stropu s rukama nataženýma. Jako by říkala proč já. 

 (Vize: Někdo ze skupiny uvidí, ženu procházejíc lesem a kochajíc se přírodou. Z ničeho nic, si 

začne škrabat oči, škrabe tak silně a zuřivě, že si je vyškrábe. Poté žalostně naříká hledíc do oblohy. 

Na druhé straně místnosti jsou dveře. 

43) 

Vcházíte do chodby. Je tu chladno. Před vámi je ve zdi obrazec. Něco se tam dá nejspíše 

vkládat. V chodbě jsou troje dveře, jedny z nich nemají kliku ani zámek. Další z nich jsou 

zamčeny (do 44) (klíč je v 46) 

(řeší se to dle mapy, tam kde byli dveře s rytinou hada, ty znázorňuje jedna z teček, do 

které se to má vložit.) 

Po vložení všech dřevěných destiček s rytinami zvířecích hlav se podlaha otevře a Skupina propadne 

někam do podzemí. (Viz sklep) 

44) 

Zamčeno! 

Vcházíte do místnosti se zatočeným schodištěm. Tato místnost je zatuchlá a schody nevypadají, že by 

udrželi váhu byť jen jediného člověka. 

45) 

Vcházíte do místnosti s dlouhým tmavým a především chladným schodištěm. Vede kamsi do podzemí. 

Jde tu cítit nasládlý zápach krve. 
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46) 

Vcházíte do místnosti s mokrou podlahou. Podlaha tu nevrže, ale čvachtá. Je tu jedna malá lavička, 

nad níž je věšák s klíčem (od 44.) 

47) 

Vcházíte do malého stavení, je celé ze dřeva. Stěny jsou posázeny papírky s divnými nápisy, vypadají 

dosti podobně jako ty na stromech. Je tu cítit příjemná mátová vůně. Strop i stěny jsou pomalovány 

krví. Je tu oltář, na němž jsou dvě sošky. Mezi soškami je lidská hlava. 

V lidské hlavě se nachází písmeno (24)  

1 soška- Soška je zlatá a znázorňuje velkého válečníka se sekerou a štítem. Zbroj má zdobenou 

podobnými znaky jaké jsou na papírcích. Pod soškou je nápis: „Ten kdo rozhání temnotu, jsem já 

BBALDUR.“ 

2 soška- Soška znázorňuje nádhernou ženu, která má přes sebe jen roucho. Plazí se po ní velký had, 

jehož hlavu drží a líbá ji. Tato soška je celá ze stříbra. Pod soškou je nápis: „Ta, která přináší temnotu, 

jsem já IXČEL.“ 

Pokud někdo vezme nějakou sošku. Tento přístřešek zestárne a začne se téměř rozpadat. Všichni 

v něm upadnou do hlubokého spánku a bude se jim zdát společný sen. 

SEN:  

(Mapa zůstává stejná) 

Probouzíte se. Lístečky na stěnách začínají hořet a odkrývat další krvavý nápisy. Sošky tu už 

nejsou.  

Někdo v hlavě uslyší: „Musíte najít sošky a jejich duše. Ty poté zničit. Pokud to neuděláte, 

uvíznete tu napořád.“ 

 Zahrada 4 

 Vcházíte na cestu, Zahrada je poničena ohněm, kterého není vidu ani slechu. 

42) 

 Je tu zlatá socha svalnatého muže s brněním posázené různými znaky. Více méně podobná 

socha jako byla malá soška. V ruce drží stříbrný klíč. V místnosti je velké kladivo. Je to jako 

by vás něco pobízelo, rozbít tu sochu. Po rozbití sochy místnost ztmavne. Klíč leží na zemi. 

Klíč pasuje do 44.  

43) 

Procházíte chodbou s pochodněmi, jsou tu další troje dveře. Jedny jsou zamčeny (do 44) další 

jsou bez zjevné kliky nebo zámku (do 45). 

44) 

 Vcházíte do tmavé místnosti, se sochou ženy v rouchu a hadem.  

 Syčivým hlasem se ozve „Nesmíte nás rozbít. Tak vše zničíte a jen zhoršíte. Jediná správná 

možnost je ta, že se sami zabijete. Jen tak přežijete.“ Hlas utichne. Je to podobná soška, jako 

byla ta na oltáři. Celá je ze stříbra. 

 

Pokud postavy poslechnou a zabijí se, tak se probouzí malé budově (47). Vše je tam jak 
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předtím, Papírky neshořeli a oltář je neporušen 

 

Pokud však sochu zničili probudí se... (Viz pokračování této místnosti.)  

 45) 

 Nelze se dostat. 

46)  

Vcházíte do malé místnosti. Je v ní socha malého dítěte.  

„Jak vám mohu pomoci?“ Ozve se socha. „Mohu vám cestu ukázat.“ Pokračuje. „Pohoštění tu 

již nemáme, ale maminka vám jistě dá, co chcete. Prosím projděte těmito dveřmi.“ Otevřou se 

dveře a socha umlkne.  

47) 

Místnost je poničená od ohně a jsou odhaleny všechny nápisy v této místnosti. 

Po probuzení tu sošky již nejsou a přístřešek je rozpadlí a v plamenech. Směrem od domu se ozývá 

ďábelský smích. Tentokrát ne malého dítěte a nejspíše ani ne člověka. 

Všude po okolí se rozprostřela černá mlha, vypadajíc jako černý kouř. 

Od této chvíle každý ze skupiny bude dostávat každou hodinu 1 stínový život. Pokud některý člen 

skupiny upadne do bezvědomí, bude se mu zdát sen. 

SEN2: 

V tmavé komůrce se ozývá tajemný a sípavý hlas. „Slyš, slyš můj hlas. Nyní mi musíš dát správnou 

odpověď na mou otázku. 1,2,3,4,5…. Co to je?“ 

1-Bohatí to kupují, chudí to mají. 

 Přátelství.  

2-Mnozí to mají, jiní zase chtějí. Lze to najíti, i když se po tom nesnažíš pátrati.  

 Láska. 

3-Každý to vlastní. Mnozí s tím plýtvají, mnozí toho málo mají.  Nedá se to najíti, ani koupiti.  

 Čas. 

4-Každý to má, lehce se to ztratit dá, ale získat to zpět se nedá. 

 Panenství nebo panictví. 

Lehčí verze: Každý to má, lehce se toho vzdá, ale získat to zpět se nedá. 

5-Mnozí se tím chlubí, i když to nevlastní. Mnozí to nechtějí, protože se toho bojí. Jen hrdinové a jim 

podobní to nepopiratelně mají. 

 Odvaha. 

6-Každého potká, nikdo se před ní neschová. Nelze přemoci, nelze podplatiti. 
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 Smrt. 

7-Každý to má. Bojí se, že o to přijít má. Koupit se nedá. Najít se nedá. Nikdo ti to nedá. 

 Život. 

8-Mnohé chudé zužuje, mnohé také zahubuje.  

 Hlad. 

9- Všichni se toho bojí. Mnohé to zahubí. 

 Nemoc. 

10-Všichni to potřebují, ale nikdo to nikdy nespatří. 

 Vzduch.  

(Za hádanky se nedostávají EXP a to z toho důvodu, že hráči to zmrvili a zvolili si tu těžší cestu.) 

Pokud někdo špatně odpoví, je v bezvědomí další hodinu a je mu ubrán jeden život. Poté je tázán na 

další otázku. Takto neustále dokola, dokud neodpoví správně. Po správné odpovědi se mu přičte 10 

stínových životů.  

Pokud je celá skupina v bezvědomí, nebo někdo je sám v místnosti a je v bezvědomí, každou špatnou 

odpovědí, je mu sebráno 5 životů. 

Zranění se projevuje tím způsobem, že ze starých ran a jizev začne téci krev. Pokud osoba nemá na 

sobě žádnou jizvu nebo staré zranění. Začne mu z nosu, uší, úst, očí, zadku a genitálií vytýkat krev. 

48) 

Vcházíte do skleníku. Je plný různých rostlin, mnohé z nich jsou popínavé. Působí to tu dosti 

strašidelně. Stíny tvoří dosti děsivé obrazce a máte pocit jako by vás něco neustále pozorovalo. Po 

projití skleníku je tam malý oltář s květin. Na němž je kámen s vyrytou hlavou bobra. 

Po sebrání tohoto kamene se rostliny začnou pohybovat a útočit. Na každého člena skupiny je za kolo 

útočeno jednou. Rostliny vždy vyhrávají iniciativu a útočí, dokud člen skupiny nezemře nebo 

neodejde ze skleníku. 

 Levl 1-5      3/1  

 Levl 5-10    5/2 

 Levl 11-15  7/3 

 Levl 16-20  9/4 

 Levl 21-25  11/5 

 Levl 26-30  13/6 

 Levl 31-35  15/7 

 Levl 36        17/8 

Zahrada 4 

Vcházíte na zahradu. Je tu mlha. Ozývá se vrzání stromů. Krom vrzání je tu naprosté ticho. Je tu 

mnoho borovic. Krom cesty, která vede skrze tento lesík je všude vysoká tráva. 
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Odbočili jste do trávy. Po malé chvíli chození v trávě cítíte na nohou doteky. Někdy studené jako led 

někdy horké jako vroucí voda. 

Pokračujete po klikatící se cestičce. Někdo po asi v polovině cesty uvidí osobu houpajíc se před nimi 

nad cestou. Má kolem krku lano. Ruce má zkrvavené a dořezané. Na bílé košili má krví nakreslené 

znaky podobné těm co byli na papírcích, na stromech. Jen jedna věc té mrtvole chybí a to je hlava. 

Než si toho zbytek skupiny stihne všimnout, tak zmizí. 

Dojdete po cestičce až k malému dřevěnému stavení, vedou k němu schůdky. Dveře nemají kliku ani 

zámek.    

Zahrada 5 

Vcházíte na polo rozpadlo terasu, na pravé straně zahýbá podél domu. Před vámi je schodiště, které je 

mírně osvětleno mihotavými plamínky. Z pravé strany, zpoza rohu slyšíte vrzání. Všude je mlha, sotva 

lze vidět 2 sáhy před sebe. Na levé straně je stejný vysoký plod jako v předchozích zahradách. Při 

přiblížení k němu zjistíte, že jste na druhé straně byli. (viz: zahrada 2) 

Jdete dále po terase. Tam spatříte dvě houpající se houpačky. 

Sejdete polorozpadlé schůdky a naleznete se na cestičce vysypávané kamením. Kolem cestičky je 

suchá hlína. Cestu lemují sloupky se stříškou, hoří v nich malí mihotavý plamínek a sotva stačí na 

osvětlení cesty. Pokračujete po cestě, po chvíli vám stojí v cestě most přes říčku. Most je vratký. 

Při každém krku most vrže. Přejdete na druhou stranu. Tam cestička zahýbá doprava. 

Vydáváte se pryč s cestičky a pokračujete rovně. Po malé chvíli narážíte na zarostlí skleník. Vnitřek 

přes porost nelze spatřit. Před vámi jsou dveře, které by měli jít otevřít. 

Pokračujete dále po cestičce. Po malé chvíli přijdete k vodě, skrze mlhu nevidíte, kam sahá, nebo kde 

končí. Přes vodu vede jakýsi most, nebo lávka. Pokračuje doprava, na šiko od cesty. Lávka vypadá, že 

vydrží. Po několika sázích se lávka stáčí doleva. Tam po několika sázích také končí, na malém 

ostrůvku. Ostrůvek je osvětlen třemi sloupky. Z tohoto ostrůvku vede další dvě lávky. Jedna je 

napravo a druhá před vámi.  

Pokračujete lávkou vpravo. Ta po pár sázích končí. Je vidět, že byla zničena. Bohužel nejde vidět, kam 

vedla. 

Pokračujete lávkou vpřed. Lávka pokračuje až na další břeh. Je osvětlen dvěma sloupky. Všude je tu 

tráva a celkem vysoký porost.  

Vydáváte se vlevo. Po chvíli narážíte na zeď. 

 Nalevo po chvíli chůze narážíte na vodu. 

 Napravo narážíte na roh zdi. 

Vydáváte se vpravo. Po chvilce chůze narážíte na plot, stejně nezdolatelný jako ostatní. Na druhé 

straně plotu vidíte mnoho stromů. Zem je zarostlá trávou. (viz: zahrada 4) 

 Nalevo po chvíli narazíte na zeď.  

 Napravo narazíte na vodu, která přesahuje i za plot. 

Plavání ve vodě. Každý kdo chce plavat, si musí každý sáh hodit. To co padne, se odečte od odolnosti 

a za výsledek je postava zraněna. 
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 Postavy Level   1-  5 si hází 4 stěnkou.  

 Postavy Level   6-10 si hází 6 stěnkou. 

 Postavy Level 11-20 si hází 8 stěnkou. 

 Postavy Level 21-30 si hází 12 stěnkou. 

 Postavy Level 31-36 si hází 20 stěnkou. 

Po vylezení z vody se cítíte slabý a jakoby nemocní. Po těle máte malé krvácivé ranky.  

    Později začnou svědět. 

Doplavali jste na malý ostrůvek. Je na něm oltář a na oltáři je položen kámen s rytinou tygra.  
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Místnost papírky Další předměty 

1 1 Třísky, hřebíky 

2 ------------- 4 pochodně 

3 1+1(0%) 8 talířů, 8 sklenic, 2 svícny 

4 1 12 nádob se zapáchající tekutinou 

5 ------------- Svíčky 

6 ------------- Nic 

7 ------------- Stará pouta 

8 ------------- 2 pochodně 

9 1 Hezké koberce 

10 1 Zničené, mokré hadry 

11 1 Zničené hadry 

12 1 Zničené hadry, hřebíky, v druhé části místnosti 

13 1 Hadry  

14 1 Hadry 

15 1 Hadry 

16 1 Pár zrn obilí 

17 1 Knihy, inkoust, brka, 1 svícen, stojany na brka, zelrinové rámování, klíč od 

venkovních ubykací 

18 ------------- rezavé svícny 

19 ------------- 11 pochodní 

20 1,1+(20%) 2 měděné hrnky, 3 měděné nože 

21 1 Nic 

22 1 6 rezavých nožů, 14 

23 1 Dobré jídlo na měsíc 

24 ------------- Nic  

25 ------------- 1 pochodeň 

26 1 Klíč od 27 

27 1 Nic  

28 ------------- Nic.  

29 1,1+(20%) Uhlí, 6zelrinů(+10%) 

30 ------------- Nic  

31 1 Nic  

32 ------------- 2 pochodně 

33 ------------- Nic 

34 1 Víno červené a bílé, klíč do 37 džbán s vodou a okem, 2 

35 ------------- Nic 

36 1 7 porcí jídla nebo 7* víno, džbán, 12 

37 1 1 

38 ------------- 5 

39 1 Kožená zbroj, dýka, 8 zelrinů, měšec, malá torna, brk, 20 

40 ------------- Nic 

41 ------------- 13, 3*- prach zelrinu, zlatý prach, stříbrný prach, železný prach, oxit železitý, 

měděný prach, hliníkový prach, jódový prach, sírový prach, střelný prach, 

prach z uhlí, ledková drť, dřevěné piliny. 5l lihu, 1l oleje, 1* pergamen, 

alchymistovy zničené poznámky, jediné co lze přečíst je výroba střelného 

prachu. (ledek, dřevěné uhlí, síra 75%, ?%, 10%) 

42 ------------- Nic 

43 ------------- Nic 

44 ------------- Nic 

45 ------------- Nic  

46 ------------- Klíč od 44 

47 ------------- 24 
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48 ------------- Kámen s vyrytou hlavou bobra. 

