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Zvláštní poděkování
  Takový kus práce, jakým AD&D druhé 

edice bezesporu je, se neudělá jen tak sám od sebe. A už vůbec ne, 
pokud mluvíme o druhé edici pravidel. Druhá edice vděčí za svou 
existenci mnoha lidem. 

Hra AD&D by pravděpodobně nikdy nevznikla, nebýt práce 
Garyho Gygaxe a Davea Arnesona. Tito dva světu představili první 
RPG hru. Jejich snahy vyústily v podobě DUNGEONS & 
DRAGONS, předchůdce systému AD&D. Gary Gygax se později 
stal vrchním tvůrcem a vedoucí silou při tvorbě pravidel AD&D. 
Právě jeho ruka vymezila to, jaká je hra ADVANCED DUNGEONS 
& DRAGONS – a jaká není. 

Hra jako AD&D, a ostatně kterékoliv jiné RPG, však zdaleka 
není prací jednoho člověka. Mnozí další psali příručky, příspívali 
svými nápady, testovali, kritizovali a vyjadřovali své vlastní 
představy o hře. Tito lidé si za svou snahu zaslouží poděkování. 
Tvůrci nových příruček byli: David „Zeb“ Cook (Orientální 
dobrodružství), Jeff Grubb (Manuál sfér), Tracy Hickman 
(Dobrodružství DRAGONLANCE), Kim Mohan (Jak přežít v divočině), 
Douglas Niles (Jak přežít v podzemí), Jim Ward (Mýty a legendy, 
dobrodružství GREYHAWK), Jim Ward (Mýty a legendy, dobrodružství 
GREYHAWK) a Margaret Weis (Dobrodružství DRAGONLANCE). 

V průběhu let se vyskytla spousta lidí, kteří psali pravidla, 
editovali rukopisy, poskytovali rady a testovali. Při projektu 
takového rozsahu, jaký má AD&D, je jejich seznam opravdu 
dlouhý, nicméně všichni tito lidé si za svou snahu zaslouží 

poděkování. A ačkoliv nemáme tolik prostoru, abychom napsali, 
čím ten který člověk přispěl, všichni byli pro vývoj hry velice 
důležití. Mark Acres, Peter Aronson, Jim Bambra, Briam Blume, 
Mike Breault, Mike Carr, Sean Cleary, Troy Denning, Michael 
Dobson, Jean-Louis Fiasson, Joe Fischer, Ed Greenwood, Ernie 
Gygax, Like Gygax, Mary Gygax, Allen Hammack, Neal Healey, 
Kevin Hendryx, J. Eric Holmes, Tom Holsinger, Jake Jaquet, Harold 
Johnson, Timothy Jones, Tim Kask, Jeff Key, Tom Kirby,  Rick 
Krebs, Rob Kuntz, Terry Kuntz, Dave LaForce, Len Lakofka, Jeff 
Leason, Alan Lucion, Francois Marcela-Froideval, Steve Marsh, 
Dave Megarry, Graeme Morris, Bruce Nesmith, Schar Niebling, 
Will Niebling, Erol Otus, Jeff Perin, Penny Petticord, Jon Pickens, 
Mike Price, Pat Evan Robinson, John Sapienza, Lawrence Schick, 
Doug Schwegman, Carl Smith, Curtis Smith, Ed Sollers, Steve 
Sullivan, Dennis Sustare, Dave Sutherland, Dave Trampier, Don 
Turnbull, Jack Vance, Jean Wells, Tom Wham, Mike Williams, Skip 
Williams a Steve Winter – ti všichni si zaslouží velké díky. 

Tento výpis lidí, kteří si zaslouží poděkování, však není 
kompletní. A nikdy nebude. Hra AD&D se neustále vyvíjí – každý 
hráč a každý DM nějak přispěje k celku. Žádný soupis zvláštních 
poděkování by nebyl úplný, kdyby nezmínil ty nejdůležitější ze 
všech – všechny ty milióny hráčů, kteří v průběhu let udělaly 
z AD&D to, čím je teď. 
 

Autoř i 
Design druhé edice: David „Zeb” Cook 
Vývoj: Steve Winter a Jon Pickens 
Koordinace testování: Jon Pickens 
Úprava: Mike Breault, Jean Rabe, Thomas Reid, Steven Schend a Ray Vallese 
Korektury: Jean Black, Teresa Reid, Curtis Smith, Vallerie Vallese a James Ward 
Koordinace grafiky: Sarah Feggestad 
Grafická úprava: Dee Barnett 
Ilustrace: Jeff Easley, Douglas Chafee,  

 
Překlad: Jiří Hron, Jiří „Birdman“ Matyskiewicz 
První verze grafické sazby: Dark Namez 
Finální grafická sazba, korektury, překladový klíč: Jiří „Markus“ Petrů 
 
Velké poděkování patří též všem těm lidem, kteří se účastnili nekonečných debat a diskuzí, jenom díky nimž je překladový klíč – použité české 
ekvivalenty – natolik zdařený a přesný. 

 
Je nemožné zde uvést jména oněch stovek hráčů, jež nám pomáhaly při testování AD&D Druhé edice. Jejich zásluhy ve zlepšení systému 

jsou nedocenitelné.  
Nakonec každý, kdo nám kdy zaslal návrhy, ptal se na otázky či psal různé články se také neuvěřitelnou formou podílel na vývoji a vylepšení 

celého systému AD&D. 
Tato nová edice je prací založenou na původním Advanced Dungeons & Dragons, Příručce hráče, DějMistrově rukověti a Odkrytých 

tajemstvích, které sepsal Gary Gygax a další. 
 

Všechna práva vyhrazena 
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Předmluva ke Druhé edici 
 
Trvalo to skutečně dlouho, dostat se až sem. Nemíním tím měsíce, ba ani roky, které jste čekali na revidovaná, 

rozšířená a vylepšená pravidla tak populární hry, jakou je právě AD&D. Myslím tím ten dlouhý čas, který mi to 
zabralo, než jsem se dokázal dostat až sem, k psaní úvodu. Předmluvy jsou vždy psány až na konec, abyste mohli 
shrnout vaše celkové pocity a zkušenosti z práce, kterou jste právě dokončili. 

Nebylo by ode mne vůbec korektní, kdybych tvrdil, že jsem tuto knihu napsal sám. Za prvé je zde mnoho 
dalších jmen uvedených výše v kategorii „spolupracovali.“ Byli to právě oni, zejména redaktoři, kteří měli velký 
podíl na tvorbě a měli tolik času a talentu, který zase já neměl. První věcí, kterou jsme na pravidlech změnili, bylo 
jejich uspořádání a čitelnost. A taková práce nemůže být úspěšně dotvořena bez tak skvělých redaktorů, jako byli ti 
naši. Kompletně se o hru starali a nesčetným hraním ji ozkoušeli. Pokud se Vám bude zdát, že je mnohem snazší 
najít potřebná pravidla během Vaší hry, pravidla budou celkově působit přehledněji a vše bude dávat větší smysl, 
děkujte za vše editorům. 

Dokonce i s redaktory by se nám ale nikdy nepodařilo něco takového vytvořit. Nic z tohoto by nikdy nemohlo 
vzniknout bez Vás, zainteresovaných hráčů. Byli jste to právě Vy, kdo rozhodoval o tom co je potřeba obměnit a 
vylepšit na nové Druhé edici AD&D. Byl to každý, kdo nám zasílal své dojmy ze hry, každý kdo napsal nějaký 
článek do časopisu DRAGON®, a každý kdo se mě intervenoval u vydavatelů. Tohle tedy všechno byli lidé, kteří 
rozhodovali, co bylo potřeba udělat, co potřebovalo změnit, co nebylo úplně jasné a co se jim také nelíbilo. Nikdy 
jsem si nesedal do nějakého opuštěného místa, abych rozhodoval o pravidlech. Jakožto designér a návrhář jsem 
musel posuzovat akorát konečná rozhodnutí, ale většina voleb byla vytvořená právě Vámi. A je to právě Váš zájem a 
Vaše zainteresovanost, která je pro nás to nejcennější při tvorbě takového díla. 

Tak co tedy teď cítím? Vzrušení, vyčerpání, úlevu a nervozitu – a to vše najednou. Je to skutečně velká hromada 
emocí. Cítím vzrušení a jsem pln očekávání, protože tato kniha právě vychází. Strávil jsem nad tímto dílem mnohem 
více času než nad jakoukoli jinou prací, kterou jsem kdy dělal. To vede k vyčerpání. Druhá edice AD&D si určitě 
vyžádala a také přijala mnoho měsíců pozornosti. Teď konečně vychází a na mě přichází pocit úlevy. Občas mi 
připadalo, že je absolutně nemožné něco takového stvořit a zdálo se, že ten pocit nikdy neskončí a že je vlastně 
všechno špatně. Jen nyní, když je hra v konečném stádiu dolaďování, se mi konečně jeví jako finálně dokončená. 
Ale je tady samozřejmě nervozita. Konec konců, AD&D je velkým taťkou všech ostatních her na hrdiny. Bylo od Vás 
opravdu moc hezké, že se vám originální První edice AD&D líbila, i přes všechny její vady a nedostatky. Vždy jsem 
tu hru měl (a ještě stále mám) rád. Proto jsem teď, s příchodem Druhé edice samozřejmě také nervózní. 

Nic z toho mi nepřijde jako velké překvapení. Dobrovolně jsem se nabídl k přípravě nové edice hry, kterou jsem 
měl tak rád. Díky deseti letům zkušeností s tvorbou her tohoto typu mi bylo jasné, co funguje, co nefunguje a proč. 
Na úplném začátku jsme si naznačili naše zásadní cíle: udělat hru měně náročnou na potřeby; vytvořit pravidla tak, 
aby byla srozumitelná; opravit to, co nefungovalo správně; přidat to nejlepší z rozšiřujících pravidel a dalších 
zdrojů; a to nejdůležitější na konec, aby to byla stále ta stejná hra, která se Vám líbila, kterou jste měli rádi a která 
vás bavila. Ze všech těchto předsevzetí bylo to poslední tím nejtěžším a nejvíce upřednostňovaným, protichůdně 
tak k tomu, co jsem bylo moji touhou změnit. Naštěstí to vše nezáleželo jen na mě. Mnoho těch horoucích srdcí 
kolegů designérů a nadšení herních testerů, minutu co minutu prozkoumávalo tuto knihu a tak ji chránilo před 
přehorlivěním. Nebylo to vždy tak snadné, kráčet správnou cestou mezi „nedostatkem“ a „přehršlem“.  

V uplynulých dvou letech jsem hovořil se zainteresovanými hráči, poslouchal jejich návrhy a sdílné myšlenky. 
Stalo se to na konci jedné takové debaty (šlo o nějaké stkání v Montaně, městě Missoule), kdy jsem popsal některé 
ze změn v pravidlech, když se jeden z posluchačů usmál a řekl „Víte, na tomhle jsme pracovali celé roky.“ A to je to 
o čem je celá Druhá edice AD&D - o sbírání a shrnutí všech těch skvělých nápadů, na kterých jsme my a hráči celé ty 
roky pracovali. 

 
David „Zeb“ Cook 
leden, 1989 
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Předtím než vůbec 
začneme, doufám, že všichni rozumí 
jednomu důležitému a zásadnímu faktu: 

Toto není AD&D 
Třetí edice! 

Jste tam ještě? Jste ještě při vědomí? 
Těm z vás, kteří přežili onen šok, bych 

chtěl sdělit, že tato verze AD&D je stejná, 
jako ta, kterou jste do této doby hráli se 
svými přáteli, spolužáky nebo i partnery. 

Ano, je zde několik malých změn v 
celkových pravidlech, ale museli byste si 
knihu velmi pozorně pročíst a mít opravdu 
neuvěřitelnou paměť, abyste je našli (jde 
především o různé malé opravy, které 
provádíme před každým novým tiskem. A 
Příručku hráče a DějMistrovu rukověť jsme 
už od roku 1989 dávali do tisku nejméně 
desetkrát!). 

Takže, co se vlastně změnilo? Jak jste si 
jistě všimli, celá kniha vypadá úplně jinak. 
Byli jsme hrozně pyšní na její minulý vzhled, 
když byla uvolněna roku 1989. Jenomže svět 
jde dál. Rozhodli jsme se, že po šesti letech je 
už čas pro nový vzhled. 