Zahrada1 ------------- Papírky ze stromu, nějaká oves 

Zahrada2 1 Papírky ze stromu 

Zahrada3 1+1(0%) v řece pod vodním kolem 

Zahrada4 ------------- Nic 

Zahrada5 ------------- Kámen s vyrytou hlavou tygra. 
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NOC 


1) 

Vcházíte do místnosti, stěny jsou bílé. Po pravé i levé straně, jsou podlouhlé stoly s masivního dřeva 

V místnosti není ani jedna židle, ani nic na čem by se dalo sedět, podlaha je dřevěná a na nějakých 

místech nahnilá. Z této místnosti vedou troje dveře, všecky jsou z masivního dřeva, na každých je 

vyryta jiná kresba. Na dveřích vedoucích ven je nakreslena hlava býka, naproti nim jsou dveře, mají na 

sobě vyrytou hlavou kozla a na posledních je vyryta hlava leguána. Strop této místnosti je zdoben 

rytinou neznámého významu. 

2)  

Malá prázdná místnost. 

Při zhasnutí všech světel, lze projít dál. Odhalí se chodba, ve které jsou tři další východy. Jeden z nich 

je na konci chodby, jsou to dvoukřídlé dveře s vyrytou hlavou orla. Stěny jsou zdobeny růžovými 

květy, které přerušují dvoje dveře. Jedny z nich jsou zamčené. (3) 

3)  

Zamčeno! 

Tato místnost je plná harampádí. Různých stolů, židlí, lavic, skříní a dalšího nábytku. Mnohé je 

zničeno. Strop i stěny jsou šedé, dle odstínů šedosti by se dalo určit, že tyto zdi byli původně bílé. Od 

podlahy zdi chytají plíseň. Zápach je velmi nepříjemný. 

4) 

Malá ponurá místnost. Zdi jsou pocákány černou barvou, kdyby to nebyla černá barva, tak by to 

vypadalo, že zdi jsou zacákané krví. Naproti dveřím je police s různými nádobami. V nádobách je 

podivná zapáchající tekutina (vnitřnosti). V této místnosti je dosti chladno, až nepřirozeně. Provází vás 

dosti stísněný pocit, nejraději by jste z této místnosti ihned odešli. 

5) 

Vcházíte do velké místnosti, v níž jsou dva podlouhlé stoly, jsou prostřené a nachystané. Jen na 

každém talíři je rozbité sklo ponořené v krvi. 

Na původně bílém ubrusu, jsou žluté 

zapáchající skvrny. Na zdech jsou krvavé 

otisky rukou a nohou. Strop je černý a při 

pohledu na něj se, vám z neznámého důvodu 

zvedá žaludek. Z podlahy, sem tam, trčí 

hřeby. Z místnosti vedou další 

dvoje dveře, jedny z nich jsou 

uzamčeny a vedle nich je dřevěný 

pětiúhelník. Zpoza dalších dveří 

vychází podivně chladný vzduch.  

6) 
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Malá místnost plná svící. Uprostřed této místnosti je podlouhlý stůl, na němž jsou hořící svíce. 

Napravo i nalevo od stolu, v rozích místnosti jsou další dva stoly, na nichž jsou další svíce. Všechny 

svíce hoří chladným modrým plamenem a místnost jimi ozářená, je taktéž do modra.  

Tyto svíce nejdou zhasnout. 

Při pokusech rozsekat některé z těchto svící je zbraň zalita do vosku a nenávratně pryč. 

7) 

Vcházíte do chodby, v níž jsou dvoje dveře a čtvery 

plápolající pochodně, ty osvětlují tuto chodbu, více než 

dostatečně.  

Ve tmě se dá projít dále touto chodbou, kde jsou další dvoje 

dveře a jedna pochodeň. Na dveřích které ukončují tuto 

chodbu, je vyryta hlava králíka. A tyto dveře nelze otevřít, 

ale vedle nich na zdi jsou kruhy, s podivnými znaky.  

8) 

Prázdná bílá místnost. 

Při vejití do této místnosti, máte nepříjemný pocit a nechcete 

se příliš zdržovat. Po vstupu do této místnosti, se za vámi 

zabouchnou dveře a nejde je otevřít.  

Noc musí být strávený tady. 

9) 

Vcházíte do místnosti s dvoumi kulatými stoly. Na zdech 

jsou přibyty větve, které tvoří téměř venkovní prostředí, zdi 

jsou zelené s čárkami, někdy tvoří dojem trávi nebo listů. 

Nějaké z větví jsou tmavě červeně zbarveny. Naproti vchodu 

jsou další dveře. 

10) 

První čeho si všimnete při vcházení do této místnosti je silný 

zápach spáleného papíru, při rozhlédnutí hned zjistíte důvod. 

Toto bývala knihovna, ale nyní jsou všecny knihy spáleny. 

Police sotva stojí, zdá se, že někdo požár zastavil dříve než se stihl rozšířit do zbytku domu. Je tu 

mokro a k zemi se vám lepí nohy díky směsi kterou voda a popel udělali. 

11) 

Vcházíte do velké místnosti, je dosti ve špatném stavu, ale dá se rozeznat co měla představovat. 

Nejspíše to byla velká pracovna. Na pravo jsou podlouhlé skříně, začínají hned u vstupních dveří a 

končí až v pravém horním rohu. V těchto skříní jsou knihy. Na skříních jsou různé sošky, většinou 

popadané nebo rozbyté. Ve středu pracovny jsou dva stoli, za nimi je původně honosné křeslo. 

V levém horním rohu místnosti je stůl, na němž jsou rozbyté láhve,nejspíše od vína. Na stropě je 

mozajka tygra, který lový antilopu. Zdi jsou vymalovány bíle. 
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12) 

Pokud se někomu povede vejít do mlínu, spadne na něj. 

13) 

Absolutně zničená místnost, sotva lze rozeznat postel. 

14) 

Zničená místnost. Jde tu cítit drobný zápach kouře a hniloby.  

Při bližším prozkoumání lze usoudit, že v této místnosti byli 3 postele. 

15) 

Malá místnost s dírou v zemi, je tu strašný zápach. 

16) 

Zničená místnost, ale je tu jedna zajímavost. Postel je rozdělena na 4 kusy a v každém rohu místnosti 

je jeden z nich. 

17) 

Absolutně zničená místnost, sotva lze rozeznat postel. 

18) 

Absolutně zničená místnost, sotva lze rozeznat postel. 

19) 

Vcházíte do chodby v níž svítí pochodně. Parkety vržou a téměř se propadají. Chodba vede nalevo a 

tam také odbočuje k dvoukřídlím dveřím, s vyrytou oslí hlavou. Chodba je jinak prázdná a až na 

vrzání parket nepřirozeně tichá. 

20) 

Vcházíte do místnosti, s vodními kanály, ty jsou přemostěny vratkými prkennými mosty, které jsou 

přišroubované k zemi. Zem je kluzká a dlážděná kamením. Voda je rudá a zapáchající (pokud tam 

někdo spadne, utone) po pravé straně jsou dveře bez kliky, ale na každé straně dveří jsou jaký si 

nástavce, na které se dá nejspíše něco položit. Jsou tu ještě jedny dveře, ke kterým, ale nevede lávka, 

mají na sobě vyrytou hlavu žáby. Nejdou nijak otevřít, nejspíše chráněny nějakým kouzlem. 

21) 

Vcházíte do malé prázdné místnost, zdi jsou bílé a podlaha je mokrá, vrže mnohem více než 

v předchozí chodbě.  

Střed místnosti se propadne, pokud na něj někdo vstoupí odhalení pasti je -5%. 

Pokud dolů někdo spadne tak dle PJ uvážení dostane zranění, nebo zahyne. 
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22)  

Vcházíte do malé pracovny, s křeslem a kobercem, naproti křeslu je malý krb. Je tu dost těsno, i když 

v místnosti je místa dost, musíte být shrbení, téměř až na kolenou. Na druhé straně pokoje jsou dveře. 

23) 

Malá místnost, s dosti špinavým a zatuchlým kobercem. 

24) 

velká prázdná místnost, po pravé straně jsou dvoukřídlé dveře, s vyrytou hlavou potkana, naproti jsou 

další menší dveře. Místnost voní smůlou. 

25) 

Vcházíte do téměř prázdné místnosti, jen uprostřed této místnosti je 9 tyčí s dvěma erby, 

z každé strany jeden, jeden znázorňuje smějící se tvář a druhý mračícím tvář, jsou 

poskládané do půlkruhu směřující k dvou křídlím dveřím. Tyto dveře nemají kliku, ani nic 

čím by se dali otevřít.   

(Po otočení všech erbů mračící se stranou ke dveřím se dveře otevřou) (budu psát číslo obelisku, jaké 

další otočí. 1-3,8… 2-1,3… 3-6,9… 4-3,5… 5-4,1… 6-2,8… 7-8,6… 8-3,1… 9-5,8. Po 5 kombinacích 

se všechny vrátí zpět.) 

26) 

Vcházíte do malé místnosti s jednou pochodní polevé straně jsou dvoukřídlé dveře s vyrytou hlavou 

prasete. 

Pokud se v této chodbě zhasne, lze projít zdí po pravé straně. Tam jsou dvoukřídlé dveře s vyrytou 

hlavou vlka. 

27) 

Vcházíte do spižírny. V policích je čerstvé jídlo. 

I když jídla jíte kolik hrdlo ráčí, s polic neubývá. 

 (Pokud se tohoto jídla někdo nají, tak se už nezastaví toto jídlo ho nenasytí a bude ho muset jíst, 

dokud neumře hlady. Pokud se ho skupina bude snažit odtáhnout tak se bude bránit a bude k tomu 

ochoten využít jakýchkoli prostředků) 

28) 

Vcházíte do malé kuchyňky, uprostřed místnosti je zakrvácený stůl a naproti němu je krb. Po pravé i 

levé straně krbu, jsou stoly, na kterých je naporcováno maso. Po pravé straně je malá skříň, v ní něco 

šramotí. Při otevření skříně vyběhne horda švábů. 

29)  

Objevíte se v prázdné místnosti, jen na jedné ze stěn je dřevěná deska, na které je maska. 
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30) 

Tma. 

31) 

Prázdná místnost.  

32) 

 Vcházíte do dlouhé osvětlené chodby. Na stěnách jsou pověšeny obrazy s portréty. Jsou to často staří 

lidé, s vyděšeným výrazem, z očí, uší, nosu a pusy, jim vytéká krev a kape na podlahu. Při průchodu 

chodby máte pocit, jako, že vás někdo sleduje. (Při bližším prozkoumání obrazů zjistíte, že jsou 

nakresleny tak, aby sledovali vše co se děje, tudíž toho který prochází touto chodbou sledují.) Po pravé 

i levé straně jsou obrovské dveře. Vpravo jsou dveře s vyrytým bobrem, nalevo jsou dveře s vyrytým 

hadem.  

Pokud zhasnou světla, mohou projít po levé straně na konci chodby zdí.  

33) 

Malá dobou zašlá kuchyňka, je tu stůl na němž jsou 2 oči, 2 srdce, 2 plíce, 2 játra,  4 ledviny, 2 

žlučníky, 2 střeva, 2 mozky,2 močové měchýře, 2 žaludky. Vše lidské. Za stolem je hořící krb, na 

němž se peče kus masa. Po pravé i levé straně krbu jsou stolky, na nichž jsou kosti a na každém je 1 

lidská lebka. 

34) 

Tmavá místnost, není vidět ani na krok, jakékoliv světlo tu nemá účinky. Dveře se vždy sami zvřou a 

10 minut nejdou otevřít. Tato místnost je jinak prázdná. Lze v ní slyšet cinkání řeťazů a při každém 

pohybu podlaha vrže. Po malé chvíli se dostavuje pocit smutku, klaustrofobie a zbytečnosti (nechuti 

do života).  

Na druhé straně místnosti jsou dvoukřídlé dveře, až na 2 pokus jdou otevřít. Na těchto dveřích je 

vyryta hlava tygra. 

Pobyt v této místnosti: 

Skupinu je nutno hned ze začátku rozdělit. 

Volání skupiny na sebe nepomáhá, hlasy se ozývají od jinud než vycházejí. 

Vrzání parket pomalu utichá, řinčení řetězů naopak sílí. Po chvíli se osob v této místnosti cosi začíná 

dotýkat. Prvně jemnými dotyky. Poté příjemnými. Po malé chvíli dotyky ustávají a při chůzi narážíte 

hlavou do visících věcí. Ani při ohmatu nepoznáte co to je. Někdy je to slizké jindy zas hrubé. 

Místností se rozléhá vrzání lan. Někdo narazí na nohy houpající se ho nebožtíka. Nejsou ojedinělé 

jevy, že někdo je chycen za vlasy a táhnut kamsi ke stropu. Po chvíli je slyšet nářek. Ten utichá a 

místnosti se zmocňuje zlověstné ticho. (Doporučuji vypnout i hudbu) Po malé chvíli se začne ozývat 

pláč malých dětí, vrzání lan a cupitání. Malé ručky ohmatávají nohy hrdinů, později do nich i koušou. 

Při hmatání po dětech můžou šáhnout do lebky, kde nahmatají mozek. 
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35) 

Vcházíte do jídelny, před vámi je stůl, je prostřený s jídlem i pitím. Bohužel vypadá to, že je prostřený 

již několik let. Jídlo je zkažené a plné jak živých tak i mrtvých červů, živí požírají vše, co jim přijde do 

cesty, neberou ohledy ani na své kolegy, jak živé tak mrtvé. V pohárech je víno, v němž plave plno 

much, molů a bůh ví čeho všeho. Ubrus je zničen, rozežrán natolik, že se rozpadá při pouhém pohledu. 

Před vámi jsou dvoukřídlé dveře, na nichž je vyrytá hlava jelena. 

 Dveře nejdou nijak otevřít, sice je tu klika, ale nedají se otevřít žádným způsobem jako by je drželo 

nějaké kouzlo. 

 Vlevo jsou další menší dveře. Na pravé straně v obou rozích jsou malé stolky. Na jednom z nich je 

váza, s již suchýma květinami. 

36) 

Absolutně prázdná místnost, je tu absolutní ticho a při mluvení nikdo nic neslyší, zdi jsou do běla 

vymalovány. 

37) 

Vcházíte do místnosti 5*4. Před vámi je starý pracovní stůl, na němž je louže krve. Nohy tohoto stolu 

jsou natolik pročervavělé, že je zázrak, že stojí. Za tímto pracovním stolem je křeslo, s lidským 

prstem. Za křeslem je police se skleněným džbánem s vodou, v ní je ponořené oko.(Toto oko sleduje 

každý pohyb postav.) Po pravé i levé straně jsou skříňky, v každé z nich je láhev vína, jedno červené a 

druhé bílé. (Pokud se do džbánu s okem nalije bílé víno, objeví se ve džbánu 100 zelrinů. Pokud však 

se tam nalije červené víno, z džbánu vyskočí malá zrůdička. Zničí zbroj toho, který lil do džbánu víno. 

Poté skočí do džbánu zpět a zůstane po ní jen oko. Při nalití obou vín zaráz, se nic nestane.) Stěny jsou 

vymalovány černě a působí nepříjemným dojmem. 

38) 

Prázdná místnost, jen na zdi je pověšená maska. 

39) 

Jediné co v této místnosti je tak to je malí papírek uprostřed ní. 

40) 

Vcházíte do laboratoře, nebo to tak aspoň vypadá, před vámi jsou dvě skříně fungující i jako stoly na 

nichž je mnoho rozbitých kahanů, zkumavek a dalších alchymistických pomůcek. Ve skříňkách je 

mnoho rozbitých flakónků, nic se již nedá použít. Mezi těmito dvěma skříněmi je položena malá 6“ 

soška kozlí hlavy, nejde nijak odnést. Při rozbití se otevřou dveře do zahrady 4 a ze stěn začne téct 

krev, skříňky se rozpadnou v prach. Střepy z původního rozbitého skla vyletí a všechny zraní za 1K20- 

zbroj. 

41) 

Vcházíte do místnosti se sochami. Sochy jsou bílé. Na druhé straně místnosti jsou dveře s vyrytou 

hlavou medvěda. 
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První socha znázorňuje vlka, jak trhá zajíce. 

  (Vize: někdo ze skupiny uvidí, jak vlka zajíc cupuje na malé kousky. Zajíc má špičaté 

zuby a krvežíznivost v očích.)   