A jak se AD&D obléklo do nového 
kabátu, rozhodli jsme se, že také uvolníme 
otěže své tvořivosti. Obsáhlost obou knih 
narostla. V Příručce hráče přibylo o 25% více 
stránek a v DMR dokonce 33%. A uvnitř 
těchto knih najdete hezčí a větší ilustrace, 
lepší barevnost a především množství 
stránek, které se mnohem lépe čte. Celé nám 
to zabralo mnohem více času, než jsme 
vůbec očekávali, ale jsme si jistí, že je to 
dobře odvedená práce. 

Vydáním Druhé edice se hra AD&D 
neuvěřitelně rozrostla. Tak neuvěřitelně, jak 
jsme nikdy nepředpokládali. Teď už 
společně procestujeme mnoho fantastických 
světů. Od mlhavých hrůz světa RAVENLOFT 
přes exotický AL QADIM až k hořící tváři 
kampaně DARK SUN. Objevují se i nekonečné 
sféry PLANESCAPE. A mezi nimi spatříme 
hroty kopí a čepele mečů armád světa 
BIRTHRIGHT. A nikdy nezapomeňme na 
legendární svět Říší, FORGOTTEN REALMS. 

Naše dílo se mění, ale cíl je pořád stejný. 
Vydávat to, co fantasy veřejnost baví. „Ano! 
To je to, co jsem tak dlouho sháněl!“ A my to 
děláme ze stejného důvodu, jako vy hrajete. 
Baví nás to! 

 
 Steve Winter 

 6. únor 1995 

Předmluva k 
překladu 

Stejně jako celé AD&D, ani překlad není 
záležitostí jediného člověka - podílelo se na 
něm mnoho lidí. 

Prvním z nich je Jiří Hron, který byl 
úplně prvním překladatelem této knihy a 
přeložil její základní část. Další velké díky 
patří Birdmanovi, který se podílel na 
překladu kouzel z této knihy. Tito dva lidé 
celou knihu přeložili a za to jim náleží velká 
poklona. 

Jako další na scénu nastoupil Dark 
Namez, který knihu zdatně převedl do 
takové podoby, aby víceméně odpovídala 
originální předloze. Velké díky patří též 
Astinovi, který ochotně zapůjčil originální 
knihu k oskenování a převodu do 
elektronické podoby.  

A nakonec nastoupila moje maličkost. Já 
už jsem pouze sestavil a vyladil překladový 
klíč, provedl korektury a nakonec doplnil 
těch pár drobností (písma, barvy), které ještě 
scházely k tomu, aby kniha vypadala zcela 
jako originál. 

Rád bych vyjádřil ohromné díky všem 
lidem, kteří se podíleli na sestavování 
překladového klíče – lidem z RPG Fóra. Po 
dlouhých večerech strávených nad 
debatováním o českých ekvivalentech 
vzniklo něco, o čemž si troufám říct, že je 
překladový klíč tak blízký dokonalosti, jak 
jen to bylo možné (trocha nadsázky 
neuškodí). 

Celý překlad trval mnoho a mnoho let a 
prošel nespočtem verzí, od těch nejstarších 
z devadesátých let až po tuto nejnovější. 
Věřím, že všechno vynaložené úsilí je na 
něm znát. Užijte si ho. 

Ještě jednou díky všem, kteří v tomto 
překladu mají prsty. Díky taky všem, kteří se 
nebáli vyjádřit svůj názor a dali najevo, co si 
myslí.  

Díky, bez vás by to nebylo ono. 
 

Jiří „Markus“ Petrů 
31. července 2004 

www.czechdnd.cz 
 

Poznámka k předmluvě: 
Předmluvy by se měly psát, až když je práce 

hotova, což jsem já nikdy nepochopil. Vždycky 
píšá předmluvy hned, co začnu pracovat. 

Pár let jsem po kouscích dělal této knize 
korektury. Nejenže místy se objevovaly 
významové chyby, ale překladatel také texty 
přehnaně osekával a zkracoval. Ve výsledku jsem 
porovnával každou větu s originálem, kontroloval 
její význam a doplňoval chybějící slova, věty, 
pasáže. 

Nakonec mi to přerostlo přes hlavu a já se 
vzdal, je toho zkrátka příliš. Tato verze překladu 
tedy není zcela bezchybná – až do kapitoly 7, 

Magie, vám ručím za správnost překladu. Do 
tohoto bodu jsem totiž všechno větu od věty 
zkontroloval (ano, jsem puntičkář). Co je však od 
osmé kapitoly dále, za to bych ruku do ohně nedal.  

Mimochodem, od osmé kapitoly dále se také 
v překladu začne objevovat zbytečný bílý prostor. 
Je to způsobeno tím, že překladatel zkracoval 
texty. Mohl jsem ten prostor zaplnit obrázky, ale 
raději ho nechávám prázdný, aby se do něj později 
daly nacpat případné korektury. 

Abych ale jen nekřivdil – zkracování je to 
pouze stylistické, překladatel nevynechal žádná 
fakta. Překlad je kompletní a zcela hratelný. A je 
to bezpochyby nejkoplexnější překlad ADnD 
doposud. 

Chcete-li se o překladu dozvědět víc, nebo 
pokud byste chtěli nějak pomoci, s radostí vás 
uvítáme na RPG Fóru. 

Užijte si to. 
 

Jiří „Markus“ Petrů 
30. ledna 2007 

(když jsem říkal, že jsem ty korektury dělal 
pár let, myslel jsem to vážně) 

www.rpgforum.cz 
 

Jak jsou knihy 
pravidel 
organizovány? 

Knihy pravidel 
AD&D jsou určeny spíše jako příručky. Jsou 
vytvořeny tak, aby se dalo specifické 
pravidlo rychle najít. 

Všechno, co hráč potřebuje vědět, je 
v této Příručce hráče. Tím nechci říct, že 
všechna pravidla jsou v této knize. Ale 
všechna pravidla, která hráč potřebuje znát, 
tady jsou. 

Několik pravidel bylo rezervováno pro 
DějMistrovu rukověť (DMR). Ta zahrnují 
situace, které se objevují jenom občas, a 
dávají DějMistrovi (DM) informace, které by 
hráči neměli znát. Všechno další v DMR jsou 
informace, které potřebuje pouze DM. 
Pokud má DM pocit, že by hráči měli něco 
z DMR znát, řekne jim to sám. 

Stejně jako DMR je napsán i Monstrózní 
manuál (MM). Tedy pouze pro DM. 
Obsahuje kompletní a detailní informace o 
příšerách, lidech a dalších stvořeních, které 
obývají svět AD&D. Některým DM nevadí, 
když si hráči přečtou informace z MM, ale 
hra je mnohem zábavnější, když hráči o 
svých nepřátelích nevědí všechno – ve 
hráčích to zvyšuje pocit objevu a strach 
z neznáma. 

Učení se hry 
 Jestli už hru AD&D 

znáš, víš téměř vše, co potřebuješ k hraní 
druhé edice. Doporučujeme Ti přečíst si 
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celou Příručku hráče. Na největší změny ale 
narazíš až v kapitolách Povolání Tvé 
postavy, Boj a Zkušenost. Přečti si alespoň 
tyto tři kapitoly, než začneš hrát. 

Pokud narazíš na termín, který ti nic 
neříká, najdi si ho ve slovníčku. 

Jestli ještě s AD&D nemáš žádné 
zkušenosti, nejlepší způsob, jak se ho naučit, 
je najít si skupinu zkušených hráčů a učit se 
od nich. Mohou Tě okamžitě zapojit do hry a 
vysvětlit ti věci, které potřebuješ znát. 
Nemusíš si nic číst předem. Vlastně je lepší 
zahrát si pár hodin se zkušenými hráči, než 
si vůbec začneš číst pravidla. Jedna 
z úžasných věcí na hrách na hrdiny je to, že 
jdou složitě vysvětlit, ale úžasně jednoduše 
ukázat. 

Jestliže žádný z tvých přátel není do hry 
zapojen, nejlepší způsob, jak najít zkušené 
hráče, je přes místní obchod s hrami nebo se 
sci-fi a fantasy literaturou. Skupinky hráčů 
jsou docela běžné a většinou rády přijímají 
nové členy. V mnoha obchodech jsou 
nástěnky, ve kterých se DM shánějí po 
nových hráčích a hráči si zjišťuji informace o 
hrách. Jestli v tvém okolí není žádný takový 
obchod, zkus se poptat v místních školách. 

Jestli nemůžeš najít nikoho, kdo zná 
AD&D, můžeš se jej učit po svém. Přečti si 
tuto knihu a vytvoř si nějaké postavy. Zkus 
různá povolání. Pak si vyber připravené 
dobrodružství pro slabé postavy, dej 
dohromady dva tři kamarády a ponoř se do 
toho. Pravděpodobně se dopustíš spousty 
omylů a neustále budeš přemýšlet, jestli něco 
neděláš špatně. I když náhodou ano, nedělej 
si s tím starosti. AD&D je rozsáhlá hra, ale 
časem zvládneš vše. 

Přechod z D&D 
Jestli přecházíš z hry 

D&D, už víš prakticky vše o hraní, ale budeš 
si muset zvyknout na to, že některé věci se 
dělají jinak. 

Většina obou her je stejná. Ať tě to ale 
nesvádí k myšlence, že je to jedna a ta samá 
hra. Je tady spousta drobných změn, takže si 
budeš muset tuto knihu důkladně přečíst, 
abys ti žádná neunikla. 

Obzvláště dávej pozor v kapitolách o 
rasách postav a jejich povoláních, 
přesvědčení, zbraně, brnění a popisy kouzel, 
to vše se liší. Terminologie obou her je velmi 
podobná, což často zastírá právě ty 
odlišnosti, o kterých se tady mluví.  

Nejlepší přístup je asi brát AD&D jako 
úplně novou hru a být zažívat příjené 
překvapení, že spoustu věcí už znáš. 
Neudělej chybu, že budeš věci, které se 
v obou hrách jmenují stejně, považovat za 
identické. 

Herní l inie AD&D 
Pro AD&D bylo 

vydáno spousta knih a dalších pomůcek. 
Jako hráč, jediné co potřebuješ, je tato kniha. 
Každý hráč a DM by měl mít vlastní Příručku 
hráče. Vše ostatní je volitelné, nebo určené 
pro DM. 

DějMistrova rukověť (DMR) je nezbytná 
pro DM a je pouze pro DM. Hráči, kteří 
nejsou DM, nemají žádný důvod DMR číst. 

Monstrózní manuál je také dodatek 
důležitý pouze pro DM. Obsahuje nejčastěji 
se vyskytující příšery, mýtická zvířata a 
legendární nestvůry. Další dodatky, jako 
třeba Monstrózní přehled, jsou pro specifické 
AD&D světy, jako je třeba Ravenloft nebo 
Forgotten Realms. 

Rozšířené knihy o povolání postav – 
Kompletní příručka bojovníka, Kompletní 
příručka zloděje atd. – obsahují další detaily 
a rozšíření o povoláních popsaných 
v Příručce hráče. Tyto knihy jsou volitelné, 
jsou pro ty hráče, kteří chtějí mít pro své 
postavy opravdu výběr. 

Moduly s dobrodružstvím obsahují 
kompletní herní dobrodružství. Jsou 
užitečné především pro DM, kteří si nejsou 
jisti, jak vytvořit nové dobrodružství, a pro 
DM, kteří potřebují rychle nějaké 
dobrodružství a nemají čas vymýšlet si 
vlastní. 

Měrné jednotky 
 Originální AD&D 

používá imperiální měrnou soustavu, což 
znamená jednotky jako palce, stopy, míle, 
unce, libry, atakdále. Dlouho jsme uvažovali, 
zda tyto jednotky převést do naší soustavy... 

Největším problémem je skutečnost, že 
mozek čecháčka není zvyklý uvažovat ve 
starých britských měrách. Musí si je tedy 
nejprve převést do své soustavy, což však 
stojí čas a v některých případech i nervy. 
Ono když kouzlo má stvořit 15 krychlových 
stop čehosi... 

Na druhém pólu stojí názor, že staré 
jednotky podporují atmosféru hry. Co 
naplat, asi na tom něco bude. Vždyť, co vám 
zní líp? Když vesničan suše utrousí: „Ten 
chlápek měřil tak 160 centimetrů“ nebo když 
pronese: „Měl asi tak pět stop a tři palce?“ 

Otázka tedy zněla – dát přednost 
pohodlí nebo atmosféře? (Možnost převést 
všechno do staročeských jednotek hraničila 
s masochismem a byla okamžitě zavržena) 

Nakonec za nás rozhodla pravidla. 
Zjistili jsme, že převádění jednotek by 
s sebou neslo i překopání mnohých pravidel, 
což by stálo mnoho úsilí a v mnoha 
případech by to bylo velice krkolomné, ne-li 
nemožné.       

I v českém překladu se tedy budete 
setkávat s originálními jednotkami. Ale 

nezoufejte, nejsou zase tak složité a snadno 
se vám zažijí, takže po pár hrách vám ani 
nepřijde, že měříte ve stopách namísto v 
centimetrech. 

Zde jsou originální jednotky a jejich 
zaokrouhlený převod do naší soustavy: 

 
1 palec = 2,5 centimetru 
1 stopa = 30 centimetrů 
1 yard = 1 metr 
1 míle = 1,6 kilometrů 
 

1 libra = 0,5 kilogramu 
 
V zájmu zachování duševního zdraví 

ovšem byly převedeny jednotky tekuté míry 
(takže máme litry místo galonů, kvartů, 
čtvrtek, uncí, gillů, pint a jim podobným) a 
teplotní stupně (už si nemusíme lámat hlavu 
s tím, kolik že je těch 150 stupňů 
Fahrenheita). Díky všem svatým, že alespoň 
v tomto nám pravidla nezabránila. 

Poznámka o 
zájmenech 

Mužské zájmeno (on, 
jemu, jeho) je v těchto pravidlech AD&D 
výhradně používáno. Doufáme, že se tento 
fakt nestane předmětem sporů o 
diskriminaci ženského pohlaví nebo dokonce 
jeho vyloučení ze hry. Mužské zájmeno je 
takto po staletí běžně používáno v literatuře 
a považuje se to za běžné. Nic jiného tím 
zamýšleno není. 

Tvorba postavy 
Při tvorbě Tvé 

postavy v AD&D jednoduše procházej 
kapitoly 1. - 6. tak, jak následují za sebou. 

Tyto kapitoly Tě naučí vytvářet 
vlastnosti, rasu a povolání Tvé postavy, 
pomohou Ti zvolit přesvědčení a dovednosti 
a také nakoupit vybavení, které Tvá postava 
bude potřebovat při svých dobrodružstvích. 
Jakmile tohle všechno uděláš, Tvá postava je 
připravena vyrazit! 
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Tato část je určená pro nováčky ⎯ hráče, 
kteří nikdy RPG nehráli. Pokud jsi již někdy 
RPG hrál, některé informace Ti budou 
připadat známé. Her je obecně velmi mnoho 
typů ⎯ deskové, karetní, slovní, obrázkové, 
atd. Ty se ještě dále dělí na podkategorie. 
RPG je také jedna z kategorií, avšak poněkud 
zvláštní a výjimečná, je proto těžké popsat 
jejich princip.  

RPG je zkratka, která v anglickém 
originále znamená Role Playing Game, což 
se do češtiny překládá často jako „hra na 
hrdiny“, ačkoliv přesnější překlad by zněl 
„hra v hlavní roli.“ My v těchto pravidlech 
budeme používat zkratku RPG. 

Srovnání s jinou hrou není možné, 
protože není nic, v čem by se daly s ostatními 
hrami srovnat, alespoň ne bez použití 
neobvykle velké představivosti.  

Představivost je však přesně to, co je k 
RPG nezbytně třeba a kolem čeho se odvíjí 
celá hra. Zkusíme dát příklad: 

 Představ si, že hraješ jednoduchou hru 
nazvanou třeba Hadi a žebříky. Tvůj cíl je 
dostat se na vrchol hracího plánu dříve než 
ostatní hráči. Po cestě jsou ale hadi, kteří Tě 
mohou posouvat a vracet zpátky ke startu. 
Jsou tu také žebříky, které Ti pomáhají dostat 
se blíž k cíli. Je to zcela jednoduchá hra. Teď 
ale zkusíme pár věcí změnit. Místo rovné 
desky máme stezku, nebo spíše bludiště, 
které se vine (například) podzemím. Stojíš u 
vchodu a víš, že někde na druhé straně je 
východ, ale nevíš kde. Musíš ho najít. Místo 
hadů a žebříků do našeho podzemí umístíme 
tajné dveře a průchody. Nebudeš si házet 
kostkou, abys určil, jak daleko dojdeš — 
můžeš jít jak daleko a jak rychle chceš.  

Půjdeš nejprve jedinou možnou 
chodbou, až dojdeš ke křižovatce. Tady 
můžeš jít vpravo, vlevo, přímo nebo se i 
vrátit (to můžeš samozřejmě udělat i dříve). 
Nebo můžeš zkusit najít tajné dveře. Pokud 
nějaké najdeš, otevřou Ti jinou část bludiště, 
která Ti může zkrátit cestu k cíli, ale také Tě 
zavést do slepé uličky. Jediný způsob, jak to 
zjistit, je vejít a zkusit najít cestu dál. 
Samozřejmě, pokud budeš mít dost času, 
nakonec východ najdeš.  

Aby to bylo zajímavější, přidáme do 
bludiště další věci — a to nepříjemné věci. 
Jako například upíry, orky a zombie. Ovšem 
Tobě dáme do ruky meč a štít, takže se budeš 
moci bránit. Přece víš, jak se bojuje s mečem, 
nebo snad ne? 

V podzemí jsou také další hráči, kteří 
mají meče a štíty. Jak asi bude jiný hráč 
reagovat na setkání s Tebou (tedy s Tvojí 
postavou)? Možná zaútočí, ale možná, že 
bude chtít spolupracovat. Nakonec, i ork si 
může rozmyslet útok na dva lidi nesoucí 
ostré meče a pevné štíty.  

Nakonec dáme hrací desku někam, kde 
ji nemůžeš vidět. Dáme ji jednomu z hráčů, 
ten se tím stává rozhodčím a soudcem Tvé 
hry. Místo dívání se na hrací plán budeš 

poslouchat, jak rozhodčí popisuje, co 
všechno vidíš ze svého místa na desce. Budeš 
říkat rozhodčímu, co chceš udělat, a ten bude 
posunovat Tvojí figurkou podle Tvých 
pokynů.  

Tak jak rozhodčí popisuje Tvoje okolí, 
zkoušej si ho představit. Zavři oči a uvidíš 
kolem sebe stěny bludiště. Představ si skřeta, 
který (podle popisu rozhodčího) utíká s 
divokým křikem a napřaženým kyjem proti 
Tobě. Teď si představ svou reakci v takové 
situaci a řekni rozhodčímu, co v nastalé 
situaci uděláš. 

Právě jsme vymysleli jednoduchou hru 
v hlavní roli. Není to nijak promyšlená hra, 
ale má všechny základní atributy takové hry: 
hráč je postaven do neznámé nebo 
nebezpečné situace a musí najít nějaké řešení 
pro svou postavu. Právě to je základ RPG. 
Hráč přijímá roli své postavy a provádí tuto 
svoji postavu dobrodružstvím.  

Hráč rozhoduje, komunikuje s dalšími 
hráči a zejména se snaží „žít“ za svoji 
postavu. To neznamená, že by hráč měl 
skákat nahoru a dolů, přelézat stromy, 
zabíjet nestvůry a podobně. Znamená to, že 
kdykoliv musí nebo chce postava něco 
udělat nebo rozhodnout, vybírá hráč 
příslušnou akci. 

V praxi by měli hráči i rozhodčí sedět 
kolem stolu, potřebují totiž spoustu místa 
pro papíry, tužky, kostky, pravidla, jídlo a 
pití. Rozhodčí potřebuje místo na své 
poznámky, mapy atd.  

Cíl hry 
Další velký rozdíl 

mezi RPG a jinými hrami je konečný cíl. 
Každý předpokládá, že hra musí mít začátek 
a konec, který nastává v okamžiku vítězství 
jednoho z hráčů. To pro hry v hlavní roli 
neplatí, protože v RPG nevyhrává nikdo, 
respektive vyhrávají všichni. Důležitý ve hře 
není cíl, ale zábava a potěšení ze spolupráce. 

Dobrodružství má obvykle nějaký cíl: 
ochránit vesničany před nestvůrou, 
zachránit ztracenou princeznu, prozkoumat 
starodávné a téměř zapomenuté ruiny. 
Obvykle může být takovýto cíl splněn v 
rozumném hracím čase — několik hodin. 
Může však vyžadovat i několik takových 
„sezení“. Hra však nekončí v okamžiku 
splnění úkolu — tytéž postavy mohou 
pokračovat a jít do dalších dobrodružství. 
Takové série dobrodružství se nazývají 
kampaně. 

Pamatuj, cílem hry není vyhrát, ale bavit 
se při dosahování společného cíle. 

Potřebné pomůcky 
Kromě výtisku těchto 

pravidel potřebuješ jen několik dalších věcí. 
Potřebuješ nějak zaznamenávat údaje o tvojí 
postavě. K tomu slouží deníky postav, které 
jsou jednoduché a snadno použitelné, ale 
stějně vhodný je i obyčejný list papíru.  

Údaje o své postavě si poznamenávej 
tužkou, protože během hry se často mění. 
Velmi potřebná je souprava hracích kostek. 
Celá sada se skládá z 4, 6 ,8 ,10 ,12 , a 
20tistěnné kostky. Užitečné je mít několik 6- 
a desetistěnných kostek navíc. 

V celých těchto pravidlech se různé 
kostky označují tímto způsobem: #k$ , kde 
# označuje počet kostek se kterými se hází 
a $ určuje jejich typ. Jinými slovy, máš-li 
hodit jednou šestistěnnou kostkou, uvidíš 
„1k6“. Pět dvanáctistěnných kostek je 
označeno jako „5k12“ (nemáš-li tolik 
kostek, prostě hoď pětkrát dvanáctistěnnou 
kostkou a výsledky sečti). Kdykoliv 
pravidla požadují „procentový hod“ (k%) 
nebo 1k100, musíš určit náhodné číslo od 1 
do 100 (00 znamená 100). Můžeš to dělat 
pomocí dvou kostek k10, první určuje 
desítky, druhá jednotky, nebo si můžeš 
pořídit speciální stostěnnou kostku.  

Jeden z hráčů musí mít několik listů 
papíru pro mapování postupu skupiny. 
Užitečné jsou také kousky papíru, na kterých 
můžeš posílat tajné zprávy dalším hráčům 
nebo DějMistrovi, dále pro krátké poznámky 
nebo informace, které nechceš psát do 
deníku postavy. 

Malé figurky jsou užitečné pro udržení 
přehledu o pohybu postav ve složitých 
situacích, jako je například boj. Někteří hráči 
používají olověné nebo umělohmotné 
figurky (i malované), stejně dobře ale fungují 
i cínoví vojáčci, šachové figurky, kostky nebo 
kousky papíru. 
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Př íklad hry 
Abychom ještě více objasnili, co se děje 

během hry AD&D, vložili jsme krátký 
příklad. Je to typická ukázka akcí, které 
probíhají během hry.  

Krátce před začátkem této ukázky se tři 
postavy utkaly s krysodlakem (nestvůra 
obdobná vlkodlakovi, mění se ale v 
obrovskou krysu místo ve vlka). Nestvůra 
byla zraněna a utekla do tunelu. Postavy ji 
pronásledují. Skupina je složena ze dvou 
bojovníků a klerika, bojovník 1 je vůdce 
družiny. 

 
DM: Jdete tunelem asi 40 metrů, voda na 

zemi sahá po kotníky a je velmi studená. 
Občas o něco zavadíte. Pach rozkládajícího 
se masa je stále silnější. Chodba se postupně 
plní studenou mlhou. 

Bojovník 1: Vůbec se mi to nelíbí. 
Vidíme před sebou něco jako dveře nebo 
odbočku? 

DM: Kam až dosvítí vaše pochodně, 
chodba je víceméně rovná, nevidíte ani 

dveře, ani odbočku.  
Klerik: Ten krysodlak, co jsme ho 

zasáhli, musel utíkat tudy. Není tady jiná 
cesta. 

Bojovník 1: Pokud jsme neminuli nějaké 
tajné dveře. Nenávidím to tady, jde mi z 
toho mráz po zádech. 