Druhá socha znázorňuje hada obmotaného kolem myši, s otevřenou tlamou, chystajíc se pozřít tuto 

myš. 

 (Vize: někdo ze skupiny uvidí hada požírajícího myš. Po pozření se chvíli nic neděje. Po malé 

chvíli sebou had začne škubat a snaží se myš vydávit. To se mu nedaří a myš se prokouše ven, načež 

hada začne bez milosti trhat a požírat.) 

Třetí socha znázorňuje žábu chytající cvrčka na leknínu. 

 (Vize: někdo ze skupiny uvidí žábu krmící se právě tím cvrčkem. Po malé chvíli je slyšet 

strašlivý cvrkot a stovky cvrčků se na žábu vrhnou a sežerou ji.) 

Čtvrtá socha znázorňuje červy požírající mrtvého psa. 

 (Vize: někdo ze skupiny uvidí, jak červy požírají psa, po malé chvíli ostatky psa se začnou 

pohybovat a drtit červi.) 

Pátá socha znázorňuje orla, který chytá lasičku. 

42) 

Vcházíte do chodby. Je tu chladno. Před vámi je ve zdi obrazec. Něco se tam dá nejspíše 

vkládat. V chodbě jsou troje dveře, jedny z nich nemají kliku ani zámek. Další z nich 

jsou zamčeny (do 43) (klíč je v 45) 

(řeší se to dle mapy, tam kde byli dveře s rytinou hada, ty znázorňuje jedna s teček do 

které se to má vložit.) 

Po vložení všech dřevěných destiček s rytinami zvířecích hlav se podlaha otevře a 

Skupina propadne někam do podzemí. (Viz sklep) 

43) 

Zamčeno! 

44) 

Vcházíte na schodiště, Všude jsou pavučiny a lze tu cítit odporný zápach hnijícího masa. Shody do 

podzemí jsou kamenné a velmi kluzké. Na schodech je jaká si černá tekutina, je slizká lepivá a kluzká. 

45) 

Vcházíte do temné místnosti. Světlo zde nemá účinku. Je tu absolutní ticho, navzájem se neslyšíte.  

Na zdi lze nahmatat háček s klíčem (od  43.) 

46) 

Vcházíte do malého stavení, je celé ze dřeva. Stěny jsou posázeny papírky s divnými nápisy, vypadají 

dosti podobně jako ty na stromech. Je tu cítit příjemná mátová vůně. Strop i stěny jsou pomalovány 

krví. Je tu oltář, na němž jsou dvě sošky. Mezi soškami je lidská hlava. 
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V lidské hlavě se nachází písmeno (24)  

1 soška- Soška je zlatá a znázorňuje velkého válečníka se sekerou a štítem. Zbroj má zdobenou 

podobnými znaky jaké jsou na papírcích. Pod soškou je nápis: „Ten kdo rozhání temnotu, jsem já 

BBALDUR.“ 

2 soška- Soška znázorňuje nádhernou ženu, která má přes sebe jen roucho. Plazí se po ní velký had, 

jehož hlavu drží a líbá ji. Tato soška je celá ze stříbra. Pod soškou je nápis: „Ta, která přináší temnotu, 

jsem já IXČEL.“ 

Pokud někdo vezme nějakou sošku. Tento přístřešek zestárne a začne se téměř rozpadat. Všichni 

v něm upadnou do hlubokého spánku a bude se jim zdát společný sen. 

SEN:  

(Mapa zůstává stejná) 

Probouzíte se. Lístečky na stěnách začínají hořet a odkrývat další krvavý nápisy. Sošky tu už 

nejsou.  

Někdo v hlavě uslyší: „Musíte najít sošky a jejich duše. Ty poté zničit. Pokud to neuděláte, 

uvíznete tu napořád.“ 

 Zahrada 4 

 Vcházíte na cestu, Zahrada je poničena ohněm, kterého není vidu ani slechu. 

41) 

 Je tu zlatá socha svalnatého muže s brněním posázené různými znaky. Více méně podobná 

socha jako byla malá soška. V ruce drží stříbrný klíč. V místnosti je velké kladivo. Je to jako 

by vás něco pobízelo rozbít tu sochu. Po rozbití sochy místnost ztmavne. Klíč leží na zemi. 

Klíč pasuje do 44.  

42) 

Procházíte chodbou s pochodněmi jsou tu další troje dveře. Jedny jsou zamčeny (do 43) další 

jsou bez zjevné kliky nebo zámku (do 44). 

43) 

 Vcházíte do tmavé místnosti, se sochou ženy v rouchu a hadem.  

 Syčivým hlasem se ozve „Nesmíte nás rozbít. Tak vše zničíte a jen zhoršíte. Jediná správná 

možnost je ta, že se sami zabijete. Jen tak přežijete.“ Hlas utichne. Je to podobná soška, jako 

byla ta na oltáři. Celá je ze stříbra. 

 

Pokud postavy poslechnou a zabijí se, tak se probouzí malé budově (46). Vše je tam jak 

předtím, Papírky neshořeli a oltář je neporušen 

 

Pokud však sochu zničili probudí se... (Viz pokračování této místnosti.)  

 44) 

 Nelze se dostat. 

45)  

Vcházíte do malé místnosti. Je v ní socha malého dítěte.  

„Jak vám mohu pomoci?“ Ozve se socha. „Mohu vám cestu ukázat.“ Pokračuje. „Pohoštění tu 
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již nemáme, ale maminka vám jistě dá, co chcete. Prosím projděte těmito dveřmi.“ Otevřou se 

dveře a socha umlkne.  

46) 

Místnost je poničená od ohně a jsou odhaleny všechny nápisy v této místnosti. 

Po probuzení tu sošky již nejsou a přístřešek je rozpadlí a v plamenech. Směrem od domu se ozývá 

ďábelský smích. Tentokrát ne malého dítěte a nejspíše ani ne člověka. 

Všude po okolí se rozprostřela černá mlha, vypadajíc jako černý kouř. 

Od této chvíle každý ze skupiny bude dostávat každou hodinu 1 stínový život. Pokud některý člen 

skupiny upadne do bezvědomí, bude se mu zdát sen. 

SEN2: 

V tmavé komůrce se ozývá tajemný a sípaví hlas. „Slyš, slyš můj hlas. Nyní mi musíš dát správnou 

odpověď na mou otázku. 1,2,3,4,5…. Co to je?“ 

1-Bohatí to kupují, chudí to mají. 

 Přátelství.  

2-Mnozí to mají, jiní zase chtějí. Lze to najíti, i když se po tom nesnažíš pátrati.  

 Láska. 

3-Každý to vlastní. Mnozí s tím plýtvají, mnozí toho málo mají.  Nedá se to najíti, ani koupiti.  

 Čas. 

4-Každý to má, lehce se to ztratit dá, ale získat to zpět se nedá. 

 Panenství nebo panictví. 

Lehčí verze: Každý to má, lehce se toho vzdá, ale získat to zpět se nedá. 

5-Mnozí se tím chlubí, i když to nevlastní. Mnozí to nechtějí, protože se toho bojí. Jen hrdinové a jim 

podobní to nepopiratelně mají. 

 Odvaha. 

6-Každého potká, nikdo se před ní neschová. Nelze přemoci, nelze podplatiti. 

 Smrt. 

7-Každý to má. Bojí se, že o to přijít má. Koupit se nedá. Najít se nedá. Nikdo ti to nedá. 

 Život. 

8-Mnohé chudé zužuje, mnohé také zahubuje.  

 Hlad. 

9- Všichni se toho bojí. Mnohé to zahubí. 
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 Nemoc. 

10-Všichni to potřebují, ale nikdo to nikdy nespatří. 

 Vzduch.  

(Za hádanky se nedostávají EXP a to z toho důvodu, že hráči to zmrvili a zvolili si tu těžší cestu. 

Pokud ovšem se zabijí, získá každý 10 000EXP.) 

Pokud někdo špatně odpoví, je v bezvědomí další hodinu a je mu ubrán jeden život. Poté je tázán na 

další otázku. Takto neustále dokola, dokud neodpoví správně. Po správné odpovědi se mu přičte 10 

stínových životů.  

Pokud je celá skupina v bezvědomí, nebo někdo je sám v místnosti a je v bezvědomí, každou špatnou 

odpovědí, je mu sebráno 5 životů. 

Zranění se projevuje tím způsobem, že ze starých ran a jizev začne téci krev. Pokud osoba nemá na 

sobě žádnou jizvu nebo staré zranění. Začne mu z nosu, uší, úst, očí, zadku a genitálií vytýkat krev. 

 

47)  

Absolutně prázdná místnost, je tu absolutní ticho a při mluvení nikdo nic neslyší, zdi jsou do běla 

vymalovány. 

 

Zahrada1) 

Procházíte velkou, zdobenou bránou, na nádvoří. Po obou stranách cestu lemují sloupky se stříškou, 

v nich plápolá vyhasínající plamen. Na každé straně příjezdové cesty jsou 4 po 1 sáhu. Na pravé straně 

se tyčí vzrostlá třešeň, na jejíž větvích jsou pověšené papírky s podivnými nápisy, mnohé z nich jsou 

ohořelé. Většinu těchto nápisů tvoří znaky poskládaný do řad, jako běžný text, žádný ze znaků vám 

nic nepřipomíná. Kolem stromu je mnoho trávy, jak vzrostlé tak i nízké či klíčící. 2 sáhy od třešně je 

stará dřevěná terasa s dřevěným zábradlím. Nad touto terasou je stříška, nejspíše dlouho neudržovaná, 

všude jsou na ní listy a větvičky od třešně. Terasa je vpravo ukončená zdí patřící zvláštnímu domu, 

z kterého všichni mají nepříjemný pocit. Pocit sevření, tísně, strachu a bolesti. Z druhé strany terasa 

pokračuje nahoru, kde vedou na ni schodky a naproti schodkům masivní dřevěné dveře, jsou zdobeny 

rytinou hlavy býka, tyto dveře jsou staré a opotřebené. Dále je terasa ukončena mohutným kovovým 

plotem. Je vysoký několik sáhů a na vrcholu má bodce, tento plot se asi nebude dát přelézt, jeho tyče 

jsou kluzké. Vlevo podél plotu jsou zatlučeny kůly, usuzujete, že toto místo sloužilo na ustájení koňů, 

dva kůly jsou ztrouchnivělé, ale jeden z nich je téměř nový. Tady plot končí a pokračuje dolů, kde po 

několikati sázích končí u dřevěného domu, který míjí velký pařez, z nějž kořeny sahají téměř až ke 

bráně. V pařezu je vyryta třícípá hvězda. Dům končí 3 sáhy před kamennou zdí. Zbytek prostoru je 

opět vyplněn plotem.  Cesta vypadá, jako kdyby tudy denně chodilo mnoho lidí. 

Zahrada2) 

Vcházíte na podlouhlou terasu. Na zemi jsou kapky krve, které vedou po schodech a v zahradě se 

ztrácejí, je mlha a není vidět dále než na 4 sáhy. Při sejití se schodů a pokračování po cestě lze spatřit 2 

stromy po pravé i levé straně, kolem nich jsou nakresleny pentagramy, na stromech jsou navěšeny 

papírky s podivnými nápisy, nebo spíše znaky. Cestička dále pokračuje až k bráně, která neprůchozí 
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plot činí průchozím. Tuto malou zahrádku oplacuje stejně kluzký a neproniknutelný plot jako na 

začátku. 

 

Zahrada3) 

Vcházíte do obrovského prostoru vypadá to jako velká zahrada a cestu před vámi lemují kamenné 

sloupky v níž plápolá oheň. Díky těmto světlům jde dohlédnout mnohem dál až na 6 sáhů. 

Při pokračování po této osvětlené cestičce narážíte na malý mostek přehrazující potůček. V tomto 

potůčku plavou růžové okvětní lístky. Cestička dále pokračuje a je kameně ohrazená, viditelnost se 

neustále snižuje, protože cestu již nelemují sloupky, ale lze vidět kolem cesty uschlé stromy jabloní, 

působí to dosti deprimujícím dojmem. Cesta se po pár sázích dělí na 2. Jedna rovně a druhá do leva. 

 Vlevo 

Pokračujete po cestě směrem k malému mlýnu. Kolo se neustále otáčí díky proudu vody. Z kola se 

ozývá skřípot a vrzání. (Někdo ze skupiny zahlédne mrtvolu ležící u kola, ruku si máchá ve vodě. Po 

chvíli zmizí.) do mlýnu vedou malá dvířka. 

 Rovně  

Když pokračujete vlevo, procházíte mezi uschlými růžemi, je to smutný pohled. Cesta se klikatí až 

k rozcestí. Obě cesty vedou na malý pustý a strašidelný plácek, tento plácek je vysypán malými 

červenými kamínky. Z těchto míst jde slyšet tekoucí voda, a když se přiblížíte blíže k potůčku po 

pravé straně vidíte nádherný vodopád. 

 

 

Při odbočení do leva na cestičku, kterou lemují další sloupky. Narazíte na keře, kde cesta končí. Keře 

zakrývají dřevěné dveře. Dveře vedou do jakési dřevěné budovy, celá je obehnána keři. 

Zahrada 4 

Oběvuje te se v malém lesíku. Je tu ticho, jediné co slyčíte je vrzání a praskání borovic. Vypadá to tu 

jako po vychřici. Mnoho stromů je zlámaných. Každým krokem vás znervózňuje pád nějakého ze 

stromů. Je tu naprostá tma. Pochodeň nedosvítí dále jak na 5 sáhů. Jdou tuvidět světlušky. Vypadá to 

jako by kolem něčeho lítali. 

Pokud tam někdo pujde tak spadne do díry. Tam si zlomí obě nohy a navíc ho poštípá hejno komárů. 

Nacházíte maloubudovu. Je starší ale neustále stojí. Dveře nemají kliku ani zámek.  

Zahrada 5 

Vcházíte na polo rozpadlo terasu, na pravé straně zahýbá podél domu. Před vámi je schodiště. Všude 

je mlha a taková tam, že pochodeň nedosvítí více jak 4 sáhy. Na levé straně je stejný vysoký plod jako 

v předchozích zahradách. Při přiblížení k němu zjistíte, že jste na druhé straně byli. (viz: zahrada 2) 

Jdete dále po terase. Ta je ukončena zdí domu. 

Sejdete polorozpadlé schůdky a naleznete se na hliněném podlaží, půda je vyprahlá a popraskaná. Po 

chvilce chůze narážíte na říčku a za ní slyšíte vrzání. Kousek od vás je malý moct přes říčku. Most je 
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vratký. 

Při každém krku most vrže. Přejdete na druhou stranu. 

Vydáváte se rovně. Po malé chvíli narážíte na Zeď. 

 Jdete vlevo, tam narážíte na plot. (Viz: zahrada 3) 

 Jdete vpravo, tam narážíte na vodu. 

Vydáte se vpravo. Po malé chvíli přijdete k vodě, skrze mlhu a tmu nevidíte, kam sahá, nebo kde 

končí. Přes vodu vedla jakási lávka.  

Doplavali jste na malý ostrůvek. Z něhož kdysi vedli tři lávky, ale již jsou zničeny. 

Doplavete na pevninu. Je tu vysoká tráva, v níž máte nepříjemný pocit. 

Vydáváte se vlevo. Po chvíli narážíte na zeď. 

 Nalevo po chvíli chůze narážíte na vodu. 

 Napravo narážíte na roh zdi. 

Vydáváte se vpravo. Po chvilce chůze narážíte na plot, stejně nezdolatelný jako ostatní. Na druhé 

straně plotu vidíte mnoho stromů. Zem je zarostlá trávou. (viz: zahrada 4) 

 Nalevo po chvíli narazíte na zeď.  

 Napravo narazíte na vodu, která přesahuje i za plot. 

Plavání ve vodě. Každý kdo chce plavat, si musí každý sáh hodit. To co padne, se odečte od odolnosti 

a za výsledek je postava zraněna. 

 Postavy Level   1-  5 si hází 4 stěnkou.  

 Postavy Level   6-10 si hází 6 stěnkou. 