Bojovník 2: Musíme toho krysodlaka 
vystopovat. Já bych šel dál.  

Bojovník 1: Dobře. Jdeme dál tunelem. 
Ale dáváme pozor na cokoliv, co by mohly 
být dveře. 

DM: Po dalších 10 nebo 12 metrech jste 
na zemi našli kamenný blok. 

Bojovník 1: Blok? Prohlídnu si ho 
podrobněji. 

DM: Je to opracovaný kámen, asi tak 30 
na 35 centimetrů, dalších 50 vysoký. Vypadá 
trochu jinak než podlaha a stěny. 

Bojovník 2: Kde leží? Uprostřed chodby 
nebo u stěny? 

DM: Je úplně u stěny. 
Bojovník 1: Můžu s ním pohnout? 
DM (ověřuje sílu postavy): Jo, pohneš s 

ním vcelku bez problémů. 
Bojovník 1: Hmmm. Je to zjevně nějaká 

značka. Chci to tady prohledat a zkusím najít 
tajné dveře. Rozdělte se a prohledejte stěny. 

DM (hází několikrát kostkami tak, aby 
hráči neviděli výsledek): Nikdo z vás nenašel 
na stěnách nic zvláštního. 

Bojovník 1: Musí to být něco jiného. Co 
takhle strop? 

DM: Na strop nedosáhnete. Je asi o půl 
metru výš, než kam dosáhnete. 

Klerik: No jasně! Ten kámen není 
značka, je to schod. Vylezu na ten šutr a 
prohledám strop. 

DM (hází znovu kostkami): Šmátráš asi 
20 sekund nebo tak nějak, pak se najednou 
část stropu odsunula. Našel jsi desku, která 
se zvedá pryč. 

Bojovník 1: Opatrně ji otevři. 
Klerik: Pár čísel ji nadzdvihnu a pomalu 

odsunu stranou. Vidím něco? 
DM: Máš hlavu stále ještě pod úrovní 

otvoru, ale z jedné strany vidíš slabé světlo. 
Bojovník 1: Vysadíme ho nahoru, aby se 

mohl lépe rozhlédnout. 
DM: OK. Tví přátelé tě vysazují nahoru 

do místnosti... 
Bojovník 1: Ne, ne! Zvedneme ho jen 

tak, aby hlava prošla dírou. 
DM: Dobře, zvedáte ho asi o půl metru. 

Každý z vás drží jednu jeho nohu. Keriku, 
vidíš další tunel, skoro stejný jako ten, kde 
jste teď, ale jde jiným směrem. Je v něm 
průchod asi 3 metry daleko, z něho jde 
jemné rozptýlené světlo. Od otvoru k 
průchodu vede řádka blátivých stop. 

Klerik: Fajn. Ať jdou první bojovníci. 
DM: Jak tě dávají dolů, všichni slyšíte 

nějaké kroky a cinkání zbraní a zbroje 
přibližující se zevnitř dolní chodby. Vypadá 
to, že se blíží dost rychle. 

Klerik: Nahoru! Dělejte! Vysaďte mě do 
té díry, pak už se nahoru dostanu a pomůžu 
vám (všichni tři se škrábou nahoru). 

DM: Co s tou deskou? 
Bojovník 1: Položíme ji zpátky na místo. 
DM: Zapadla na své místo s jasným, 

hlasitým cvaknutím. Halas odspodu se 
trochu zesiluje. 

Bojovník 1: No bezva, slyšeli to. Kleriku, 
postav se na tu desku a stůj tam. My se 
podíváme do toho průchodu. 

DM: Kleriku, slyšíš nějaké výkřiky a 
šoupání pod sebou, potom ránu a panel, na 
kterém stojíš, se otřásl. 

Klerik: Snaží se to otevřít! 
DM (k bojovníkům): Jak nakukujete do 

průchodu, zahlédli jste malou špinavou 
místnost s malou postelí, stolem a několika 
židlemi. Na posteli leží krysodlak schoulený 
do klubíčka zády k vám. Ve vzdálenější zdi 
jsou další dveře a v rohu malý gong. 

Bojovník 1: Hýbe se ten krysodlak? 
DM: Ani trošku. Kleriku, deska se otřásla 

znova. Vidíš v ní nějaké malé prasklinky. 
Klerik: Pohněte, pánové. Až se to začne 

rozpadat, tak slezu. 
Bojovník 1: No tak dobře! Vejdu do 

místnosti a dloubnu štítem do krysodlaka. 
Co se děje? 

DM: Nic. Na posteli vidíš krev. 
Bojovník 1: Je to ten samý, co jsme ho 

zranili? 
DM: Kdo ví? Všichni krysodlaci se ti 

zdají stejní. Kleriku, deska se otřásla znova a 
prasklina už je docela slušně velká. 

Klerik: No jo. Pryč z té desky a k 
ostatním do místnosti. 

DM: Hrozná rána, slyšíte padat šutry a 
hned taky vrčení a kvičení. Skrz průchod 

vidíte stíny krysodlaků a záblesky světla od 
pochodní. 

Bojovník 1: V pořádku, my bojovníci 
budeme blokovat dveře, je to nejužší místo, 
můžou tudy procházet jen po jednom nebo 
po dvou. Kleriku, ty zůstaň vevnitř a 
přichystej si kouzla. 

Bojovník 2: No konečně, pořádný boj! 
DM: Jakmile se první krysodlak přiblížil 

k průchodu, slyšíte za sebou nějaké 
prásknutí. 

Klerik: Otáčím se. Co je to? 
DM: Dveře na druhé straně místnosti se 

najednou prudce rozlétnou. Ve vchodu stojí 
ten největší a nejvzteklejší krysodlak, jakého 
jste kdy viděli. V každé ruce drží palcát. 
Další pár rudých očí září ze tmy za ním. 
Olizuje si tlamu způsobem, který se ti ani 
trochu nelíbí. 

Klerik: Aaaaaargh! Zaříkávám jméno 
svého boha a přitom překlápím postel tak, 
aby mu mrtvola spadla pod nohy. Pánové, 
budu tady potřebovat pomoc! 

Bojovník 1 (k Bojovníkovi 2): Pomoz 
mu, já se postarám o tenhle konec..(k DM): 
Útočím na krysodlaka v průchodu. 

DM: Zatímco se Bojovník 2 posunuje na 
druhý konec místnosti, velký krysodlak se 
podíval na mrtvolu a překvapením mu 
poklesla brada. Podívá se znova na vás a 
říká: „To je Ignác. To byl můj brácha. Zabili 
jste mi bratra.“ Nato se na vás vrhnul. 

 
V tomto okamžiku začíná krutá bitva. 

Hráči i DM používají pravidla pro souboj. 
Pokud postavy přežijí, mohou pokračovat v 
cestě nebo v průzkumu (podle svého 
vlastního přání). 
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Boj na blízko — souboj, ve kterém postavy 
bojují tělo na tělo, jako třeba s meči, drápy 
nebo pěstmi. 
Cizí postava (zkr. CP) — jakákoli postava, 
která je ovládána DM. 
CP — zkratka pro cizí postavu. 
Dechová zbraň — schopnost draka nebo 
jiného stvoření vyplivnout z tlamy nějakou 
substanci pouze svým dechem, bez nutnosti 
provádět hod na útok. Všichni v oblasti 
účinnosti musí provést záchranný hod proti 
dechům. 
Dovednost — reprezentuje schopnost, kterou 
se postava naučila v průběhu dobrodružství a 
která nenáleží  přímo k jejímu povolání, ale 
dává ji vyšší šanci zvládnout určitou činnost. 
Zbraňové a praktické dovednostní pozice 
získává postava za získávání úrovní, viz 
Tabulka 34. Používání dovedností je volitelné. 
Dvoj-povolání — člověk, který své povolání 
změnil na jiné poté, co už postoupil 
v původním o několik úrovní. Jenom lidé 
mohou mít dvoj-povolání. 
Hod na ohýbání železa / zvedaní bran — hod 
procentuální kostkou, který určuje, jestli se 
postavě podařilo zkroutit železné mříže, 
nadzvednout těžké dveře nebo provést 
podobné úkoly, vyžadující extrémní sílu. 
Výsledek se určuje podle síly postavy a dá se 
najít v tabulce 1. 
Hod na otevření dveří — hod 20tistěnnou 
kostkou, který určuje, zda-li se postavě 
podařilo vyrazit těžké nebo zaseklé dveře, 
případně provést jinou podobnou činnost. 
Závisí na síle. Pravděpodobnosti se dají najít 
v Tabulce 1. 
Hod na překvapení — hod desetistěnnou 
kostkou DM, který určuje jestli postava nebo 
skupina protivníka překvapila. Úspěšný hod 
(1, 2, nebo 3) ruší hody na iniciativu pro první 
fázi boje.  
Hod na úspěch (dovednosti) — hod 1k20, při 
němž se podle konkrétních pravidel pro 
dovednosti a schopnosti a stupňů základních 
vlastností určuje úspěch či neúspěch určité 
činnosti. 
Hod na útok — hod 1k20, který určuje, zda 
byl útok úspěšný (viz kapitola 9.). 
HP – zkratka pro hráčskou (vlastní) postavu. 
Hráčská postava (zkr. HP) — postava v RPG, 
která jsou pod kontrolou hráčů. 
Humanoid — jakékoli člověku podobné 
stvoření, které není ani člověkem ani 
poločlověkem. 
CHA — zkratka pro charisma. 
Charisma (zkr. CHA) — vlastnost Tvé 
postavy, která reprezentuje přesvědčivost, 
osobní přitažlivost a schopnost vést lidi. 
Imunita proti iluzím – vysoce inteligentní 
postavy již dokáží prohlédnout některé iluze 
(viz tabulka 4). 
Infravidění — schopnost některých ras nebo 
bytostí vidět ve tmě. Infravidění má většinou 
dosah přibližně 20 metrů. 
Iniciativa — právo zaútočit dříve v bojovém 

kole, většinou se určuje nejnižším hodem k10. 
Hod iniciativy se nepoužívá, jestliže je jedna 
strana překvapena. 
INT — zkratka pro inteligenci 
Inteligence (zkr. INT) — vlastnost Tvé 
postavy představující paměť, logické myšlení 
a schopnost se učit. 
k — zkratka pro kostku nebo pro hod 
kostkou. Například 2k6 znamená, že hráč má 
hodit dvakrát šestistěnnou kostkou. 
k10 — desetistěnná kostka. Dvě 
„desetistěnky“ mohou být použity jako 
procentuální kostka (k100). 
k100 — jedná se buď o stostěnnou kostku 
nebo (pro ty z vás, kteří stostěnnou kostkou 
nevlastní) o dvě různobarevné desetistěnné 
kostky, kterými se hází dohromady. Jedna 
určuje desítky a druhá jednotky. 
k12 — dvanáctistěnná kostka. 
k20 — dvacetistěnná kostka. 
k3 — jelikož žádná taková věc, jako 
trojstěnná kostka neexistuje, k3 znamená hod 
šestistěnnou kostkou, při kterém se 1 a 2 
počítá jako 1; 2 a 3 se počítá jako 2 a 5,6 se 
počítá jako 3. 
k4 — čtyřstěnná kostka. 
k6 — šestistěnná kostka. 
k8 — osmistěnná kostka. 
Kolo — časová jednotka používaná během 
souboje a v některých dalších případech. 
Odpovídá délkou asi naší jedné minutě. 
Kouzla navíc — kouzla navíc, která kněz 
získává pro svou vysokou moudrost; vypsáno 
v tabulce 5. 
Kurzíva — převážně používána k odlišení 
kouzel a magických předmětů v textu. 
Loajalita — bonus nebo postih, který se 
přičítá nebo odčítá k základu, který určuje, 
zda stoupenci zůstanou s postavou, když  už 
půjde opravdu do tuhého. Závisí na 
charismatu, viz tabulka 6. 
M — zkratka pro materiální složku.  
Manévrovatelnost — hodnota pro létající 
stvoření, který vyjadřuje jejich schopnost 
pohybovat se ve vzdušném souboji. Každá 
třída (od nejvyšší A po nejnižší E) má určité 
statistické schopnosti v boji. 
Materiální  složka (zkr. M) — Jakýkoli 
specifický předmět, který se musí používat 
během sesílání kouzla. 
MDR — zkratka pro moudrost. 
Moudrost (zkr. MDR) — vlastnost Tvé 
postavy, která představuje intuici, mínění, 
sílu vůle a rozvážnost Tvé postavy. 
Námezdník — cizí postava, která pracuje pro 
Tvoji postavu pouze za peníze. Námezdníci 
jsou plně pod kontrolou DM. 
Následovník — cizí postava, která pracuje 
pro Tvoji postavu za peníze, ale přidala se 
k ní především pro její pověst. 
Nečlověk – rasa, která není ani člověk, ani 
poločlověk. 
Neutralita — filozofický názor, nebo 
přesvědčení postavy, který se nachází někde 
je mezi vírou v dobro či zlo, řád a chaos. 