 Postavy Level 11-20 si hází 8 stěnkou. 

 Postavy Level 21-30 si hází 12 stěnkou. 

 Postavy Level 31-36 si hází 20 stěnkou. 

Po vylezení z vody se cítíte slabý a jakoby nemocní. Po těle máte malé krvácivé ranky.  

    Později začnou svědět. 

Doplavali jste na malý ostrůvek. Je na něm oltář.  
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místnost papírky Další předměty 

1 1 Nic 

2 ------------- Nic 

3 ------------- Starý nábytek 

4 ------------- 12 lahviček se zapáchající tekutinou 

5 1 20 talířů 

6 ------------- Svíčky 

7 ------------- 5 pochodní 

8 ------------- Nic 

9 ------------- Větve, velké hřeby 

10 ------------- Zničené knihy 

11 1 Zničené knihy, zničené sošky, klíč od skladu 

12 ------------- Nic 

13 ------------- Nic 

14 ------------- Uprostřed místnosti 

15 ------------- Nic 

16 ------------- Nic 

17 ------------- Nic 

18 ------------- Nic 

19 ------------- 11 pochodní 

20 1 Nic 

21 ------------- Nic 

22 1 Uhlí, 1 zelrin (+11%) 

23 1 Nic 

24 1 Nic 

25 1 Nic 

26 ------------- 3 pochodně 

27 1 Jídlo na měsíc(prokleté) 

28 1 Maso na 1 den (lidské tudíž sladké) ,15 

29 1 Maska 1 

30 ------------- Nic 

31 ------------- Nic 

32 ------------- 2 pochodně 

33 1 18 

34 ------------- Nic 

35 1 7, to co je psáno v místnosti (orgány) 

36 ------------- Nic 

37 1 Klíč od 34 denní, 7 

38 ------------- Maska 

39 1 Nic 

40 ------------- 11 

41 ------------- Nic 

42 ------------- Nic  

43 ------------- Nic. 

44 ------------- Nic  

45 ------------- Klíč od 43 

46 ------------- Písmeno 24 

47 ------------- 22 

Zahrada1 1 Papírky 

Zahrada2 ------------- Papírky 

Zahrada3 1 Nic 

Zahrada4 ------------- Nic 

Zahrada5 ------------- Nic 
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2 podlaží 

Na této části domu má být děsivý to, že tu nebude nic moc strašidelného, jen takové lehké pošimrání. 

Postavy po prvním podlaží budou pořádně vyděšeny a bude je děsit to pomyšlení, že se tu nic moc 

neděje. Budou čekat, co přijde a ono nic.  

Den 
1) 

Vycházíte velké točité schodiště, vrže, skřípá, div se nepropadá. Je delší, než 

by se na první pohled zdálo, v místnosti jsou troje dveře. Všechny jsou 

jednokřídlé. (Na mapce jsou jedny dvoukřídlí, ale to s této strany dveří nejde 

vidět.)  

(Při každém projití dveří se dveře o jedna otočí, viz obr.. Hráči tudíž při projití 

dveří se hráči nejspíše objeví jinde než před tým. Př.: skupina projde 

jedněma dveřmi, stane se to, že 1=2, 2=3, 3=1, při každým dalším průchodu 

se otočíme o jedna tudíž při dalším to je- 1=3, 2=1, 3=2 

2) 

Vcházíte do dlouhé chodby. Při každém došlápnutí slyšíte praskání dřeva. Každý další krok je pro vás 

více a více znervózňující, jako by se podlaha měla, propadnou, ale na pohled je pevná. Chodba dále 

pokračuje doprava i doleva Zdá se na obou stranách se zdá nekonečná. Na začátku je celkem nová, 

ale dál a dál se zdá jako by byla starší a straší. Na chodbě jsou po pravé i levé straně dveře, vždy 2 

sáhy od sebe.  Všechny jsou zamčeny. (Klíče jsou v úschovně, místnost (7) (mají na vypáčení -10%)) 

3) 

Malá podlouhlá chodba, se silným zápachem čpavku. Téměř se tu nedá dýchat. Podlaha vrže a strop 

ze stropu kape jakási černá tekutina. Na této chodbě lze jít do 4 dveří. (Do místnosti č7 dveře nejdou 

otevřít. 

4) 

Malá jídelna. Stoly jsou prostřeny a nádherná vůně pečeného masa se line s poza dalších dveří. Na 

pravém stole je malý králíček, celý v růžové barvě. Je to hračka, ale máte pocit jako by vás sledoval.  

Po vyjití se na vás králíček dívá ještě zlověstněji z pravého stolu. 

Pokud králíčka někdo vezme do batohu, postupem času mu budou mizet věci. Náhodně mu 

zmizí jedna věc z batohu za den. 

Pokud králíčka zničí, zmizí skupině všechny písmena. Zpoza zdí se ozve smích. Zdi zčernají a 

stoly se rozpadnou. (Pozor! Den se mění v noc.) (Písmena se budou nacházet na původních místech.)  
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5) 

Při vstoupení do kuchyně cítíte odporný zápach, hnijícího masa. Před vámi je stůl, za ním krb. Na 

stole je nádherný kus masa. Na pravé i levé straně jsou posazené mrtvoly. Na každé straně čtyři. (V 

jejich ústech se ukrývají písmena.) Nad nimi jsou police se džbánky, každý džbán je naplněn 

zapáchající černou tekutinou. (V každém džbánku je jeden zelrin) 

6) 

Zrcadlová místnost. Každé zrcadlo zobrazuje tebe, jako to nejohavnější stvoření. 

Po spatření sebe v zrcadle, ze zrcadla vystoupí tatáž obludnost, co jsi viděl, zaútočí na tebe. 

 (Tato věc má stejný hodnoty jako postava která se do zrcadla dívala. Obrana se jí rovná 1 a 

zbytek obrany se jí přičte k síle. (Př.: Barbar válečník Kron, má sílu 18+3 a obranu 8. Jeho 

odraz má sílu 25+7 a obranu 1.) Navíc odraz po ztrátě poloviny životů dostává berserkra. 

Odraz se nikdy nebrání (v rozšířeném soubojovém systému si vůbec na obranu neháže.) 

Pokud je dotyčná osoba mág, nebo někdo s magenergií, odrazu se přičte zbylá magenergie 

k životům a nemůže kouzlit. (Př.: Mág Lilith má sílu 12+0 obranu 2 a magenergii má 26 a 

zbývá jí 8magů, životů má 13 z 18, odraz má sílu 13+1 obrnu 1, životy 21, magenergie 0.)) 

Toto jsou jen přeludy a tak hráči dostávají jen stínové zranění (osobně to dělám tak, že jim 

napřed dám běžná zranění, které se po boji změní na stínová.) 

Boj postavy ještě více vyčerpá a tak se každému sníží doba přežití o půl dne. (je to myšleno za 

jeden boj) Každé zrcadlo může vytvořit pouze jeden přelud jedné postavy.(zrcadel je stejný 

počet jako na mapě, tudíž 17) 

(Hráči za boj nedostávají zkušenosti.) 

7) 

Nelze otevřít. 

Pokud se i tak někomu povede dostat dovnitř, zjistí, že se tu někdo zabarikádoval. Je tu strašlivý 

zápach. Na druhé straně místnosti za barikádami je kostlivec, neustále svírající rezavou dýku. 

8) 

Vcházíte do místnosti s krbem a dvěma stoly. Nad krbem jsou nádherné hodiny, stojí a je na nich 

10:43 

Na stolech jsou rozházené karty, všechny jsou napsány krví, pro změnu barvy je krev jen zaschlá. 

V krbu vidí oheň jen ženy.   
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9) 

Místnost je prázdná až na truhlu s tlačítky. 

Postavy nevidí očíslování. 

Všechny tlačítka musí být zmáčklá aby se bedna 

otevřela. 

řešení: 10,1,10,12,13,1 

Pokud PJ věří natolik své skupině, že toto vyřeší, může do truhly dát kámen s 

rytinu vlka.(Samozřejmě již není jinde v této místnosti.) 

 

10) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel, dvě židle, jeden stůl a skříň. Tento pokoj vypadá 

poněkud nově. Jako by tu někdo právě uklidil a dal nové povlečení. 

11) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel, dvě židle, jeden stůl a skříň. Tento pokoj vypadá 

poněkud nově. Jako by tu někdo právě uklidil a dal nové povlečení. Na stole je čerství chléb. (vyvolá 

zvracení) 

12) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel, dvě skříně. Tento pokoj vypadá poněkud nově. 

Jako by tu někdo právě uklidil a dal nové povlečení. Na posteli je papírek, na němž stojí: „Dvě skříně 

tu jsou, jen jedna se stane tvou. Jen jediná je pravá, avšak stín na ni nedopadá. Neber varování na 

lehkou váhu, jen jednou ti natáhnu.“ 

Nad špatnou skříní je malý otvor ve střeše, lze si ho všimnout jen ztěžka, ale pokud kohokoliv 

napadne zkontrolovat střechu, najde tuto skulinku. Pravá je správná a levá ta špatná. Tu kterou 

vyberou, se otevře a ta druhá zmizí. V té správné je (obsah místnosti). 

 

13) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel, dvě židle, jeden stůl a skříň. Tento pokoj vypadá 

poněkud nově. Jako by tu někdo právě uklidil a dal nové povlečení. Na stole je starý bochník chleba. A 

dvě sklenky zapáchající vody. (Voda vyvolá žaludeční nevolnost) 

14) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel, dvě židle, jeden stůl a skříň. Tento pokoj vypadá 

poněkud nově. Jako by tu někdo právě uklidil a dal nové povlečení. Něco v této místnosti strašlivě 

zapáchá. Po prohledání zjistíte, že pod postelí jsou lidské možná elfské ostatky. 

 

1 10 4 11 
    2 6 9 12 
    3 9 10 11 
    4 1 10 12 
    5 3 7 9 
    6 5 12 13 
    7 8 9 10 
    8 4 6 10 
    9 2 5 8 
    

10 3 4 7 
 
/ 1 2 9 

11 3 6 7 
    12 5 8 10 
    13 6 11   
    

  

1 

  

 

6 2 9 

 12 7 3 10 13 

 

8 4 11 

 

  

5 
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15) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel, dvě židle, jeden stůl a skříň. Tento pokoj vypadá 

poněkud nově. Jako by tu někdo právě uklidil a dal nové povlečení.  

Někdo ze skupiny uvidí oběšence uprostřed místnosti, jen na mžik.   

16) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel, dvě židle a jeden stůl. Tento pokoj vypadá 

poněkud nově. Jako by tu někdo právě uklidil. Na povlečení je napsáno: „Zítra je ten dnem, zítřek je 

soudný den.“ 

17) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel a čtyři skříně. Tento pokoj vypadá poněkud nově. 

Jako by tu někdo právě uklidil a dal nové povlečení. Na každé skříňce je něco napsáno. 

1-Srdce čisté je jen mé. 

2-Jsi mocný? NE! Jsi nemocný. 

3-Čas je prchavý, žij, dokud jsi mladý. 

4-Rozum ti dám, rozum si vzít mám. 

V každé z těchto skříněk je jedno písmeno. 

18) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel, dvě židle a jeden stůl. Tento pokoj vypadá 

poněkud nově.  Na stole je ze 36 zelrinů poskládána šesticípá hvězda.  

Pokud je tato hvězda porušena: 

Všichni v této místnosti budou vidět přes brýle, které jim budou ukazovat ostatní, jako zombie které 

je chtějí zabít. 

19) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel, dvě židle a jeden stůl. Tento pokoj vypadá 

poněkud nově.  Jen postel je malinko zmuchlaná, vypadá jako by tam někdo ležel. 

20) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel, dvě židle a jeden stůl. Tento pokoj vypadá 

poněkud nově. Na skříňce je lebka. (v lebce je písmeno) 

21) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel, dvě židle a jeden stůl. Tento pokoj vypadá 

poněkud nově. Na stole jsou nádherné růže, ale z vázy vychází odporný zápach, hníjcí vody. (Ve váze 

je jeden zelrin) 
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22) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel, dvě židle a jeden stůl. Tento pokoj vypadá 

poněkud nově.  Jde tu cítit slabý zápach síry. 

23) 

Vcházíte do malého pokoje, v němž je jedna postel, dvě židle a jeden stůl. Tento pokoj vypadá 

poněkud nově. Na každé stěně v místnosti, je olejem něco napsáno. 

 

(u dveří) Když voda vře, potoky se zkazí. Když mléko vře, potoky se srazí. 

(vlevo od dveří) Oheň pálí, oheň kouří a nad oltářem září. 

(vpravo od dveří) Vítr fouká, vítr vane. Nad ostrovy déšť padne. 

(naproti dveřím) Kámen drtí, kámen ničí, na nic se neohlíží. 

(Pokud někdo všechny nápisy zapálí, objeví se písmeno.) 

24) 

Vcházíte do pokoje, v němž jsou dvě postele, skříň, stůl a čtyři židle. Tento pokoj vypadá poněkud 

nově. Jako by tu někdo právě uklidil a dal nové povlečení. 

25) 

Vcházíte do obrovského vypravěčského sálu. Jsou tu tři řady po sedmi stolic a honosné křeslo. Stěny 

jsou dřevěné, ale tvarované tak aby co nejlépe odráželi zvuk, tato místnost je zakulacená. Na 

některých místech dřevo je ztrouchnivělé a kape z něj jaká si nahnědlá tekutina. Za křeslem jsou 

hodiny s dvěma páry ručiček, jedny jsou ze zlata a druhé ze stříbra, všechny směřují na dvanáctou 

hodinu.  

Po správném nastavení hodin. Stříbrné ručičky na 1:28, zlaté ručičky na 10:43. Otevřou se dveře 

prvního podlaží, do místnosti:47(den), 46(noc). 

hodiny jdou odklopit a za nimi se skrývá malá soška kobry ze zeleného smaragdu.  

26) 

Vcházíte do tmavé chodby, je tu silný hnilobný hnilobný zápach, na konci této chodby je malá 

místnost, v níž jsou 2 zamčené truhly. Každá z nich se dá otevřít silou 8. V jedné z nich jsou zelriny a 

v druhé diamanty. 
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místnost PÍSMENA Další předměty 

1   

2   

3   

4  Králíček 

5 1,5,9,13, 

17,20,23,11 

Sirové maso na 3 dny, 10 zelrinů(nádobky) 

6   

7  Rezavá dýka 

8 8,5  

9  Kámen s vyrytou hlavou tygra, (100 mědáků, 10 stříbrňáků, 1 

zlaťák)=>bedna 

10 17  

11 23  

12 3  

13 9  

14 10  

15 8  

16 6  

17 16,2,2,4  

18 19  

19 21  

20 4  

21 1 1 zelrin 

22 15  

23 20  

24 10  

25   

26  Poklad: 500 zelrinů, 20*šedý diamant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strašidelný dům.   Listy 

 

37 

Noc 

1) 

Vycházíte velké točité schodiště, prohýbá se, čvachtá, div se nepropadá. Je delší, 

než by se na první pohled zdálo, v místnosti jsou troje dveře. Všechny jsou 

jednokřídlé. (Na mapce jsou jedny dvoukřídlí, ale to s této strany dveří nejde 

vidět.)  

(Při každém projití dveří se dveře o jedna otočí, viz obr.. Hráči tudíž při projití 

dveří se hráči nejspíše objeví jinde než před tým. Př.: skupina projde jedněma 

dveřmi, stane se to, že 1=2, 2=3, 3=1, při každým dalším průchodu se otočíme o 

jedna tudíž při dalším to je- 1=3, 2=1, 3=2 

2) 

Dvoukřídlými dveřmi vcházíte do dlouhé chodby. Stěny jsou popraskané a máte pocit, jako by vás 

někdo z prasklin sledoval. V chodbě je položen starý hnědý koberec. Chodba zatáčí vpravo, kde také 

končí. V chodbě jsou čtvery dveře. Na konci chodby je zrcadlo. V zrcadle chodba za vámi, pokračuje. 

(Aby se postavy dostali dále, musí projít zrcadlem.) 

Prošli jste zrcadlem a objevujete se v chodbě, za vámi je zrcadlo podobné tomu, kterým jste prošli. 

(pokud postavy projdou za čerchovanou čáru na mapě, opět se za postavami objeví zeď.  

V chodbě je mnoho dveří (11). Pod kobercem se něco pohybuje a rychle to směřuje k vám. 

Když je to u vás, jako by se to ztratilo. Chodba nikam dál nevede 

(Pokud se v chodbě zhasne, postavy se mohou dostat do další ho pokračování chodby.)  

(za zdí) Něco se tu všude hemží. Pod nohama se vám něco pohybuje, je to malí a slizký, možná hadi. 

(Poté co se povede rozsvítit, vše zmizí.) 

Před vámi jsou dvoukřídlé dveře 

3) 

Prázdná zatuchlá chodba, zatáčejíc doprava, tam chodba končí, ale zpoza zdi, se ozývá uplakaný dívčí 

hlas. „Prosím, prosím. Pokud mě někdo slyší, dostaňte mě od tud. Já nechci umřít. Já nechci umřít. 

NÉÉÉ! Už přichází. UŽ NÉÉÉ! Prosím POMÓC! ÁÁÁ!“ Hlas se pomalu ztrácí. 

4) 

Vcházíte do místnosti s krbem. Tato místnost nejspíše měla i nějaký nábytek, ale ten je v takové fázi 

rozkladu, že je těžké určit, co to mělo být původně. Nad krbem jsou stojící hodiny. (1:28) 

5) 

Vcházíte do obrovské místnosti, která slouží jako sklad. Je tu na sobě položeno mnoho stolů, skříní a 

židlí. Vše je již v dezolátním stavu. Místnost je dost vlhká a lze tu cítit zápach plísně. Při bližším 

prozkoumání zjistíte, že je na všem plíseň Strop není výjimkou. Na zemi leží kámen s vyrytou hlavou 

žáby, je také celý oblezlý plísní. 

V šuplících skříní jsou písmena. 



Strašidelný dům.   Listy 

 

38 

6) 

Vcházíte do velké prázdné místnosti. 

Tem postavám, které mají z něčeho fobii nebo strach, se zjeví jejich fobie, strach. Pokud postavy 

bojují, nedostávají zranění, ale dvojnásobnou únavu za boj, pokud postava má strach např.: z víšek 

tak si představuje, že jde nějakým namáhavým terénem někde vysoko (také dostává únavu za chůzi č 

běh.) 

7) 

(Před vstupem do místnosti 13) 

Prázdná místnost, s dalšími dveřmi po pravé straně. 

(Po vstupu do místnosti 13)  

Prázdná místnost. Před vámi je sáhová díra do nižšího patra. (Přízemí, noc, místnost 31 (Absolutně 

prázdná místnost. Nejsou tu dveře ani žádný jiný východ.)) 

8) 

Vcházíte do místnosti s jedním stolem. Na stole jsou 3 kameny s vyrytými hlavami.  Každá z nich 

směřuje k jedněm dveřím. Hlava orla k severním, hlava býka k západním a hlava vlka k východním. 

Z místnosti máte nepříjemný pocit. 

9) 

Vcházíte do podlouhlé místnosti, v níž je dlouhá police. Police je prázdná. Na zemi jsou kosti, nejspíše 

krysí alespoň podle lebek. 

10) 

Prázdná místnost. Na druhé straně místnosti jsou dveře. Po levé straně jsou staré rezavé klíče. 

Místnost je tmavá a zatuchlá. 

Při uchopení jakéhokoliv klíče postava ucítí ostrou bolest v chodidle, jako by šlápla na hřebík. (1k6 

stínových životů.) Na chodidle není ani škrábanec.  

Klíče jsou od místností 11-24. 

11) 

Zamčeno!  

Při otevírání dveří se ozývá skřípavý zvuk. Místnost je zničená, vypadá, jako by tu řádila smečka vlků. 

Z původních postelí jsou jen třísky a ze stolu již zbyli jen nohy, ta jsou také celé rozkousané. Po zdech 

jsou rýhy, jako by od kočičích drápů. Jediný strop je nedotknutý. Za to z něj kape slizká, čirá tekutina. 

12) 

Zamčeno! 
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Vcházíte do zničeného pokoje. Všude jsou zbytky po postelích a stolu. Z vedlejší místnosti se ozývá 

jaksi šramot. 

13) 

Zamčeno! 

Než stihnete do zámku strčit klíč, zpoza dveří se ozve. „Né! Nech mě být! Prosím! Prosím! Nežer mě. 

ÁÁÁ!..... Chřoust, chřoust, mlask…….. “ 

Při odemčení slyšíte ránu a po chvíli ještě jednu. 

Místnost je zničená a vypadá to, že tu někdo, nebo spíše něco řádilo. Na zdech jsou škrábance a 

cákance krve. Z postelí jsou jen třísky. Stůl je rozlomen v půli. Napravo od vás je sáhová díra ve stěně. 

(do místnosti 14)  

Znovu se ozve rána. 

14) 

Zamčeno! 

(Před vstupem do místnosti 13) 

Vcházíte do malé místnosti. Její výbava je v dosti dezolátním stavu. Dvě postele se rozpadají a stůl 

stojí jen na třech nohách. 

(Po vstupu do místnosti 13) (pohled ze vstupu ze 13) 

Vcházíte do malé místnosti, po levé straně je další díra ve zdi. Stůl je převrácený a rozlomený. 

15) 

Zamčeno! 

Vcházíte do malé místnosti. Její výbava je v dosti dezolátním stavu. Dvě postele se rozpadají a stolu 

chybí dvě nohy. 

16) 

Zamčeno! 

Zatuchlá prázdná místnost. 

17) 

Zamčeno! 

Vcházíte do malé místnosti. Ve stole, postelích, podlaze i stěnách jsou zapíchány střepy.  

 

 

18) 

Zamčeno! 
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Vcházíte do malé místnosti. Její výbava je v dosti dezolátním stavu. Dvě postele se rozpadají a o stolu 

nemluvě. Na stole dohořívá malá svíčka. 

19)  

Zamčeno! 

Vcházíte do malého pokoje. Postele i stůl jsou v dosti pokročilé fázi rozkladu. Do pokoje svítí přes 

malé okénko měsíc. 

Ti, kteří vstoupí do měsíčního svitu pocítí únavu. (-1 den)  

20)  

Zamčeno! 

Vcházíte do malé místnosti, ve které je s peřin udělán stan, polštáře jsou položeny kousek přede 

dveřmi. Na jednom s polštářů je položen dřevěný meč, na posteli je položen dřevěný luk (hračka) a 

dřevěný meč. Na stole jsou dva hrníčky a talířky. Sem tam se v místnosti ozve rána, jako by někdo 

praštil do dřeva. 

Pokud je zbořen stan postavy v místnosti dostávají jeden stínový život za minutu.  

(kdosi, cosi je mlátí.) 

21) 

Zamčeno! 

Vcházíte do malé místnosti se zničeným stolem a plesnivýma postelama. Místností se šíří hnilobný 

zápach. Z vedlejšího pokoje se ozývají slabé dětské hlásky. 

22) 

Zamčeno! 

Vcházíte do malé místnosti s dvěma postelama a stolem. Všude po zemi je rozsypaná hlína a v n je 

napsáno: Zemres (zemres) 

23) 

Zamčeno! 

Vcházíte do místnosti s dvěma postelama a stolem. Ze stěn se ozývá zvuk vrzání. Připadáte si jako na 

lodi. Máte pocit jako by se hýbali i ztrouchnivělý postele. 

Past na odolnost, kdo dostane mořskou nemoc. 

 

24) 

Zamčeno! 
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Dveře nejdou otevřít ani po použití klíče. Jako by je něco drželo.  

Pokud se někdo náhodou dostane dovnitř, zjistí, že v místnosti není nic zajímavého- Jen dvě rozpadlé 

postele a zničený stůl. 

25) 

Velká prázdná místnost, ve které jsou podstavce, na každým z nich je položen kámen s vyrytou 

hlavou. Navzájem tvoří hvězdu nebo dva kruhy navzájem v sobě. 

Po oddělání nějakého z kamenů se sloupek rozpadne a zmizí. Zpoza dveří se ozve řev nějakého 

zvířete. 

Po oddělání dalšího se sloupek rozpadne a nic víc se nestane. 

Až postavy vezmou všechny kameny uprostřed se objeví devátý sloupek s dalším kamenem. Pokud se 

jej pokusí kdokoliv vzít upadne do spánku, který mu vysává energii.  

 Sen: 

 Uprostřed tmavé místnosti se objeví malá holčička. „Ahoj, ty jsi (jméno postavy)?“ „Pokud se 

odtud chceš dostat, můžeš, ale bude tě to něco stát. Máš několik možností. Dáš mi svou sílu. Dáš mi 

svou inteligenci. Dáš mi svou obratnost. Dáš mi svou odolnost. Dáš mi svou krásu. Dáš mi své 

zkušenosti. Konečně tu máme poslední možnost vyřešíš mou hádanku, ale pozor, každí minuta tě 

bude vyčerpávat. Nyní si vyber jednu s těchto možností.“ (vždy se staty sníží o 1 a to i v případě 

zkušeností -1 levl) 

 hádanka: 

 „Nyní ti položím hádanku, ale pozor než řekneš správnou odpověď tak se zamysli, budu na 

tebe hodná dám ti nápovědu. Každá špatná odpověď bude znamenat ztrátu jedné ze tvých základních 

vlastností sílu, odolnost, charizmu, inteligenci, obratnost a zkušenosti. Kdykoliv můžeš přestat a zvolit 

si jinou možnost.“ 

 Jediní dva bohové jsou natolik mocní, že rozhodují o čase, který plyne. Jednou za sto let se 

dostanou do souboje, který ovšem trvá jen pár minut. Jak se tyto bohové jmenují? 

  Hélios, Lunas 

  Dísi, Ariadna (síla) 

  Musí, Mater (odolnost) 

  Duzhi, Thesan (zkušenosti) 

  Šítala, Atum (obratnost) 

  Lau, Dau (charizma) 

  Vesta, Lilit (inteligence) 

 

Na druhé straně místnosti jsou hodiny s dvoumi páry ručiček, jedny jsou ze zlata a druhé ze stříbra, 

všechny směřují na dvanáctou hodinu.  

Po správném nastavení hodin. Stříbrné ručičky na 1:28, zlaté ručičky na 10:43. Otevřou se dveře 

prvního podlaží, do místnosti:47(den), 46(noc). 

hodiny jdou odklopit a za nimi se skrývá malá soška kobry ze zeleného smaragdu.  

26) 
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Našli jste vchod do tajné místnosti. Zeď se pomalu odsouvá a strašlivý zápach se na vás vyvalí. Je to 

zápach zhnilého masa. Po pokračování temnou chodbou, nacházíte dvě otevřené prázdné truhlice. 

Na nichž leží kostlivec s nějakými zbylými kousky masa.  

Truhly mají falešné dno. 
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místnost PÍSMENA Další předměty 

1   

2   

3   

4   

5 3, 4, 6, 7, 

8, 12, 15, 

16, 18, 19, 

21, 22 

Kámen s vyrytou hlavou žáby. 

6   

7   

8  Kámen s vyrytou hlavou vlka, Kámen s vyrytou hlavou orla, Kámen 

s vyrytou hlavou býka, 

9   

10 23  

11 13  

12 14  

13 21  

14 22  

15 17  

16 6  

17 3 Kámen s vyrytou hlavou prasete. 

18 11  

19 12  

20 9 2 dřevěné meče, luk (hračky) 

21 16  

22 18  

23 19  

24 14  

25  Kámen s vyrytou hlavou hada, Kámen s vyrytou hlavou jelena, Kámen 

s vyrytou hlavou medvěda, Kámen s vyrytou hlavou kozla, Kámen 

s vyrytou hlavou leguána, Kámen s vyrytou hlavou králíka, Kámen 

s vyrytou hlavou osla, Kámen s vyrytou hlavou potkana, Kámen s vyrytou 

hlavou prasete. 

26  600 zelrinů 
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Sklep 

Propadli jste se podlahou a nyní padáte do útrob budovy. Po malé chvíli se rozdělujete. 

Každý dopadá do jiné místnosti. (17-22) 

Pro PJ: Sklep by měla být nejděsivější část domu. Takže si nechte na sklep své trumfy v rukávu. Nářek 

a pláč tu bude absolutně běžná věc. Do sklepa nepouštějte hudbu. Jen nářek a pláč. Čím blíže bude 

skupina místnosti 15 tím se děs bude stupňovat. Když pochodeň zhasne, ať chvíle nejde rozsvítit. 

Když je někdo sám, nechte ho být sám ještě dlouho. Sice pro PJ to bude obtížné, ale bylo by dobré 

alespoň na nějaký čas rozdělit skupinu. Pokud skupina bude rozdělená a budou na sebe volat, zkuste 

to udělat tak, že budou volat něco jiného, než chtějí. (Bude opravdu děsivé, když se ozve místo „Jetu 

někdo?“=> „Já tě zabiju (jméno postavy)“ nebo „Prosím už né, já to nevydržím.“)  

Den 
Chodba1 

Vcházíte na dlouhou chodbu (z místnosti 1)po stěnách jsou vyhaslé pochodně. Po deseti sázích 

chodba zahýbá vpravo (Vlevo je tajná cesta +10%) 

 Vlevo – zatáhli jste za pochodeň a stěna se odsunula, chodba pokračuje dalších několik sáhů a 

tam je ukončena dvoukřídlýma dveřmi. 

Vpravo – Vidíte dva obrovské pařáty, jak táhnou malou, vzlykající holčičku kamsi do tmy.  

                Po několika dalších sázích chodba zahýbá do leva a také pokračuje rovně. 

  Rovně – Po několika sázích narážíte na mazlavé a zatuchlé schodiště. 

  Vlevo – Po několika sázích dvou sáhová chodba končí a vpravo pokračuje jedno 

sáhová, ze které se ozývá nářek a výhružky. (Rovně je tajný průchod, opět zatažením za pochodeň se 

otevře průchod. +10%). 

   Vpravo - Po několika sázích narážíte na věznici. 

   Rovně- Pomalu se před vámi odsouvá zeď. Po pár krocích ze stropu před vás 

vypadne halda bezvládných těl. Mnohým chybí ruce, nohy, uši, hlavy a další. Někteří jsou vyhřezlí a 

jejich orgány se povalují opodál. Další jsou různě posešívaní. Na hromadě je plno červů, hojně se 

pasoucích na hnacím mase. Chodbou se line odporný zápach. Při procházení přes tuto hromadu se po 

vás začnou cápat. Jak usekané ruce, tak i přišité, vás chytají za nohy a strhávají vám oblečení. Některé 

se vás snaží vtáhnout do hromady. Z hromady se také ozývají prosby o záchranu. Po dalších několika 

sázích narážíte na téčko. Chodba pokračuje doprava i doleva. Zprava lze slyšet silné bzučení. 

    Vpravo – po několika sázích narážíte na jedno sáhovou odbočku. 

Z jedno sáhové odbočky se ozývá bzukot. (někdo uvidí jak na konci chodby kdosi přebíhá zprava do 

leva)(Někdo další uslyší slabý volání o pomoc.)  
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     Odbočka- po pár sázích zjistíte, že odbočka je zasypána. Nad 

sesutou horninou lítají desítky much.(Ani při hrabání, nic nenachází.) 

     Rovně – pokračujete kousek a narážíte na další téčko. (Při 

dojití na téčko začnou být všechny postavy dezorientovaný a nebudou ani vědět odkud přišli.) 

      Doleva – pokračujete mnoho sáhů Velmi tichou a 

tmavou chodbou. Všude po stěnách jsou praskliny. (někde v polovině chodby) z prasklin začíná 

vytékat voda, po pár vteřinách jí je tolik, že máte co dělat aby, jste se vůbec mohli pohnout. Celá 

chodba se zaplaví (Postavy se začnou po chvíli topit.) Voda se mění v Krev. Utopili jste se. Probouzíte 

se na zhruba u prostřed chodby. (Byli v bezvědomí asi hodinu.) Pokračujete chodbou, která ústí do 

místnosti. 