Obecná řeč — jazyk, kterým mluví všechny 
postavy ve hře AD&D jako společným (v 
našem případe se jedná o jazyk český). 
Ostatní jazyky vyžadují použití dovednosti. 
Oblast působnosti — Plocha, na které kouzlo 
nebo určitá forma plošného útoku (dračí 
dech) působí na všechny tvory, pokud 
neuspějí v záchranném hodu. 
OBR — zkratka pro obratnost 
Obratitelné — parametr kouzla, který dává 
možnost seslat jej „naopak”, takže se dosáhne 
opačného výsledku, než je běžné. 
Obratnost (zkr. OBR) — vlastnost Tvé 
postavy, která představuje kombinaci 
hbitosti, obratnosti, reflexů, koordinace a 
podobných vlastností postavy. 
ODL — zkratka pro odolnost 
Odolnost (zkr. ODL) — vlastnost Tvé 
postavy, které představuje fyzičku, odolnost a 
zdraví postavy.  
Odolnost proti… - vrozená schopnost 
některých bytostí vydržet zásah, například 
magií. Kupříkladu gnómové mají odolnost na 
magii, která jim dává bonusy na záchranné 
hody proti ní (tabulka 9). 
Odvracení nemrtvých — schopnost klerika 
nebo paladina odvrátit nemrtvou stvůru 
například kostlivce nebo upíra. 
Opačná škola — škola magie, která leží přímo 
naproti vybrané škole specialisty, což mu 
znemožňuje naučit se kouzla do takové školy 
náležící. Viz. tabulka 22. 
Oprava na jedy — bonus nebo postih postavy 
k záchranným hodům na jedy určený dle 
odolnosti (tabulka 3). 
Oprava proti magii — bonus k obraně, který 
některé postavy mají proti kouzlům 
ovládajícím mysl. Závisí na vysoké inteligenci 
(tabulka 4). 
Oprava reakce — bonus nebo postih, který se 
přičítá nebo odčítá k hodu, který má určit 
výsledek akce. Taková úprava se používá 
především při překvapení (tabulka 2, závisí 
na obratnosti) a reakce ostatních 
inteligentních bytostí na postavu (tabulka 6, 
závisí na charismatu).  
Ověřění vlastnosti — k20 hod proti jedné ze 
základních vlastností (síla, obratnost, 
odolnost, inteligence, moudrost, charisma) — 
mohou se uplatnit opravy vzhledem k situaci. 
Výsledek menší nebo stejný, jako je daná 
vlastnost, znamená úspěch v tomto hodu. 
Často je označuje jen např. jako „hod na sílu“. 
Pohyblivost — číslo, které se používá při 
výpočtech, jak daleko a jak rychle se postava 
může pohnout během bojového kola. Každý 
bod znamená deseti metrů na otevřeném 
prostranství, ale jenom tři v omezených 
prostorách. Takže pohyblivost 6 je rovno 
šedesát metrů za kolo v divočině, ale pouze 
18 metrů v podzemí. 
Poločlověk — humanoidní rasa hráčských 
postav, která není člověkem. Tedy trpaslík, 
elf, gnóm, půlelf nebo půlčík. 
Povolání — Primární povolání postavy v 
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dobrodružství.  
Povolený tlak — maximální váha, kterou 
může postava vzít a zvednout nad hlavu. 
Závisí na síle a dá se najít v tabulce 1. 
DMR — odkaz na DějMistrovu rukovět. 
Pravděpodobnost naučení (kouzla) — 
procentuální pravděpodobnost, že se 
kouzelníkovi podaří naučit nové kouzlo. Je 
založena na inteligenci, viz tabulka 4. 
Pravděpodobnost selhání (kouzla) — 
procentuální šance, že se kněžské kouzlo při 
sesílání nepodaří. Je založena na moudrosti, 
viz tabulka 5. 
Procentová kostka — viz k100. 
Procentuální šance — číslo mezi 1 až 100, 
které představuje pravděpodobnost, že se 
něco stane. Pokud dostane postava X% šanci, 
že se něco stane, hází procentovou kostkou. 
Přesvědčení — popisuje charakter postavy, 
označuje její postoj ke společnosti a silám 
vesmíru. V podstatě existuje devět kategorií, 
které popisují přístup postavy k řádu či 
chaosu a dobru či zlu. Přesvědčení postavy si 
určí hráč na začátku hry při vytváření 
postavy. 
Přežití oživení — procentuální šance, kterou 
postava má na to, že přežije magické 
vzkříšení ze smrti. Je založena na odolnosti, 
viz tabulka 3. 
Rasa —rasa postavy: člověk, elf, trpaslík, 
gnóm, půl-elf nebo půlčík. Rasy omezují 
výběr povolání pro postavy. 
Regenerace — speciální dovednost léčit se 
rychleji, než je obvyklé, pouze při velmi 
vysoké Odolnosti, viz tabulka 3. 
Rychlost střelby — číslo označující kolikrát 
může postava vystřelit nebo hodit zbraní 
během jednoho kola. 
Rychlost zbraně — modifikátor iniciativy 
v boji, který bere v úvahu, jak dlouho trvá, 
než hráč dostane zbraň zpět do pozice, ze 
které může zaútočit. 
S — zkratka pro somatickou (pohybovou) 
složku. 
Sféra vlivu — kterákoli ze šestnácti hlavních 
kategorií kněžských kouzel, ke kterým má 
kněz plný přístup (může se případně naučit 
všechny, nebo k nim získat omezený přístup. 
Pak ale může kouzlit pouze kouzla třetí a 
nižší úrovně.) Sféra vlivu je vždy uvedena 
jako první při popisu kněžského kouzla. 
SIL —zkratka pro sílu. 
Síla (zkr. SIL) — vlastnost Tvé postavy, která 
představuje svalovou sílu a vytrvalost. 
Směna — další časová jednotka používaná ve 
hře. Odpovídá asi deseti našim minutám a 
používá se většinou při průzkumu, pochodu, 
pro trvání kouzel apod. 
Somatická složka (zkr. S) — také pohybová. 
Jsou to gesta, která musí uživatel magie 
provádět, aby mohl seslat kouzlo. 
Specialista — kouzelník, který se soustředí 
na studium magie svého specifického oboru, 
narozdíl od mága, který se o magii zajímá 
globálně.  

Stoupenec — cizí postava, která pro hráčskou 
postavu pracuje především z loajality a lásky 
k dobrodružství. Počet stoupenců je závislý 
na charismatu a je zobrazen v tabulce 6. DM a 
hráč se dělí o kontrolu nad stoupenci. 
Střelecký souboj — souboj, ve kterém se 
používají zbraně, které střílí střely, nebo 
předměty, které se dají házet. Nejde o souboj 
tělo na tělo, pravidla jsou poněkud odlišné od 
rvačky. 
Systémový šok — procentuální šance, že 
postava přežije silný magický efekt, jako je 
třeba zkamenění. Založeno na odolnosti, viz 
tabulka 3. 
Škola magie — Jedna z devíti rozdílných 
kategorií magie, určená typem magické 
energie, kterou používá. Kouzelníci, kteří 
pracují jen s jednou školou jsou nazývání 
specialisté. V sekci kouzel této knihy je škola, 
ke které kouzlo patří, uvedena za jménem 
kouzla. 
THAC0 — zkratka pro anglické „To Hit 
Armor Class 0,“ neboli šance na zásah třídy 
zbroje 0. Jde o číslo, které označuje šanci 
postavy zasáhnout cíl s TZ rovnou 0 
TZ — zkratka pro třídu zbroje. 

Třída zbroje (zkr. TZ) — označuje 
ochrannou hodnotu zbrojí v žebříčku od 10 
(žádné brnění) do 0 nebo až dokonce k –10 
(magická zbroj nejvyšší moci). Čím vyšší TZ, 
tím více je postava zranitelnější útokem. 
Úroveň — jeden z mnoha herních faktorů, 
který má různé stupně, především:  
1) úroveň povolání, která vystihuje celkovou 
moc postavy, začínajíc na 1. úrovni jako 
začátečník. Tato moc se zvyšuje získáváním 
zkušeností až do úrovně 20. nebo, především 
v případě lidí, vyšší. S každou dosaženou 
úrovní získává postava nové schopnosti.  
2) Úroveň kouzla, která popisuje  jeho sílu. 
Postava používající magii může používat 
pouze ta kouzla, které mu jeho úroveň 
povolání dovolí. Kouzla kouzelnická mají 
devět úrovní (Tabulka 21), kouzla kněžská 
sedm (Tabulka 24). 
Útok pohledem — schopnost jistých bytostí, 
například baziliška, zaútočit pouhým 
pohledem z očí do očí oběti. 
V — zkratka pro verbální (slovní) složku. 
Verbální složka (zkr. V) — též slovní. 
Specifická slova nebo zvuky, které musí být 
proneseny při sesílání kouzla. 
Vlastnost – kterákoli ze šesti přirozených 
vlastností, které definují základ hráčské 
postavy: síla, obratnost, odolnost, inteligence, 
moudrost a charisma. Tyto charakteristiky se 
určují na začátku hry pomocí házení 
kostkami (nebo rozdělování bodů, možností 
je více). Během hry se používají k určení, zda 
postava v nějaké akci uspěla nebo ne.  
Vysátí energie — schopnost některých 
bytostí, zejména nemrtvých, odebrat postavě 
zkušenostní úrovně. 
Záchranný hod — hodnocení schopnosti 
postavy odolat (zachránit se před) speciálním 

typem útoku, například jed, paralýza, magie 
a dechové zbraně. Úspěch se většinou určuje 
hodem 1k20. 
Základní vlastnost — vlastnost, která je 
základem pro určité povolání. Například u 
bojovníka se jedná o sílu. 
Zatížení — množství v librách, které postava 
nese. Kolik toho unese a jak jí to zatěžuje, je 
určeno silou a je to zobrazeno v Tabulkách 47 
a 48. Zatížení je volitelné pravidlo.  
Zk — zkratka pro zkušenostní body. 
Zkušenostní body — body, které postava 
dostává (podle DM) za dokončení 
dobrodružství, za provedení něčeho, co 
prospívá jeho povolání, nebo za vyřešení 
složitého problému. Zkušenostní body se 
sčítají a vždy po dosažení určité hranice 
umožní postavě postup o úroveň ve svém 
povolání. Viz tabulka 14 pro bojovníky, 
tabulka 20 pro kouzelníky, tabulka 23 pro 
kněze a tabulka 25 pro tuláky. 
Zranění — účinek úspěšného útoku nebo jiné 
situace způsobující zranění, určený 
v životech. 
Životaschopnost — určuje počet životů 
postavy. Do určité úrovně se hází jednou 
nebo více kostkami vždy, když postava 
dosáhne nové úrovně. Válečník, kupříkladu, 
má na první úrovni jenom jeden 10stěnný 
bod životaschopnosti, ale jakmile dosáhne 
druhé úrovně, hází druhou k10 a zvyšuje tak 
počet svých životů. 
Životy — číslo určující: 1) jak velká zranění 
postava vydrží, než zemře, určeno 
životaschopností. Životy ztracené zraněním 
mohou být většinou získány zpět 
odpočinkem nebo léčením. 2) určení za kolik 
specifický útok zraní, určuje se podle zbraně 
nebo statistik nepřítele, a odčítá se od 
celkových životů postavy. 
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K vytvoření své postavy, která bude 
procházet světem AD&D, postupně projdi 1. 
až 6. kapitolou (kapitola 5. je nepovinná). 
Tyto kapitoly ti ukáží, jak určit vlastnosti Tvé 
postavy, rasu, povolání, jak určit 
přesvědčení, vybrat dovednosti a koupit si 
vybavení. Potřebné kroky jsou shrnuty zde. 
Neboj se, jestli narazíš na pojmy, kterým 
nerozumíš, všechny jsou podrobně 
vysvětleny v 1. až 6. kapitole, Jakmile se 
propracuješ tímto seznamem, je tvá postava 
připravena na dobrodružství! 

Krok 1. :  naházej  v lastnost i  
(kapitola  1. )  

 Základním kamenem každé postavy 
v AD&D jsou její základní vlastnosti. Proto 
urči sílu, obratnost, odolnost, inteligenci, 
moudrost a charisma Tvé postavy. 

Krok 2. :  urč i  rasu 
(kapitola  2. )  

 Podívej se do 
tabulky 7 na rasové požadavky. Pokud 
vlastnosti Tvé postavy odpovídají rase Tvého 
výběru, uprav vlastnosti následovně: 

 
Člověk žádné opravy 
Elf obratnost +1, odolnost -1 
Gnóm inteligence +1, moudrost -1 
Půlelf žádné opravy 
Půlčík obratnost +1, síla -1 
Trpaslík odolnost +1, charisma -1 
 
Prostuduj si tabulky 1 až 6 a zapiš si 

jednotlivé bonusy a postihy, které tvá 
postava dostala za vysoké nebo nízké 
hodnoty vlastností. 

Prostuduj si také popisy ras v kapitole 2. 
a zapiš si speciální dovednosti, které postavě 
přísluší. 

Nakonec nahlédni i do tabulek 10, 11 a 
12 a urči postavě výšku, váhu, počáteční věk 
a zapiš případné změny v atributech, které 
způsobilo stárnutí. 

Krok 3:  vyber  povolání  
(kapitola  3. )  

 Vyber si povolání, které 
je rase tvé postavy přístupné: 

 
Trpaslík: Bo, K, Z, Bo/Z, Bo/K 
Elf: Bo, H, M, K, Z, Bo/M, Bo/Z, M/Z, 

Bo/M/Z 
Gnóm: Bo, I, K, Z, Bo/K, Bo/I, B/Z, K/I, 

K/Z, I/Z 
Půlelf: Bo, H, M, K, D, Z, Ba,  Bo/K, Bo/Z, 

Bo/D, Bo/M, K/H, K/M, Z/M, 
Bo/M/K, Bo/M/Z 

Půlčík: Bo, K, Z, Bo/Z 
Člověk: Bo, P, H, M, I, K, D, Z, Ba 

 

Přezkoumej tabulku 13 a podívej se na 
omezení vlastností pro jednotlivá povolání. 
Přečti si popis povolání a zapiš si svá 
omezení a speciální dovednosti. 

Pokud je tvá postava válečník, paladin, 
nebo hraničář (a není půlčík) a má sílu 
rovnou 18, hoď 1k100 pro zjištění výjimečné 
síly. Podívej se do tabulky 1 a uprav bonusy, 
které ti dodává tato výjimečná síla dává. 

Pokud je tvá postava kouzelník, podívej 
se do tabulky 4 a zapiš si maximální úroveň 
kouzel, šanci naučit se kouzlo a maximální 
počet kouzel na úroveň. Zeptej se DM, jaké 
kouzla postava zná. 

Jestli je tvá postava klerik, podívej se do 
tabulky 5 a zapiš si počet kouzel navíc a šanci 
na selhání kouzla. Zapiš si, k jakým sférám 
má postava přístup. 

Jestli je tvá postava zloděj, zapiš si jeho 
základní zlodějské dovednosti z tabulky 26, 
uprav je podle tabulek 27 a 28 a potom mezi 
ně nějak rozděl dalších 60 bodů. K žádné 
hodnotě nemůžeš přidat více než 30 bodů. 

Jestli je tvá postava bard, zapiš si jeho 
zlodějské schopnosti z tabulky 33 a uprav je 
podle tabulek 27 a 28. Potom mezi ně nějak 
rozděl 20 bodů. 

Krok 4:  vyber  přesvědčení  
(kapitola  4. )  

 Když vybíráš 
přesvědčení, měj na paměti tato omezení 
podle povolání, které své postavě vybereš: 

 
Paladin zákonně dobrý 
Hraničář zákonně, neutrálně či 
                      chaoticky dobrý  
Kněz řádu libovolné dle vyznání 
Bard jakékoli neutrální 
                      přesvědčení. 
Ostatní libovolné 

Krok 5:  zapiš  s i  záchranné 
hody a THAC0 (kapitola  9.)  

 Z tabulky 60 si zjisti 
záchranné hody pro svou postavu. Z tabulky 
53 si také zjisti její THAC0. 

Krok 6:  naházej  s i  ž ivoty  
(kapitola  3. )  

 Hoď si na životaschopnost určenou 
podle povolání. Jestli má postava více 
povolání, hoď si všemi kostkami pro 
jednotlivá povolání. Výsledkem je 
aritmetický průměr. Hody na životy se 
provádějí podle povolání následovně. 

 
Válečník 1k10 životů 
Kněz 1k8 životů 
Tulák 1k6 životů 
Kouzelník 1k4 životů 
 

Krok 7:  zapiš  s i  základní  
pohybl ivost  (kapitola 14.)  

 V tabulce 64 si najdi 
pohyblivost postavy a zapiš ji. Pokud 
používáš volitelné pravidlo zatížení, najdi si 
kategorie zátěže v tabulce 47 a zmodifikuj 
podle nich pohyblivost a bojové schopnosti. 

Krok 8:  vyber  dovednost i  
(vol i te lné,  kapito la 5 . )  

 V tabulce 34 si zjisti 
počet zbraňových a praktických 
dovednostních pozic. K počtu praktických 
dovedností přidej počet ovládaných jazyků 
(tabulka 4), který vychází z inteligence Tvé 
postavy. 

Vyber si zbraňové dovednosti. Pokud je 
postava bojovník, může si vybrat i 
specializaci se zbraní. 

Vyber si nezbraňové dovednosti. Zapiš 
jejich určené vlastnosti a zkontroluj si 
modifikátory. 

Krok 9:  vybav svoj i  
postavu (kapitola  6. )  

 V tabulce 43 si zjisti, 
s jakými financemi bude postava začínat. 
Podle tabulky 44 si vyber vybavení a zaplať 
ho. 

Tabulka 46 ti určí třídu zbroje postavy. 
Uprav tedy TZ své zbroje svým obranným 
bonusem (za obratnost). 

Zapiš si váhu, velikost, zranění při 
zásahu, rychlost střelby pro každou zbraň, 
kterou máš. Pokud používáš volitelná 
pravidla, zapiš si i rychlost zbraně a její typ. 
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Jestli chceš procházet světem AD&D, musíš 
nejprve vytvořit postavu. Vytvořená postava 
reprezentuje Tvoje druhé já, které žije ve 
fantastických světech této hry, postavu, 
kterou ovládáš a kontroluješ Ty a skrze 
kterou zkoumáš a objevuješ svět vytvořený 
Tvým DM.  

Každá postava v AD&D má šest 
základních vlastností: sílu, obratnost, 
odolnost, inteligenci, moudrost a charisma. 
První tři popisují fyzické rysy postavy, 
zatímco druhé určují její mentální a 
osobnostní kvality. 

 
V těchto pravidlech budeme používat 

následující zkratky názvů vlastností: 
Síla — SIL 
Obratnost — OBR 
Odolnost — ODL 
Inteligence — INT 
Moudrost — MDR 
Charisma — CHA 

Určování  
stupně  vlastností 

Nejprve se 
podívejme na to, jak zjistit stupně vlastností 
Tvé postavy, potom Tě seznámíme s definicí 
každé vlastnosti. 

Všech šest vlastností je určováno 
náhodně pomocí tří hodů šestistěnnou 
kostkou (dostaneme vlastnosti v rozmezí 3-
18). 
• Metoda I: Hoď 3k6 a sečti výsledná 
čísla. Tento součet určuje sílu Tvé postavy. 
Tento hod (3k6) opakuj postupně i pro 
obratnost, odolnost, inteligenci, moudrost a 
charisma, a to v tomto pořadí. Tato metoda 
dává možné výsledky od 3 do 18 v každé 
vlastnosti, ale nejčastěji se objevují čísla od 9 
do 12. Jen málo postav takto získá vysoké 
stupně vlastností (15 a více), takže takových 
postav by sis měl velmi cenit.  

J iné metody určování  
v lastnost í  

Pomocí metody I 
obyčejně získáváme postavy s vlastnostmi 
někde mezi 9 a 12. Pokud si přeješ hrát 
skutečně hrdinskou postavu, zkus se 
domluvit s DM, jestli Ti dovolí použít 
některou jinou metodu při tvorbě postavy. 
Následující metody jsou vymyšleny tak, aby 
postavy jimi tvořené byly většinou 
nadprůměrné. 
• Metoda II: Hoď dvakrát 3k6 a vždy si 
poznamenej součet. Pro sílu použij ten 
výsledek, který Ti lépe vyhovuje. Opakuj 
pro OBR, ODL, INT, MDR a CHA. To Ti 
dovoluje vybrat si lepší výsledek z každé 
dvojice, což obecně umožňuje vyhnout se 

nízkým vlastnostem (ale ani ty nejsou 
nezajímavé!). 
• Metoda III: Hoď šestkrát 3k6 a 
poznamenej si výsledky. Přiřaď čísla 
vlastnostem tak, jak chceš. To Ti umožňuje 
doladit postavu podle Tvého přání, ačkoliv 
nemáš zaručena vysoká čísla. 

Metoda IV: Hoď dvanáctkrát 3k6 a 
poznamenej si výsledky. Vyber si 
libovolných šest čísel a přiřaď je k 
vlastnostem podle Tvého přání. Tato metoda 
spojuje výhody Metody II a III, ale hody 
trvají trochu déle. 

Příklad: Monika hodila dvanáctkrát 3k6 a 
dostala tyto výsledky: 12, 5, 6, 8, 10, 15, 9, 12, 
6, 11, 10 a 7. Vybrala si šest nejlepších (15, 12, 
12, 11, 10, 10) a rozdělila je tak, aby vznikly 
silné a slabé stránky postavy, jakou si přeje 
(viz následující část této kapitoly popisující 
jednotlivé vlastnosti). 
• Metoda V: Hoď 4k6, neuvažuj nejnižší 
z hozených čísel a zbytek sečti. Zopakuj 
tento postup ještě pětkrát a potom libovolně 
přiřaď čísla vlastnostem. Toto je rychlý 
způsob na tvorbu dobré postavy, ale přesto 
mohou padnout nízká čísla (je přece možné 
hodit čtyřikrát po sobě 1). 
• Metoda VI: Tato metoda je použitelná, 
pokud chceš vytvořit specifický typ postavy. 
Nezaručuje, že budeš mít to, co chceš, ale 
zvyšuje Tvoje šance.  

Každá vlastnost má základ 8. Hoď 7k6, 
výsledky jednotlivých hodů můžeš přičíst k 
libovolné vlastnosti, ale všechny body z 
jednoho hodu musí být přičteny ke stejné 
vlastnosti. Například hodíš-li šestku, všech 
šest bodů musí být přičteno k jediné 
vlastnosti. Můžeš přidat libovolný počet 
kostek k libovolné vlastnosti, ale žádná 
vlastnost nemůže mít stupeň větší než 18. 
Nemůžeš-li dosáhnout 18 přesně, nemůžeš 
mít vlastnost s tímto stupněm. 

Stupně  vlastností 
Na následujících 

řádcích popíšeme všech 6 vlastností. Každý 
popis dává představu o tom, čeho se týká 
daná vlastnost. Je popsán také vliv této 
vlastnosti na hru. V textu jsou i tabulky k 
dané vlastnosti se vztahující. Pamatuj, že 
postava může „od přírody“ mít pouze 
vlastnosti mezi 3 a 18, jiné hodnoty jsou 
dosažitelné pouze výjimečně, ať už šťastně 
(nalezením magické knihy, která zvyšuje 
stupeň některé vlastnosti) nebo nešťastně 
(útok nestvůry, která snižuje vlastnosti). 

Sí la  

Síla (SIL) určuje svalovou sílu postavy, 
její odolnost proti bolesti a vytrvalost. Je to 
základní vlastnost válečníků, ti musejí být 
fyzicky silní, aby mohli nosit těžkou zbroj a 
zbraně. Bojovník se silou 16 nebo větší 
získává 10% bonus ke zkušenosti, kterou 
získal. 