      Doprav a – Jdete dlouhou chodbou, z jejího konce se 

ozývá nářek a pláč. Chodba ústí do mučírny. 

    Vlevo – Ujdete několik sáhů. Strop se postupně snižuje. Narážíte na 5 

sáhovou propadlinu dolů, Je tu kovový žebřík a vypadá, že by ledas co snesl. Při sestupu po žebříku se 

někomu do ruky zadře ošklivá tříska z žebříku. Slezli jste dolů a tady cesta pokračuje dál, Chodby jsou 

nyní jen podpírány trámy a stěny jsou jen s hlíny a kamení. Po několika sázích dojdete k odbočce. 

Dvou sáhová chodba dále pokračuje doleva a rovně jen jedno sáhová. 

     Rovně – jedno sáhová chodba po chvíli zatáčí, už v zatáčce 

vidíte, že chodba je zasypána, zpoza sutin se ozývá kapání vody. 

     Vlevo – po několika sázích je chodba ukončena dvoukřídlými 

dveřmi. V této chodbě je až nepříjemně ticho. Ze dveří máte velmi nepříjemný pocit. Čím blíže se 

přibližujete ke dveřím, tím větší máte pocit smutku a beznaděje.(Slabší povahy začnou plakat a ty 

nejslabší si chtějí vzít svůj život. 

Chodba2 

Vcházíte do velmi vlhké chodby. Je tu taková vlhkost, že cítíte, jak na vás oblečení těžkne. (Pokud svítí 

pochodní, nebo jiným otevřeným ohněm, je uhašen a na této chodbě nejde znova zapálit.)  

 Na konci této chodby jsou tajné dveře. Kdokoliv se k nim na sáh přiblíží, cítí lehký vánek, ale tlačítko 

najít je těžší. Po chvíli hledání jej každý najde. 

Ve slepé uličce je malý vysunovací podstavec. (Najití bez nápovědy -60%) (Najití s nápovědou +30%) 

Po vložení sošky na podstavec, podstavec zajede a soška zmizí. Po malé chvíli, když se nic neděje se 

před vámi začnou vysunovat podstavce s malými sošky. 

Sošky: 

smaragd zelený- had 

citrín zlatový- veverka 

diamant čirý- labuť  

diamant modrý- delfín 

granát červený- pelikán 

korund oranžový- tučňák 
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Jako poslední vyjíždí sloupek, na němž je zasazen pergamenoví svitek, na němž stojí: „Sinu, konečně 

jsi našel mé dědictví, snad s této sbírky budeš mít stejnou radost jako já a nezapomeň svému synovi 

tuto sbírku přenechat jen za podmínky splnění nějaké složité hádanky.“ 

1) 

Prázdná místnost. Je tu naprosté ticho. Někdo ze skupiny uvidí houpajícím mrtvolu uprostřed 

místnosti. Je to jen okamžik. Někdo jiný uslyší „Pomoct, já jsem tady.“ Je to hlas malého dítěte. Pokud 

na to místo odejde, nic tam nenajde. Po vrácení ke skupině jej uvidí jako rozřezanou mrtvolu 

s odřezanými pisky, každé jeho slovo bude převrácené a útočné proti skupině. (Je dost možné, že jej 

skupina zabije.)  

2) 

Zamčená cela. 

Přes mříže lze spatřit, kostru neustále svírající malý papírek. 

Papírek:  „Dej mi silu prezit toto utrpeni a neustale muceni. “ 

=>(Dej mi silu prezit toto utrpeni a neustale muceni.) 

3) 

Zamčená cela. 

Přes mříže vidíte, vyryté čárky na zdi, každá čárka nejspíše znamená rok, po součtu je tam 127 čárek. 

4) 

Otevřená cela. 

Tato cela je prázdná.  

5) 

Zavřená cela. 

Přes mříže vidíte text na zdi. Na němž jsou krvavé otisky. „Zarikam vas temni bohove.  

Prijmete mou krev jako dar a znicte tento chram.  Pokud tak 

ucinite ma duse bude jen vase. “ =>( Zarikam vas temni bohove. Prijmete mou 

krev jako dar a znicte tento chram. Pokud tak ucinite ma duse bude jen vase.) 

6) 

Otevřená cela. 

V této cele je stará dřevěná lžíce. 

7) 

Zavřená cela. 

Na zdech v cele jsou rýhy od nehtů. 

8) 

Otevřená cela. 

Cela je prázdná. Jen z cely slyšíte podivný zvuk. (PJ: zkuste napodobit lízání a srkání zároveň) 
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9) 

Zamčená cela. 

Cela je prázdná. 

10) 

Zamčená cela. 

V cele jsou na zemi rozsypané malé kosti. 

11) 

Zamčená cela.  

Cela je prázdná. Někdo v hlavě slabým dívčím hlasem uslyší: „Prosím, prosím osvoboď mě. Potřebuji 

pomoct. Pomoct. Rychle nezbývá mi moc času.“  

Po otevření cely: 

 Postavy Level   1-  5   Noční hrůza 

 Postavy Level   6-10   Černá hrůza 

 Postavy Level   11-15 Čirá hrůza 

 Postavy Level   16-20 Neznámá hrůza 

 Postavy Level   21-30 Živá hrůza 

 Postavy Level   31-36 Krvavá hrůza 

Viz pravidla pro pokročilí PJ, strana 144. 

12) 

Vcházíte do tmavé knihovny. Jsou tu police se starými knihami. Všechny jsou psány staroelfštinou. 

(Pokud je ve skupině kouzelník pozná, že tyto knihy jsou jakým si návodem na vyvolávání Démonů.) 

Pochodeň, či jakékoliv jiné světlo tu zhasíná a po každé chvíli je nutno znovu rozsvěcet. Na levé 

straně místnosti je stůl u něj je mnoho prázdných nepopsaných pergamenů, na stole je také jeden, je 

na něm cosi psáno „Helma mocná je, mocnější než meč je, mocnější než sekera nebo jiná zbraň je. 

Ponechat si ji smíš, však ztratit ji nesmíš. Znič tuto helmu a rozežeň tmu. Prokletí zmizí a prokletí 

upadne do zapomnění. Vše nenávratně ztracené se znovu nalezne.“ Za stolem je židle opírající se o 

zeď. Kousek od židle, na zdi, jsou klíče.(Od cel) 

Na odhalení tajné cesty za židlí, je šance-5%.  

13) 

Vházíte do temné mučírny. Na zdech jsou řeťazy s pouty. Je tu Obrovské kolo s hřídelí, na kterou je 

namotané lano. Na stropě je hák. Vpravo od toho je Dotyho stolice (Jidášova stolice). Skřipec je 

kousek od vstupu. Po levé straně je stůl s různými mučícími nástroji, mezi nimi jsou: Elfská bota 

(španělská bota), knutna, palečnice, pás cudnosti, kleště, rezavý nůž, tenký drát. Uprostřed této 

místnosti je malý krb s několika značkovacími železy. Od jednotlivých nástrojů se ozývá nářek a pláč. 

(Ať se kdokoliv přiblíží k jakémukoliv mučícímu, nástroji ucítí bolest, kterou způsoboval obětem 

mučení. Pokud v této místnosti někdo stráví více, jak 5 minut začne blouznit a ten s nejnižší 

inteligencí tomu podlehne a bude se snažit mučit ty, co tomu ještě nepodlehli.) 
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14) 

Tmavá místnost. Až na šmouhy od krve tu vůbec nic není. Po tom co se skupina otočí, uslyší smích 

malých dětí. Při zpátečním utočení se na ně vrhnou malé děti se zašitými ústy, oči, nosy. Sou nahé a 

celé sešívané. Ať skupina s nimi bojuje jak chce nikdy je netrefí, vždy se nějak vyhnou do každé osoby 

se dá NK6 (N-levl postavy)stínových zranění. (Dávejte zranění postupně, aby skupina nevěděla co se 

děje. Po udělení zranění děti zmizí. 
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15) 

Vcházíte do velké místnosti. Před vámi je oltář a na něm Helmice. Oltář je zahrnut do obrovského 

obrazce s nápisy (Viz: Obr.). Tento obrazec je pečlivě vyryt do kamene. Je naplněn neustále čerstvou 

krví. Před vámi, na zdi, je převrácený kříž. Po pravé i levé straně jsou nakresleny krví hexagramy. 

Vstupní dveře jsou pocákané krví. Na stropě je rovnostranný trojúhelník, jeden vrchol směřuje ke 

kříži. V každém rohu místnosti je svíce. (Čerchovaně je udělán obřadní stůl.) 
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Pokud kdokoliv uchopí přilbici, uslyší v hlavě hlas. „Nyní jsi můj pán. Ty kdož si mě vzal, dej mi příkaz a 

já se jej pokusím splnit. Jsem mocný ABARON. Nemám času příliš a tak mě můžeš volati jen jedenkráti 

za den. To se ovšem nemusíš báti. Nemohu učinit zázraky, ale mohu bojovati. Jestli si přeješ, mohu tě 

odtud dostati.“ (Nebo si vymyslete vlastní řeč.) 

(Toto ovšem má jednu nevýhodu čím vícekrát jej kdokoliv zavolá, tím více se na něm stane 

závislým. Majitel jej může přivolat 1K6*inteligence ročně pokud překročí tento limit, démon 

jej posedne a bude se snažit zabýt všechny, na které narazí. Během týdne se promění do své 

pravé podoby. Viz obr.) 

  Démon: 

  Vlastnosti- Maskování (8) 

    psychické útoky 

    rychlost (Dvojnásobná) 

    2 útoky za kolo 

    strach 

    útoky na brnění (5) 

    vidění ve tmě (pravé)   

    Magie ohně. 

     

  Rezistence- Psychické útoky 66% 

  Imunity- Iluze 

    Jed 

    Neviditelnost 

    Strach  

    Zmatení 

Životaschopnost: 28 

Útočné číslo: (12+15/5)27/+5  

Obranné číslo: 16 

Velikost: A 

Inteligence:20 

Charizma: 20 

Zranitelnost: C1/3, D1/2, I, J, M, N, P+ 

Magenergie:95 

Zkušenosti:30 000 

Pokud je helma zničena. 

Za dveřmi uslyšíte pláč dětí. (Tedy pokud je nezabili) Po otevření dveří jsou tam 3 děti (mínus ty 

usmrcené) Jsou to ty děti, které se ztratili. Vrhnou se vám kolem pasu a s nářkem vás prosí o 

vyvedení z tohoto domu. 

 Kletba domu se zruší. Dům se na posledy promění a to do podoby dne (s párma vyjímkama, jako jsou 

dveře místo zdi aby se dalo projít. Dům je zničený a v pokročilé fázi rozpadu. Nic tu už nestraší. Jen 

jde slyšet vrzání celého domu.  
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16) 

Procházíte chodbou, po stranách jsou pochodně. Na druhé straně chodby narážíte na malou 

místnost. V této místnosti jsou 4 truhly. Na každé z nich je nápis. 

1) Ja jsem ta prava,  ja jsem ta spravna.  Otevri a pozri na 

muj drahocenný obsah. =>( Ja jsem ta prava, ja jsem ta spravna. Otevri a pozri 

na muj drahocenný obsah.)  

2)Ja jsem ta,  ktera ti ukaze prave bohactvi.  Otevri me,  

pouze me. =>( Ja jsem ta, ktera ti ukaze prave bohactvi. Otevri me, pouze me.) 

3)Ja jsem ta ktera ti ukaze pravou cestu. =>( Ja jsem ta která ti 

ukaze pravou cestu.) 

4)Ja jsem ta v ktere je poklad nevidanych rozmeru.  

Otevri me Pouze me. =>( Ja jsem ta v které je poklad nevidanych rozmeru. Otevri 

me Pouze me.) 

Na zdi je další nápis. „Vyber si jen jedinou truhlu a z ni si vyber co 

ti pravem patri. “=>( Vyber si jen jedinou truhlu a z ní si vyber co ti pravem patri.) 

Ať skupina vybere jakoukoliv truhlu tak ostatní zmizí. Jediná plná truhla je, truhla číslo 3. 

17) 

Dopadli jste do malé místnosti. Tuto místnost osvětluje jedna vyhasínající pochodeň. V místnosti je 

jedna klec a jedna židle. Dveře jsou bez kliky a zámku. Na židli je přivázáno plačící a vystrašené dítě, 

ve věku kolem 11 let. Klec obývá jeden člen s vaší skupiny. (Na PJ jaký.) Místností se ozve. „Z této 

místnosti se dostat nemůžeš, dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě, nebo muč kolegu svého. Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

Pokud mučí kolegu svého dítě radostně zmizí a ten, kterého mučil, dostane tolik zranění za kolik jej 

mučil a však nemůže jej zabýt a tak vždy jen do 1 života. Kolega také mizí a při zhasínající pochodni se 

dveře otvírají. 

Pokud zabije dítě, kolega bez zranění zmizí. Dítě se rozplyne. Ale díky tomuto zabyl, jedno s dětí co 

měli zachránit. Tím pádem se zkušenosti s dodělání tohoto úkolu sníží o 20 000. Při zhasínající 

pochodni se dveře otvírají. 

Pokud nějaká postava zemřela, může se v této místnosti ozvat „Z této místnosti se dostat nemůžeš, 

dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě a tím obživit kolegu svého, nebo znovu zabýt kolegu svého.  Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

(Kolegu s tímto samozřejmě nezachrání) 

 

Mučení: 

Postavy Level   1-  5 si hází 2k6  
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Postavy Level   6-10 si hází 4k6 

Postavy Level 11-20 si hází 6k6 

Postavy Level 21-30 si hází.8k6 

Postavy Level 31-36 si hází 9k6 

Na dveřích je vyryto: vloz (vloz) 

18) 

Dopadli jste do malé místnosti. Tuto místnost osvětluje jedna vyhasínající pochodeň. V místnosti je 

jedna klec a jedna židle. Dveře jsou bez kliky a zámku. Na židli je přivázáno plačící a vystrašené dítě, 

ve věku kolem 11 let. Klec obývá jeden člen s vaší skupiny. (Na PJ jaký.) Místností se ozve. „Z této 

místnosti se dostat nemůžeš, dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě, nebo muč kolegu svého. Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

Pokud mučí kolegu svého dítě radostně zmizí a ten, kterého mučil, dostane tolik zranění za kolik jej 

mučil a však nemůže jej zabýt a tak vždy jen do 1 života. Kolega také mizí a při zhasínající pochodni se 

dveře otvírají. 

Pokud zabije dítě, kolega bez zranění zmizí. Dítě se rozplyne. Ale díky tomuto zabyl, jedno s dětí co 

měli zachránit. Tím pádem se zkušenosti s dodělání tohoto úkolu sníží o 20 000. Při zhasínající 

pochodni se dveře otvírají. 

Pokud nějaká postava zemřela, může se v této místnosti ozvat „Z této místnosti se dostat nemůžeš, 

dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě a tím obživit kolegu svého, nebo znovu zabýt kolegu svého.  Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

(Kolegu s tímto samozřejmě nezachrání) 

 

Mučení: 

Postavy Level   1-  5 si hází 2k6  

Postavy Level   6-10 si hází 4k6 

Postavy Level 11-20 si hází 6k6 

Postavy Level 21-30 si hází.8k6 

Postavy Level 31-36 si hází 9k6 

Na dveřích je vyryto: hada (hada) 

19) 

Dopadli jste do malé místnosti. Tuto místnost osvětluje jedna vyhasínající pochodeň. V místnosti je 

jedna klec a jedna židle. Dveře jsou bez kliky a zámku. Na židli je přivázáno plačící a vystrašené dítě, 

ve věku kolem 11 let. Klec obývá jeden člen s vaší skupiny. (Na PJ jaký.) Místností se ozve. „Z této 

místnosti se dostat nemůžeš, dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě, nebo muč kolegu svého. Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

Pokud mučí kolegu svého dítě radostně zmizí a ten, kterého mučil, dostane tolik zranění za kolik jej 

mučil a však nemůže jej zabýt a tak vždy jen do 1 života. Kolega také mizí a při zhasínající pochodni se 

dveře otvírají. 
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Pokud zabije dítě, kolega bez zranění zmizí. Dítě se rozplyne. Ale díky tomuto zabyl, jedno s dětí co 

měli zachránit. Tím pádem se zkušenosti s dodělání tohoto úkolu sníží o 20 000. Při zhasínající 

pochodni se dveře otvírají. 

Pokud nějaká postava zemřela, může se v této místnosti ozvat „Z této místnosti se dostat nemůžeš, 

dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě a tím obživit kolegu svého, nebo znovu zabýt kolegu svého.  Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

(Kolegu s tímto samozřejmě nezachrání) 

 

Mučení: 

Postavy Level   1-  5 si hází 2k6  

Postavy Level   6-10 si hází 4k6 

Postavy Level 11-20 si hází 6k6 

Postavy Level 21-30 si hází.8k6 

Postavy Level 31-36 si hází 9k6  

Na dveřích je vyryto: na (na) 

20) 

Dopadli jste do malé místnosti. Tuto místnost osvětluje jedna vyhasínající pochodeň. V místnosti je 

jedna klec a jedna židle. Dveře jsou bez kliky a zámku. Na židli je přivázáno plačící a vystrašené dítě, 

ve věku kolem 11 let. Klec obývá jeden člen s vaší skupiny. (Na PJ jaký.) Místností se ozve. „Z této 

místnosti se dostat nemůžeš, dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě, nebo muč kolegu svého. Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

Pokud mučí kolegu svého dítě radostně zmizí a ten, kterého mučil, dostane tolik zranění za kolik jej 

mučil a však nemůže jej zabýt a tak vždy jen do 1 života. Kolega také mizí a při zhasínající pochodni se 

dveře otvírají. 

Pokud zabije dítě, kolega bez zranění zmizí. Dítě se rozplyne. Ale díky tomuto zabyl, jedno s dětí co 

měli zachránit. Tím pádem se zkušenosti s dodělání tohoto úkolu sníží o 20 000. Při zhasínající 

pochodni se dveře otvírají. 

Pokud nějaká postava zemřela, může se v této místnosti ozvat „Z této místnosti se dostat nemůžeš, 

dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě a tím obživit kolegu svého, nebo znovu zabýt kolegu svého.  Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

(Kolegu s tímto samozřejmě nezachrání) 

 

Mučení: 

Postavy Level   1-  5 si hází 2k6  

Postavy Level   6-10 si hází 4k6 

Postavy Level 11-20 si hází 6k6 

Postavy Level 21-30 si hází.8k6 

Postavy Level 31-36 si hází 9k6 
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Na dveřích je vyryto: podstavec (podstavec)  

21) 

Dopadli jste do malé místnosti. Tuto místnost osvětluje jedna vyhasínající pochodeň. V místnosti je 

jedna klec a jedna židle. Dveře jsou bez kliky a zámku. Na židli je přivázáno plačící a vystrašené dítě, 

ve věku kolem 11 let. Klec obývá jeden člen s vaší skupiny. (Na PJ jaký.) Místností se ozve. „Z této 

místnosti se dostat nemůžeš, dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě, nebo muč kolegu svého. Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

Pokud mučí kolegu svého dítě radostně zmizí a ten, kterého mučil, dostane tolik zranění za kolik jej 

mučil a však nemůže jej zabýt a tak vždy jen do 1 života. Kolega také mizí a při zhasínající pochodni se 

dveře otvírají. 

Pokud zabije dítě, kolega bez zranění zmizí. Dítě se rozplyne. Ale díky tomuto zabyl, jedno s dětí co 

měli zachránit. Tím pádem se zkušenosti s dodělání tohoto úkolu sníží o 20 000. Při zhasínající 

pochodni se dveře otvírají. 

Pokud nějaká postava zemřela, může se v této místnosti ozvat „Z této místnosti se dostat nemůžeš, 

dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě a tím obživit kolegu svého, nebo znovu zabýt kolegu svého.  Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

(Kolegu s tímto samozřejmě nezachrání) 

 

Mučení: 

Postavy Level   1-  5 si hází 2k6  

Postavy Level   6-10 si hází 4k6 

Postavy Level 11-20 si hází 6k6 

Postavy Level 21-30 si hází.8k6 

Postavy Level 31-36 si hází 9k6 

Na dveřích je vyryto: , (,) 

22)  

Dopadli jste do malé místnosti. Tuto místnost osvětluje jedna vyhasínající pochodeň. V místnosti je 

jedna klec a jedna židle. Dveře jsou bez kliky a zámku. Na židli je přivázáno plačící a vystrašené dítě, 

ve věku kolem 11 let. Klec obývá jeden člen s vaší skupiny. (Na PJ jaký.) Místností se ozve. „Z této 

místnosti se dostat nemůžeš, dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě, nebo muč kolegu svého. Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

Pokud mučí kolegu svého dítě radostně zmizí a ten, kterého mučil, dostane tolik zranění za kolik jej 

mučil a však nemůže jej zabýt a tak vždy jen do 1 života. Kolega také mizí a při zhasínající pochodni se 

dveře otvírají. 

Pokud zabije dítě, kolega bez zranění zmizí. Dítě se rozplyne. Ale díky tomuto zabyl, jedno s dětí co 

měli zachránit. Tím pádem se zkušenosti s dodělání tohoto úkolu sníží o 20 000. Při zhasínající 

pochodni se dveře otvírají. 
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Pokud nějaká postava zemřela, může se v této místnosti ozvat „Z této místnosti se dostat nemůžeš, 

dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě a tím obživit kolegu svého, nebo znovu zabýt kolegu svého.  Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

(Kolegu s tímto samozřejmě nezachrání) 

 

Mučení: 

Postavy Level   1-  5 si hází 2k6  

Postavy Level   6-10 si hází 4k6 

Postavy Level 11-20 si hází 6k6 

Postavy Level 21-30 si hází.8k6 

Postavy Level 31-36 si hází 9k6 

Na dveřích je vyryto: ukryva (ukryva) 
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místnost Další předměty 

1 Nic 

2 Papírek. 

3 Nic 

4 Nic 

5 Nic 

6 Dřevěná lžíce. 

7 Nic 

8 Nic 

9 Nic 

10 Nic 

11 Nic 

12 13 pergamenů 

13 Nyní nic a potom budou nástroje natolik zničeny, že nebudou použitelné 

14 Nic 

15 Helma 

16 1000 zelrinů 100 měděných 10 stříbrných 1 zlatý 

17 Nic 

18 Nic 

19 Nic 

20 Nic 

21 Nic 

22 Nic 

Chodba 1 40% Pochodní 

Chodba 2 Nic 
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Noc 
Chodba1 

Vcházíte na dlouhou chodbu (z místnosti 1)po stěnách jsou vyhaslé pochodně. Po deseti sázích 

chodba zahýbá vpravo (Vlevo je tajná cesta +10%)(Pokud někdo bude chtít uchopit pochodeň, ze zdi 

se po jeho ruce natáhne ruka a chytí jej. Pokud není ihned useknuta, zlomí postavě zápěstí,) 

 Vlevo – zatáhli jste za pochodeň a stěna se odsunula, chodba pokračuje dalších několik sáhů a 

tam je ukončena krvavými dvoukřídlými dveřmi. 

 Vpravo – po několika dalších sázích, kdy ze stropu na vás kape krev, chodba zahýbá do leva a 

také pokračuje rovně. 

  Rovně – po několika sázích narážíte na mazlavé a zatuchlé schodiště.(Při cestě od 

schodiště slyšíte cinkání řetězů a smích. Pochodeň vám zhasne. Něco vás začne osahávat. (Pokud na 

to postavy zaútočí zraní náhodně vybranou z dalších postav), až se postavám povede znovu rozsvítit 

vše skončí.) 

  Vlevo – po několika sázích dvou sáhová chodba končí a vpravo pokračuje jedno 

sáhová, z ní se ozývá: „Prosím nech mě žít.“ „Dej mi vodu můj bratře.“ „Né voda je jen má.“ „Prosím 

já nechci umřít.“ „Neřvi ty kurvo!“ „Já to neudělala!“ (Rovně je tajný průchod, opět zatažením za 

pochodeň se otevře průchod +10%). 

   Vpravo - po několika sázích narážíte na věznici.  

   Rovně- Slyšíte zvuk řvoucí sirény, každým sáhem je hlasitější a hlasitější po 

pěti sázích to již nemůžete vydržet, konečně křik utichá a narážíte na téčko. Choda pokračuje doprava 

i doleva. 

    Vpravo – po několika sázích narážíte na jedno sáhovou odbočku.  

     Odbočka- po pár sázích zjistíte, že odbočka je zasypána. 

     Rovně – Pokračujete když (každá postava vidí, jak zbytek 

skupiny začne bojovat mezi sebou a navzájem se zabijí.) O kousek dál narážíte na další téčko. 

      Doleva – pokračujete mnoho sáhů, když začnete 

krvácet ze všech ran, jak starých, tak čerstvých. Po chvíli z ran přestává téct krev. Po pár krocích 

chodba ústí do místnosti. 

      Doprav a – Jdete asi deset sáhů sáhů, když se pře 

vámi ozve hlasité vrčení. Po dalších několikati sázích, na zemi leží roztrhaná hromada masa, dle 

zbytků usuzujete, že to byl asi elf. Pokračujete chodbou a narážíte na mučírnu. 

    Vlevo – Ujdete několik sáhů. Strop se postupně snižuje. Narážíte na 5 

sáhovou propadlinu dolů, Je tu kovový žebřík a vypadá, že by ledas co snesl. Při sestupu po žebříku se 

někomu do ruky zadře ošklivá tříska z žebříku. Slezli jste dolů a tady cesta pokračuje dál, Chodby jsou 

nyní jen podpírány trámy a stěny jsou jen s hlíny a kamení. Po několika sázích dojdete k odbočce. 

Dvou sáhová chodba dále pokračuje doleva a rovně jen jedno sáhová. 
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     Rovně – jedno sáhová chodba po chvíli zatáčí, už v zatáčce 

vidíte, že chodba je zasypána. Zhasne vám pochodeň.  

     Vlevo – po několika sázích je chodba ukončena dvoukřídlými 

dveřmi. V této chodbě je až nepříjemně ticho. Ze dveří máte velmi nepříjemný pocit. Čím blíže se 

přibližujete ke dveřím, tím větší máte pocit smutku a beznaděje.(Slabší povahy začnou plakat a ty 

nejslabší si chtějí vzít svůj život. 

 

Chodba2 

Chodba, ve které zhasíná světlo. Navíc je zde slyšet jen polovina toho co postavy říkají.  

např.: (Rožni tu pochodeň =pochodeň) 

1) 

 Zdi jsou oběšeny lidskýma rukama. Podlaha je plná krve a všude je příšerný zápach. 

Pokud se někdo přiblíží ke zdi, ruce z něj začnou strhávat oblečení a vše na co dosáhnou. 

2) 

Zavřená cela.  

V cele je kostra s absolutně přeházenýma kostmi, Holení kost je místo žebra, články prstů jsou místo 

obratlí..... 

3) 

Zamčená cela. 

Zdi cely jsou potáhlí kočičí kůží. Všude na zemi jsou kočičí vnitřnosti. Máte pocit jako kdyby jste slyšeli 

tiché mňoukání. 

Pokud postavy vylomí dveře a prohledají vnitřnosti (které se po nic začnou plazit.) najdou malé 

koťátko. Postava, která má toto koťátko je imunní na prokletí černé mlhy (Viz strana 25-27 nebo 11-

13.) 

4) 

Otevřená cela. 

Při přiblížení k této cele postavy cítí nesnesitelný žár. Jinak je cela prázdná. 

Pokud někdo vstoupí do cely tak uhoří. 

5) 

Prázdná, zamčená cela. 

6) 

Otevřená cela. 
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Cela je plná pavučin, na nichž se prolézá velký pavouk.  

Pozornější povolání (Mág, zloděj, alchymista.) si všimnou, že pavouk má deset noh. 

Pokud se kdokoliv přiblíží k pavoukovy na dvacet centimetrů, pavouk skočí a zakousne se, pokud se 

zakousne do živé tkáně, oběť otráví jedem, který uspává a zároveň pokud osoba usne tak zemře 

(zbývající dny do smrti z únavy se zkrátí na polovinu.) Tento jed lze vyléčit jen protijedem vyrobeným 

s tohoto pavouka. 

     Zásah pavouka do živé tkáně: (musí být vyšší jak 1) 

Oblečení     1k6-1 

 Lehká zbroj (vycpávaná, kožená)  1k6-3 

 Střední zbroj (šupinová, kroužková)  1k6-4 

 Těžká zbroj (plátová)    2k6-8 

 Rytířská zbroj     2k6-10 

7) 

Vidíte, jak muž mlátí hlavou o stěnu, po malé chvíli se mu rozprskne po celé cele. 

Cela je zamčená 

8) 

Otevřená cela. 

Při vstoupení do vnitra slyšíte potichý nářek ženy.  

Po strávení v této cele delší dobu postavy mají chuť někoho mučit a je jim jedno koho. Aby tyto 

choutky zmizeli, musí být venku z té cely více jak jednu směnu. (Mezi tím PJ může za postavu převzít 

kontrolu) 

9) 

Vyvrácená cela.  

Na stropě je malá postel a židla. Kdokoliv kdo do této cely vejde, uvidí všeho pravý opak. (PJ si 

přebere sám) Toto bude trvat x*1směna, kde x= minut strávených v cele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strašidelný dům.   Listy 

 

60 

 

10) 

Otevřená cela. 

Uprostřed cely leží 1 zelrin. 

Kdokoliv kdo vkročí do cely, dostane nějakou náhodně vybranou nemoc. (Každý PJ si může udělat 

svou tabulku s nemocima.) 

 

1 Chřipka 6 úplavice 11  16  

2 Otrava krve 7 Horečka denge 12  17  

3 Žaludeční vředy 8 Vlasovec 13  18  

4 Černý mor 9 Encefalitida 14  19  

5 Malomocenství 10 Spála 15  20  

 

11) 

Zamčená cela. 

Tato cela je z části zasypaná. 

12) 

Vcházíte do tmavé knihovny. Jsou tu police se starými knihami. Všechny jsou psány staroelfštinou. 

(Pokud je ve skupině kouzelník pozná, že tyto knihy jsou jakým si návodem na vyvolávání Démonů.) 

Pochodeň, či jakékoliv jiné světlo tu zhasíná a po každé chvíli je nutno znovu rozsvěcet. Na levé 

straně místnosti je stůl u něj je mnoho prázdných nepopsaných pergamenů, na stole je také jeden, na 

kterém je něco psáno „Helma mocná je, mocnější než meč je, mocnější než sekera nebo jiná zbraň je. 

Ponechat si ji smíš, však ztratit ji nesmíš. Znič tuto helmu a rozežeň tmu. Prokletí zmizí a prokletí 

upadne do zapomnění. Vše nenávratně ztracené se znovu nalezne.“ Za stolem je židle opírající se o 

zeď. Kousek od židle, na zdi, jsou klíče.(Od cel) 

Na odhalení tajné cesty vedle stolu, je šance-10%.  

13) 

Při vejití do mučírny uvidíte jak mučící, nástroje sami mučí elfy. 

Na zdech visí elfové připoutáni řetězy. Je tu Obrovské kolo s hřídelí, které se pomalu otáčí, na kterou 

je namotané lano vedoucí k háku na stropě, za něj visí elf. Vpravo od toho je Dotyho stolice (Jidášova 

stolice) Na které sedí řvoucí spoutaný elf. Na skřipci jsou jen ruce a nohy odtržené od těla, elf pořád 

naříká. Po levé straně je stůl s různými mučícími nástroji, mezi nimi jsou: Elfská bota (španělská bota), 

kutna, palečnice, pás cudnosti, kleště, rezavý nůž, tenký drát. Uprostřed této místnosti je malý krb 

s několika značkovacími železy.  