Dále, každý válečník se silou 18 může 
házet k% (viz slovníček pojmů a zkratek 
výše), aby určil výjimečnou sílu, ta zlepšuje 
jeho šanci na zasažení protivníka, zvětšuje 
jeho zranění v případě úspěšného zásahu, 
zvyšuje náklad, který může postava nést bez 
postihu za zatížení (viz kapitola 6.), zlepšuje 
schopnost vyrážet dveře apod. 

Zbývající část tohoto odstavce popisuje 
jednotlivé sloupce v tabulce 1. Porovnávej s 
tabulkou to, co čteš. 

Oprava útoku se přičítá k hodu na útok, 
který se získá hodem dvacetistěnnou 
kostkou (1k20). Kladné číslo zvyšuje možnost 
zásahu, záporné tuto možnost snižuje. 

Oprava zranění se také vztahuje k boji. 
Číslo v tomto sloupci se přičítá k hodu 
určujícímu zranění nepřítele (nezávisle na 
tom, jak velké záporné číslo se může přičíst - 
tedy vlastně kladné odečíst - , úspěšný útok 
zraní vždy alespoň za 1 život). Například 
krátký meč normálně zraňuje za 1k6 (1-6) 
životů. V rukou útočníka se silou 17 však 
způsobí zranění za další život, celkově tedy 
1k6+1 (2-7) životů. Tento bonus platí i pro 
střelné zbraně, ty ale musí být speciálně 
vyrobeny pro toho, kdo chce tuto výhodu 
využít; na kuše se tento bonus nevztahuje. 

Povolený náklad je váha (v librách), 
kterou může postava nést bez postihu za 
zatížení (to určuje, jak náklad postavy 
ovlivňuje její pohyb). Postava nesoucí méně 
nebo stejně než je její povolený náklad se 
může pohybovat plnou rychlostí.  

Povolený tlak určuje největší hmotnost, 
kterou je postava schopná zvednout a držet 
nad hlavou. Postava takto nemůže ujít víc 
než několik kroků. Žádný člověk nebo 
poločlověk bez výjimečné síly nemůže 
zvednout nad hlavu více než dvojnásobek 
své hmotnosti. (V roce 1987 byl světový 
rekord v nadhozu 465 liber. Hrdina bojovník 
se sílou 18/00 může zvednout až 480 liber 
stejným způsobem a držet je nad hlavou 
déle!) 

Otevření dveří ukazuje šanci postavy 
vyrazit těžké nebo vzpříčené dveře. 
Kdykoliv se o to postava pokouší, hoď 1k20. 
Je-li výsledek stejný nebo menší než
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Tabulka 1: SÍLA 

Stupeň 
síly 

Oprava 
útoku 

Oprava 
zranění 

Povolený 
náklad 

Povole-
ný tlak 

Otevření 
dveří 

Ohýbání 
železa  

Poznámky 

1 -5 -4 1 3 1 0%  
2 -3 -2 1 5 1 0%  
3 -3 -1 5 10 2 0%  

4-5 -2 -1 10 25 3 0%  
6-7 -1 Nic 20 55 4 0%  
8-9 Normál Nic 35 90 5 1%  

10-11 Normál Nic 40 115 6 2%  
12-13 Normál Nic 45 140 7 4%  
14-15 Normál Nic 55 170 8 7%  

16 Normál +1 70 195 9 10%  
17 +1 +1 85 220 10 13%  
18 +1 +2 110 255 11 16%  

18/01-50 +1 +3 135 280 12 20%  
18/51-75 +2 +3 160 305 13 25%  
18/76-90 +2 +4 185 330 14 30%  
18/91-99 +2 +5 235 380 15(3) 35%  

18/00 +3 +6 335 480 16(6) 40%  
19 +3 +7 485 640 16(8) 50% Kopcový obr 
20 +3 +8 535 700 17(10) 60% Kamenný obr 
21 +4 +9 635 810 17(12) 70% Ledový obr 
22 +4 +10 785 970 18(14) 80% Ohnivý obr 
23 +5 +11 935 1,130 18(16) 90% Oblačný obr 
24 +6 +12 1,235 1,440 19(17) 95% Bouřný obr 
25 +7 +14 1,535 1,750 19(18) 99% Titán 

 

odpovídající číslo, dveře se otevřely. Postava 
se může o vyrážení pokoušet víckrát 
(kolikrát přesně záleží na DM), ale každý 
pokus dělá spoustu rámusu. Čísla v 
závorkách jsou možnosti (na 1k20) vyražení 
zamčených, zavřených na závoru nebo 
magicky zavřených dveří, ale postava má na 
otevření těchto dveří pouze jeden pokus. 
Pokud neuspěje, žádný další pokus už 
nebude úspěšný. 

Ohýbání železa / zvedání bran určuje 
procentuální možnost ohnutí normální 
železné tyče (z měkkého železa — ne oceli), 
zvednutí svislé brány (padací mříže) nebo 
provedení jiného činu vyžadujícího 
výjimečnou sílu. Při takovém pokusu hoď 
k%, úspěch nastává při hodu menším nebo 
stejném. V případě neúspěchu nemůže 
postava uspět ani při opakovaném pokusu. 
Samozřejmě, postava může zkusit ohnout 
tyče na bráně, kterou nemůže zvednout, a 
obráceně 

 
 
 
 
 
 
 
.

Obratnost  

Obratnost (OBR) 
obsahuje takové vlastnosti, jako koordinaci 
oko-ruka, hbitost, rychlost reakcí, reflexy a 
rovnováhu. Obratnost ovlivňuje reakci 
postavy na překvapení (při přepadu) nebo 
hrozbu, přesnost střelby a hodu, schopnost 
vyhnout se ranám soupeře. Je základní 
vlastností tuláků a závisí na ní jejich 

profesionální schopnosti. Tulák s obratností 
16 a větší má 10% bonus na zkušenosti 
získané z dobrodružství. 

Oprava reakce ovlivňuje hod na 
překvapení, když postava neočekávaně 
potká cizí postavu (CP). Čím větší číslo, tím 
spíše nebude postava překvapená. V 
některých případech ovlivňuje i úspěšnost 
útoků (viz další části pravidel).  

Oprava střelby se přičítá k hodu na útok 
střelnou zbraní (luk, kuše nebo vrhací 
zbraně). Kladné číslo znamená snadnější 
zásah.  

Oprava obrany se přičítá k záchranným 
hodům (viz slovníček pojmů a zkratek) proti 
útokům, kterým se postava může vyhnout 
(blesk, kameny apod.) Také mění obranné 
číslo (TZ — třída zbroje; viz slovníček), které 
určuje schopnost uhýbat normálním střelám 
a bránit se útokům.  

Například Rath má na sobě drátěnou košili, 
která mu dává třídu zbroje 5. Jeho obratnost je 16, 
takže jeho TZ se přičtením (-2) opravuje na 
hodnotu 3. Kdyby jeho obratnost byla 5, oprava by 
byla (+2), tedy jeho TZ 7 (což znamená větší 
pravděpodobnost zásahu a tím i zranění).  

V některých situacích se tento bonus 
nezapočítává — obyčejně když jde útok 
zezadu anebo když je pohyb postavy 
omezen (šplhá na laně, stojí na okraji útesu 
atp.).  

Odolnost  

Odolnost (ODL) 
postavy ukazuje její fyzičku, zdraví, tělesnou 
konstituci a fyzickou odolnost vůči zranění, 
utrpení a nemocem. Protože ovlivňuje počet 
životů postavy a její schopnost přežít takové 
šoky jako magické přeměnění nebo oživení, 
je důležitá pro všechny postavy. Některá 
povolání kladou požadavek na minimální 
stupeň odolnosti. 

Počáteční stupeň odolnosti je také 
maximální počet oživení, které je postava 
schopná podstoupit. Každé takové oživení 
snižuje odolnost Tvé postavy o jedničku. 
Magie může odolnost vrátit na její původní 
hodnotu nebo i výše, ale to nemá vliv na 
počet možných oživení! Jakmile postava 
vyčerpala tento počet, nic kromě božského 
zásahu ji už nemůže vrátit do hry, no a boží 
intervence je vyhrazena jen pro 
nejstatečnější a nejvěrnější hrdiny! 

Příklad: Rathova odolnost na začátku jeho 
kariéry byla 12. Může být 12-krát oživen. Pokud 
zemře potřinácté, už nemůže být oživen . 

Oprava počtu životů se přičítá ke 
každému hodu na počet životů. Bonus může 
být i záporný, ale žádný hod na počet životů 
nikdy nedává výsledek menší než 1 bez 
ohledu na opravy. Pokud by taková situace 
nastala, uvažuj konečný výsledek 1 (přičti 
jeden život). Vždy musíš také započítávat 
aktuální odolnost postavy. 

Tabulka 2: OBRATNOST 

Stupeň 
obratnosti 

Oprava 
reakce 

Oprava 
střelby 

Oprava 
obrany 

1 -6 -6 +5 
2 -4 -4 +5 
3 -3 -3 +4 
4 -2 -2 +3 
5 -1 -1 +2 
6 0 0 +1 
7 0 0 0 
8 0 0 0 
9 0 0 0 

10-14 0 0 0 
15 0 0 -1 
16 +1 +1 -2 
17 +2 +2 -3 
18 +2 +2 -4 
19 +3 +3 -4 
20 +3 +3 -4 
21 +4 +4 -5 
22 +4 +4 -5 
23 +4 +4 -5 
24 +5 +5 -6 
25 +5 +5 -6 
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Pouze válečníci mohou mít tuto opravu 
+3 nebo +4. Postavy, které nejsou 
povoláním válečníci, nikdy nedostávají 
válečnický bonus k životům za odolnost, a to 
i kdyby se rovnala 17 nebo dokonce 18.    

Tento bonus se přestává uplatňovat, 
když postava dosáhne 10. úrovně (9. pro 
válečníky a kněze) — při přechodech na 
vyšší úroveň se nepřičítá ani hod na životy, 
ani bonus za odolnost (tedy oprava počtu 
životů). Viz popis jednotlivých povolání — 
kapitola 3.: povolání Tvé postavy. 

Kdykoliv se změní odolnost Tvé postavy 
během hry, musí se opravit počet životů 
nahoru nebo dolů tak, aby zachytil změny 
odolnosti. K současnému počtu životů přičti 
(nebo odečti) rozdíl starého (pokud nějaký 
byl) a nového bonusu za odolnost (pokud je) 
násobený úrovní postavy (až k maximu 10 — 
v případě válečníků a kněží 9). 

Systémový šok udává pravděpodobnost 
přežití magických efektů, které mění tvar 
těla: zkamenění (a jeho zrušení), proměny, 
magické stárnutí (nebo omládnutí) apod. Je 
taktéž možné ji použít v případě, kdy je 
třeba rozhodnout, zda-li postava v náročné 
situaci neupadne do bezvědomí. 

Příklad: Zlý mág proměnil tupého sluhu v 
havrana. Sluha má odolnost 13 a pravděpodobnost 
85%, že přežije proměnu. Pokud přežil, musí 
házet znovu při zpětné proměně, jinak zemře. 

Přežití oživení ukazuje šanci postavy na 
úspěch při oživování kouzlem. Hráč musí 
hodit méně nebo stejně, aby postava ožila. 
Pokud neuspěje, je mrtvá definitivně, 
nezávisle na počtu předcházejících oživení. 
Pouze samotný boží zásah ji pak může 
oživit. 

Oprava na jedy upravuje záchranný hod 
proti jedu pro lidi, elfy a půlelfy. Gnómové, 
trpaslíci a půlčíci tento bonus nepoužívají, 
mají zvláštní odolnost proti jedům. DM má 
vlastní informace týkající záchranných hodů. 

Regenerace umožňuje těm, kteří získali 
(řekněme kouzlem přání nebo pomocí 
kouzelného předmětu) vyšší odolnost než je 
19, léčit zranění velice rychle. Postava si 
vyléčí 1 život po uběhnutí daného počtu 
směn. Zranění ohněm a kyselinou se však 
tímto způsobem léčit nedají. Taková zranění 
se mohou léčit jen přirozenou či magickou 
cestou. 
 