14) 
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Obrovská díra kamsi do podzemí. Je hlubší než dokážete dohlédnout. 

Pokud někdo se pokusí vzít nějaký mučící nástroj, začne jej ten konkrétní nástroj mučit. 
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15)  

Vcházíte do velké místnosti. Před vámi je oltář a na něm Helmice. Oltář je zahrnut do obrovského 

obrazce s nápisy (Viz: Obr.). Tento obrazec je pečlivě vyryt do kamene. Je naplněn neustále čerstvou 

krví. Před vámi, na zdi, je převrácený kříž. Po pravé i levé straně jsou nakresleny krví hexagramy. 

Vstupní dveře jsou pocákané krví. Na stropě je rovnostranný trojúhelník, jeden vrchol směřuje ke 

kříži. V každém rohu místnosti je svíce. (Čerchovaně je udělán obřadní stůl.) 
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Pokud kdokoliv uchopí přilbici, uslyší v hlavě hlas. „Nyní jsi můj pán. Ty kdož si mě vzal, dej mi příkaz a 

já se jej pokusím splnit. Jsem mocný ABARON. Nemám času příliš a tak mě můžeš volati jen jedenkráti 

za den. To se ovšem nemusíš báti. Nemohu učinit zázraky, ale mohu bojovati. Jestli si přeješ, mohu tě 

odtud dostati.“ (Nebo si vymyslete vlastní řeč.) 

(Toto ovšem má jednu nevýhodu čím vícekrát jej kdokoliv zavolá, tím více se na něm stane 

závislým. Majitel jej může přivolat 1K6*inteligence ročně pokud překročí tento limit, démon 

jej posedne a bude se snažit zabýt všechny, na které narazí. Během týdne se promění do své 

pravé podoby. Viz obr.) 

  Démon: 

  Vlastnosti- Maskování (8) 

    psychické útoky 

    rychlost (Dvojnásobná) 

    2 útoky za kolo 

    strach 

    útoky na brnění (5) 

    vidění ve tmě (pravé)   

    Magie ohně. 

     

  Rezistence- Psychické útoky 66% 

  Imunity- Iluze 

    Jed 

    Neviditelnost 

    Strach  

    Zmatení 

Životaschopnost: 28 

Útočné číslo: (12+15/5)27/+5  

Obranné číslo: 16 

Velikost: A 

Inteligence:20 

Charizma: 20 

Zranitelnost: C1/3, D1/2, I, J, M, N, P+ 

Magenergie:95 

Zkušenosti:30 000 

Pokud je helma zničena. 

Za dveřmi uslyšíte pláč dětí. (Tedy pokud je nezabili) Po otevření dveří jsou tam 3 děti (mínus ty 

usmrcené) Jsou to ty děti, které se ztratili. Vrhnou se vám kolem pasu a s nářkem vás prosí o 

vyvedení z tohoto domu. 

 Kletba domu se zruší. Dům se na posledy promění a to do podoby dne (s párma vyjímkama, jako jsou 

dveře místo zdi aby se dalo projít. Dům je zničený a v pokročilé fázi rozpadu. Nic tu už nestraší. Jen 

jde slyšet vrzání celého domu. 

16) 
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Procházíte chodbou, po stranách jsou pochodně. Na druhé straně chodby narážíte na malou 

místnost. V této místnosti jsou 4 truhly. Na každé z nich je nápis. 

1) Ja jsem ta prava,  ja jsem ta spravna.  Otevri a pozri na 

muj drahocenný obsah. =>( Ja jsem ta prava, ja jsem ta spravna. Otevri a pozri 

na muj drahocenný obsah.)  

2)Ja jsem ta,  ktera ti ukaze prave bohactvi.  Otevri me,  

pouze me. =>( Ja jsem ta, ktera ti ukaze prave bohactvi. Otevri me, pouze me.) 

3)Ja jsem ta ktera ti ukaze pravou cestu. =>( Ja jsem ta která ti 

ukaze pravou cestu.) 

4)Ja jsem ta v ktere je poklad nevidanych rozmeru.  

Otevri me Pouze me. =>( Ja jsem ta v které je poklad nevidanych rozmeru. Otevri 

me Pouze me.) 

Na zdi je další nápis. „Vyber si jen jedinou truhlu a z ni si vyber co 

ti pravem patri. “=>( Vyber si jen jedinou truhlu a z ní si vyber co ti pravem patri.) 

Ať skupina vybere jakoukoliv truhlu tak ostatní zmizí. Jediná plná truhla je, truhla číslo 3. 

17) 

Dopadli jste do malé místnosti. Tuto místnost osvětluje jedna vyhasínající pochodeň. V místnosti je 

jedna klec a jedna židle. Dveře jsou bez kliky a zámku. Na židli je přivázáno plačící a vystrašené dítě, 

ve věku kolem 11 let. Klec obývá jeden člen s vaší skupiny. (Na PJ jaký.) Místností se ozve. „Z této 

místnosti se dostat nemůžeš, dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě, nebo muč kolegu svého. Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

Pokud mučí kolegu svého dítě radostně zmizí a ten, kterého mučil, dostane tolik zranění za kolik jej 

mučil a však nemůže jej zabýt a tak vždy jen do 1 života. Kolega také mizí a při zhasínající pochodni se 

dveře otvírají. 

Pokud zabije dítě, kolega bez zranění zmizí. Dítě se rozplyne. Ale díky tomuto zabyl, jedno s dětí co 

měli zachránit. Tím pádem se zkušenosti s dodělání tohoto úkolu sníží o 20 000. Při zhasínající 

pochodni se dveře otvírají. 

Pokud nějaká postava zemřela, může se v této místnosti ozvat „Z této místnosti se dostat nemůžeš, 

dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě a tím obživit kolegu svého, nebo znovu zabýt kolegu svého.  Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

(Kolegu s tímto samozřejmě nezachrání) 

 

Mučení: 

Postavy Level   1-  5 si hází 2k6  

Postavy Level   6-10 si hází 4k6 

Postavy Level 11-20 si hází 6k6 
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Postavy Level 21-30 si hází.8k6 

Postavy Level 31-36 si hází 9k6 

Na dveřích je vyryto: se (se) 

18) 

Dopadli jste do malé místnosti. Tuto místnost osvětluje jedna vyhasínající pochodeň. V místnosti je 

jedna klec a jedna židle. Dveře jsou bez kliky a zámku. Na židli je přivázáno plačící a vystrašené dítě, 

ve věku kolem 11 let. Klec obývá jeden člen s vaší skupiny. (Na PJ jaký.) Místností se ozve. „Z této 

místnosti se dostat nemůžeš, dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě, nebo muč kolegu svého. Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

Pokud mučí kolegu svého dítě radostně zmizí a ten, kterého mučil, dostane tolik zranění za kolik jej 

mučil a však nemůže jej zabýt a tak vždy jen do 1 života. Kolega také mizí a při zhasínající pochodni se 

dveře otvírají. 

Pokud zabije dítě, kolega bez zranění zmizí. Dítě se rozplyne. Ale díky tomuto zabyl, jedno s dětí co 

měli zachránit. Tím pádem se zkušenosti s dodělání tohoto úkolu sníží o 20 000. Při zhasínající 

pochodni se dveře otvírají. 

Pokud nějaká postava zemřela, může se v této místnosti ozvat „Z této místnosti se dostat nemůžeš, 

dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě a tím obživit kolegu svého, nebo znovu zabýt kolegu svého.  Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

(Kolegu s tímto samozřejmě nezachrání) 

Mučení: 

Postavy Level   1-  5 si hází 2k6  

Postavy Level   6-10 si hází 4k6 

Postavy Level 11-20 si hází 6k6 

Postavy Level 21-30 si hází.8k6 

Postavy Level 31-36 si hází 9k6 

Na dveřích je vyryto: ve (ve) 

19) 

Dopadli jste do malé místnosti. Tuto místnost osvětluje jedna vyhasínající pochodeň. V místnosti je 

jedna klec a jedna židle. Dveře jsou bez kliky a zámku. Na židli je přivázáno plačící a vystrašené dítě, 

ve věku kolem 11 let. Klec obývá jeden člen s vaší skupiny. (Na PJ jaký.) Místností se ozve. „Z této 

místnosti se dostat nemůžeš, dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě, nebo muč kolegu svého. Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

Pokud mučí kolegu svého dítě radostně zmizí a ten, kterého mučil, dostane tolik zranění za kolik jej 

mučil a však nemůže jej zabýt a tak vždy jen do 1 života. Kolega také mizí a při zhasínající pochodni se 

dveře otvírají. 
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Pokud zabije dítě, kolega bez zranění zmizí. Dítě se rozplyne. Ale díky tomuto zabyl, jedno s dětí co 

měli zachránit. Tím pádem se zkušenosti s dodělání tohoto úkolu sníží o 20 000. Při zhasínající 

pochodni se dveře otvírají. 

Pokud nějaká postava zemřela, může se v této místnosti ozvat „Z této místnosti se dostat nemůžeš, 

dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě a tím obživit kolegu svého, nebo znovu zabýt kolegu svého.  Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

(Kolegu s tímto samozřejmě nezachrání) 

Mučení: 

Postavy Level   1-  5 si hází 2k6  

Postavy Level   6-10 si hází 4k6 

Postavy Level 11-20 si hází 6k6 

Postavy Level 21-30 si hází.8k6 

Postavy Level 31-36 si hází 9k6 

Na dveřích je vyryto: slepe (slepe) 

20) 

Dopadli jste do malé místnosti. Tuto místnost osvětluje jedna vyhasínající pochodeň. V místnosti je 

jedna klec a jedna židle. Dveře jsou bez kliky a zámku. Na židli je přivázáno plačící a vystrašené dítě, 

ve věku kolem 11 let. Klec obývá jeden člen s vaší skupiny. (Na PJ jaký.) Místností se ozve. „Z této 

místnosti se dostat nemůžeš, dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě, nebo muč kolegu svého. Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

Pokud mučí kolegu svého dítě radostně zmizí a ten, kterého mučil, dostane tolik zranění za kolik jej 

mučil a však nemůže jej zabýt a tak vždy jen do 1 života. Kolega také mizí a při zhasínající pochodni se 

dveře otvírají. 

Pokud zabije dítě, kolega bez zranění zmizí. Dítě se rozplyne. Ale díky tomuto zabyl, jedno s dětí co 

měli zachránit. Tím pádem se zkušenosti s dodělání tohoto úkolu sníží o 20 000. Při zhasínající 

pochodni se dveře otvírají. 

Pokud nějaká postava zemřela, může se v této místnosti ozvat „Z této místnosti se dostat nemůžeš, 

dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě a tím obživit kolegu svého, nebo znovu zabýt kolegu svého.  Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

(Kolegu s tímto samozřejmě nezachrání) 

 

Mučení: 

Postavy Level   1-  5 si hází 2k6  

Postavy Level   6-10 si hází 4k6 

Postavy Level 11-20 si hází 6k6 

Postavy Level 21-30 si hází.8k6 

Postavy Level 31-36 si hází 9k6 

Na dveřích je vyryto: ulicce (ulicce) 
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21) 

Dopadli jste do malé místnosti. Tuto místnost osvětluje jedna vyhasínající pochodeň. V místnosti je 

jedna klec a jedna židle. Dveře jsou bez kliky a zámku. Na židli je přivázáno plačící a vystrašené dítě, 

ve věku kolem 11 let. Klec obývá jeden člen s vaší skupiny. (Na PJ jaký.) Místností se ozve. „Z této 

místnosti se dostat nemůžeš, dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě, nebo muč kolegu svého. Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

Pokud mučí kolegu svého dítě radostně zmizí a ten, kterého mučil, dostane tolik zranění za kolik jej 

mučil a však nemůže jej zabýt a tak vždy jen do 1 života. Kolega také mizí a při zhasínající pochodni se 

dveře otvírají. 

Pokud zabije dítě, kolega bez zranění zmizí. Dítě se rozplyne. Ale díky tomuto zabyl, jedno s dětí co 

měli zachránit. Tím pádem se zkušenosti s dodělání tohoto úkolu sníží o 20 000. Při zhasínající 

pochodni se dveře otvírají. 

Pokud nějaká postava zemřela, může se v této místnosti ozvat „Z této místnosti se dostat nemůžeš, 

dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě a tím obživit kolegu svého, nebo znovu zabýt kolegu svého.  Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

(Kolegu s tímto samozřejmě nezachrání) 

 

Mučení: 

Postavy Level   1-  5 si hází 2k6  

Postavy Level   6-10 si hází 4k6 

Postavy Level 11-20 si hází 6k6 

Postavy Level 21-30 si hází.8k6 

Postavy Level 31-36 si hází 9k6 

Na dveřích je vyryto: tohoto (tohoto) 

22)  

Dopadli jste do malé místnosti. Tuto místnost osvětluje jedna vyhasínající pochodeň. V místnosti je 

jedna klec a jedna židle. Dveře jsou bez kliky a zámku. Na židli je přivázáno plačící a vystrašené dítě, 

ve věku kolem 11 let. Klec obývá jeden člen s vaší skupiny. (Na PJ jaký.) Místností se ozve. „Z této 

místnosti se dostat nemůžeš, dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě, nebo muč kolegu svého. Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

Pokud mučí kolegu svého dítě radostně zmizí a ten, kterého mučil, dostane tolik zranění za kolik jej 

mučil a však nemůže jej zabýt a tak vždy jen do 1 života. Kolega také mizí a při zhasínající pochodni se 

dveře otvírají. 

Pokud zabije dítě, kolega bez zranění zmizí. Dítě se rozplyne. Ale díky tomuto zabyl, jedno s dětí co 

měli zachránit. Tím pádem se zkušenosti s dodělání tohoto úkolu sníží o 20 000. Při zhasínající 

pochodni se dveře otvírají. 
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Pokud nějaká postava zemřela, může se v této místnosti ozvat „Z této místnosti se dostat nemůžeš, 

dokud se nepřemůžeš. Zabít dítě a tím obživit kolegu svého, nebo znovu zabýt kolegu svého.  Až toto 

uděláš, dveřmi se vydáš.“  

(Kolegu s tímto samozřejmě nezachrání) 

 

Mučení: 

Postavy Level   1-  5 si hází 2k6  

Postavy Level   6-10 si hází 4k6 

Postavy Level 11-20 si hází 6k6 

Postavy Level 21-30 si hází.8k6 

Postavy Level 31-36 si hází 9k6 

Na dveřích je vyryto: podzemi (podzemi) 
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místnost Další předměty 

1 Nic 

2 Nic 

3 Nic 

4 Nic 

5 Nic 

6 Nic 

7 Nic 

8 Nic 

9 Nic 

10 Nic 

11 Nic 

12 Nic 

13 Nic 

14 Nic 

15 Helma 

16 1000 zelrinů 100 měděných 10 stříbrných 1 zlatý 

17 Nic 

18 Nic 

19 Nic 

20 Nic 

21 Nic 

22 Nic 

Chodba 1 Nic 

Chodba 3 Nic 
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EXP: 

- Kruhy-4000 

- Pětiúhelník(1)-5000 

- Masky-4000 

- Svíce-6000 

- džbány- 1000 

- Míchání barev- 1000 

- Rozbití sošky 1- 500 

- Rozbytí sošky 2- 250 

- Hodiny -3000 

- Překlad - 8000 

- Správné seskládání písmen do poličky. - 10000 

- Poskládání obrzaců zvířecích hlav do zdi -5000 

- Najití obou masek -4000 

- Ublížení členovi skupiny -1000 

- Bedny s pokladem-500 

- Zapálení nápisů na zdech- 200 

- Bedna s tlačítky- 7500 

- Vyřešení hádanky s hadem a skrytým podstavcem- 10 000 

- Vyřešení hádanku u malé holčičky ve snu 3000 

- 1 podlaží – 30 000 

- 2 podlaží – 10 000 

- Sklep – 20 000 

- Záchrana dětí(tudiž úspěšné dokončení tohoto kvestu) – 60 000 