Inte l igence 

Inteligence (INT) 
reprezentuje paměť postavy, uvažování a 
schopnost učit se (a to nejen napsané 
vědomosti). Inteligence určuje počet jazyků, 
které je postava schopná se naučit. 
Inteligence je nejdůležitější vlastnost 
kouzelníků, kteří ji potřebují k porozumění 
magickým kouzlům a jejich zapamatování. 
Kouzelník s inteligencí 16 a větší dostává 
10% bonus ke zkušenostem. Kouzelníkova 
inteligence určuje také počet kouzel, která je 
schopen se naučit a také jejich úroveň. Pouze 
kouzelníci s nejvyšší inteligencí jsou schopni 
pochopit a pamatovat si kouzla 9-té úrovně. 

Tato vlastnost však dává jen obecný 
náhled na bystrost postavy. Polointeligentní 
postavy (Int 3 nebo 4) mohou mluvit 
(obtížně) a jsou zvyklé reagovat instinktivně 
a impulsivně. Nejsou to beznadějné postavy, 
ale hrát je správně není jednoduché. Postavy 
s nízkou inteligencí (5-7) se taky nazývají 
hloupé, tupé nebo pomalé. Inteligentní 
postavy (11, 12) se učí lehce a mají dost 
nápadů. Velmi inteligentní postavy (13,14) 
jsou schopné řešit většinu problémů bez 
velké námahy. Výjimečně inteligentní 
postava (15, 16) jasně a zřetelně vyniká nad 

ostatními. Génius (17,18) je zářným 
příkladem (také je jich velice málo). Postava 
inteligentnější než génius je prostě pro nás 
nepředstavitelná (ovšem v AD&D světě 
může existovat). 

Avšak skutečné možnosti nejsou pouze v 
číslech (IQ, INT) nebo něco takového. 
Mnoho inteligentních, nebo i vysoce 
inteligentních lidí ve skutečném světě 
neuspěje při používání svých schopností a 
nevyužívají je. Nesmíš příliš záviset na 
stupni inteligence Tvé postavy; musíš jí 
dodat tvořivost a energii, kterou u ní 
předpokládáš! 

Počet řečí ukazuje počet cizích jazyků, 
které je Tvá postava schopna se naučit. 
Každá postava umí mluvit svým rodným 
jazykem, nezávisle na její inteligenci. Tato 
schopnost ale nezahrnuje umění číst a psát. 
DM musí rozhodnout, jestli Tvoje postava 
umí na začátku pouze rodný jazyk, nebo 
povolí využívat cizí jazyky hned od počátku. 
Druhá možnost usnadňuje hraní, první ale 
rozvíjí Tvoje možnosti v hraní Tvé postavy 
(budeš si třeba muset najít učitele anebo 
odůvodnit znalost cizí řeči). Dále může DM 
omezit i výběr jazyků, které je možno se v 
daném světě nebo oblasti naučit. Je naprosto

Tabulka 3: ODOLNOST 

Stupeň 
odolnosti 

Oprava počtu 
životů 

Systémový 
šok 

Přežití 
oživení 

Oprava na 
jedy 

Regenerace 

1 -3 25% 30% -2 - 
2 -2 30% 35% -1 - 
3 -2 35% 40% 0 - 
4 -1 40% 45% 0 - 
5 -1 45% 50% 0 - 
6 -1 50% 55% 0 - 
7 0 55% 60% 0 - 
8 0 60% 65% 0 - 
9 0 65% 70% 0 - 
10 0 70% 75% 0 - 
11 0 75% 80% 0 - 
12 0 80% 85% 0 - 
13 0 85% 90% 0 - 
14 0 88% 92% 0 - 
15 +1 90% 94% 0 - 
16 +2 95% 96% 0 - 
17 +2(+3)* 97% 98% 0 - 
18 +2(+4)* 99% 100% 0 - 
19 +2(+5)* 99% 100% +1 - 
20 +2(+5)** 99% 100% +1 1 živ./ 60min 
21 +2(+6)*** 99% 100% +2 1 živ./ 50min 
22 +2(+6)*** 99% 100% +2 1 živ./ 40min 
23 +2(+6)**** 99% 100% +3 1 živ./ 30min 
24 +2(+7)**** 99% 100% +3 1 živ./ 20min 
25 +2(+7)**** 100% 100% +4 1 živ./ 10min 

* Opravy v závorce se vztahují pouze na válečníky. Všechna ostatní povolání mají 
opravu jen +2. 
** Všechny hozené jedničky jsou automaticky považovány za dvojky. 
*** Všechny jedničky a dvojky jsou považovány za trojky. 
**** Všechny jedničky, dvojky a trojky jsou považovány za čtyřky. 
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 v pořádku, když Tvému bojovníkovi z 
Ledových pustin zakáže umět řeč Jižanů 
prostě proto, že se nikdy nesetkal s nikým, 
kdo umí jejich řeč. 

 
 
Pokud DM povolí postavám používat i 

dovednosti, potom tento sloupec také určuje 
počet pozic, které postava získá navíc díky 
své inteligenci. Tyto pozice mohou být 
použity podle přání hráče. Postava nikdy 
nemusí použít pozici na učení rodného 
jazyka. 

 
 
Úroveň kouzla ukazuje úroveň kouzel, 

která je kouzelník schopen sesílat (nezávisle 
na úrovni postavy kouzelníka a na jeho 
zkušenostech). 

Výuka kouzla je procentní 
pravděpodobnost, že se kouzelník může 
naučit dané kouzlo. Ověřuje se v okamžiku, 
kdy se kouzelník snaží kouzlo naučit, ne při 
průchodu na novou úroveň. Kouzelník 
přitom musí mít přístup ke knize kouzel, 
která dané kouzlo obsahuje. Pokud hráč 
hodí danou pravděpodobnost nebo méně, 
jeho postava se může kouzlo naučit a opsat 
do své vlastní knihy kouzel. Pokud neuspěje, 
může to zkusit až po přechodu na novou 
úroveň (za předpokladu, že má stále přístup 
k tomu kouzlu). 

Tabulka 4.: INTELIGENCE 

Stupeň 
Inteligence 

Počet 
řečí 

Úroveň 
kouzla 

Výuka 
kouzla 

Maximální počet 
kouzel na úroveň 

Imunita proti 
iluzím 

1 0* - - - - 
2 1 - - - - 
3 1 - - - - 
4 1 - - - - 
5 1 - - - - 
6 1 - - - - 
7 1 - - - - 
8 1 - - - - 
9 2 4. 35% 6 - 

10 2 5. 40% 7 - 
11 2 5. 45% 7 - 
12 3 6. 50% 7 - 
13 3 6. 55% 9 - 
14 4 7. 60% 9 - 
15 4 7. 65% 11 - 
16 5 8. 70% 11 - 
17 6 8. 75% 14 - 
18 7 9. 85% 18 - 
19 8 9. 95% Všechna 1. úroveň  
20 9 9. 96% Všechna 2. úroveň  
21 10 9. 97% Všechna 3. úroveň  
22 11 9. 98% Všechna 4. úroveň  
23 12 9. 99% Všechna 5. úroveň  
24 15 9. 100% Všechna 6. úroveň  
25 20 9. 100% Všechna 7. úroveň  

* Přestože taková postava nedokáže komunikovat řečí, může se domluvit s ostatními 
pomocí posuňků a zvuků.  
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Maximální počet 
kouzel na úroveň 
(nepovinné pravidlo) 

 
Toto číslo ukazuje 

maximální počet kouzel, které může 
kouzelník znát z dané úrovně kouzel. 
Jakmile se v nějaké úrovni naučil maximální 
počet kouzel, nemůže do své knihy přidávat 
další kouzla této úrovně (pokud nepoužívá 
nepovinný systém pro výzkum kouzel). 
Jakmile se naučil kouzlo, nemůže se ho 
odučit nebo ho nahradit jiným.  

Příklad: Delsenora má inteligenci 14. V 
současné době umí 7 kouzel 3. úrovně. 
Během dobrodružství našla starou plesnivou 
knihu na policích vlhké a studené 
zapomenuté knihovny. Odfoukla prach a co 
nevidí! Kouzlo třetí úrovně, které ještě 
neumí! Rozrušená nálezem si sedne a začne 
studovat staré a zašlé runy. Její šance naučit 
se kouzlo je 60%. Hráč si hodil kostkou, 
padlo 37 — Delsenora těm zvláštním 
instrukcím rozumí a umí si je opsat do své 
vlastní knihy. Když skončí, má 8 kouzel třetí 
úrovně, jen o jedno méně, než je schopná se 
naučit. Kdyby hráč hodil více než 60 nebo už 
měla předtím devět kouzel na třetí úrovni, a 
nebo kouzlo bylo na vyšší než 7. úrovni 
(limit, kterému Delsenora se svojí inteligencí 
ještě rozumí), nemohla by si kouzlo přidat 
do své sbírky. 

Imunitu proti iluzím získávají všichni s 
výjimečně vysokou inteligencí (19 a víc). 
Tyto postavy (jak HP, tak i CP) jsou schopny 
postřehnout nepřesnosti v iluzi nebo 
přeludu, což jim automaticky dovoluje 
záchranný hod. Všechny efekty se sčítají, 
takže postava s inteligencí 20 prohlédne 
iluze 1. a 2. úrovně 

 

Moudrost  

Moudrost (MDR) 
popisuje soubor vlastností jako je selský 
rozum, osvícení, mazanost, síla vůle a 
intuice. Může ovlivňovat odolnost postavy 
vůči magickým útokům. Je to základní 
vlastnost kněží, pokud mají moudrost 16 
nebo více dostávají 10% bonus ke zkušenosti. 
Klerici, druidové a další kněží s moudrostí 
větší než 12 také dostávají kouzla nad běžný 
počet.  

Oprava (na obranu) proti magii z 
tabulky 5. se uvažuje při záchranných 
hodech proti magickým kouzlům, která 
napadají mysl: iluze, hypnóza, naléhání, 
okouzli, strach, sugesce a jim podobná. Tato 
oprava je přičítána automaticky, bez vědomé 
snahy postavy. 

Charisma 

Charisma (CHA) měří 
přesvědčivost, osobní kouzlo a schopnost 
vést ostatní. Není to stupeň fyzické 
přitažlivosti, ačkoliv i ta jistě hraje svou roli. 
Je důležité pro všechny postavy, ale zvlášť 
pro ty, které jednají s cizími postavami, 
služebníky, služebníky a inteligentními 
nestvůrami. Určuje celkový počet 
námezdníků, následovníků i stoupenců 
postavy a ovlivňuje jejich věrnost.  

Počet stoupenců udává maximální počet 
cizích postav, které mohou sloužit postavě 

jako stálí společníci. Neovlivňuje počet 
žoldnéřů, vojáků, sluhů a dalších osob 
placených postavou. 

Oprava základní věrnosti ukazuje 
opravu stupně věrnosti následovníků a 
dalších služebníků (ty se nacházejí v 
pravidlech pro DM. Je klíčová během bitev, 
kdy je důležitá morálka. 

Oprava reakce při setkání udává bonus 
(nebo penalizaci) při setkání dobrodruha 
s cizí postavou nebo inteligentní bytostí. 
Například Rath se setkal s kentaurem, což je 
inteligentní bytost. Rathovo charisma je 
pouze 6, a tak má už předem jedno velké 
minus ve vyjednávání. Může tento handicap 

Tabulka 5: MOUDROST 

Stupeň 
moudrosti 

Oprava 
proti 
magii 

Kouzla 
navíc 

Pravděpo-
dobnost 

neúspěchu 

     Imunita 
proti kouzlům 

1 -6 - 80% -  
2 -4 - 60% -  
3 -3 - 50% -  
4 -2 - 45% -  
5 -1 - 40% -  
6 -1 - 35% -  
7 -1 - 30% -  
8 0 - 25% -  
9 0 0 20% -  

10 0 0 15% -  
11 0 0 10% -  
12 0 0 5% -  
13 0 1. 0% -  
14 0 1. 0% -  
15 +1 2. 0% -  
16 +2 2. 0% -  
17 +3 3. 0% -  
18 +4 4. 0%   
19 +4 1. , 4. 0% hypnóza,  okouzli osobu, přátelé, příkaz, 

zastrašení 
20 +4 2. , 4. 0%  paprsek slabosti, polap osobu, zapomeň, vyděs 
21 +4 3. , 5. 0% strach 
22 +4 4. , 5. 0% emoce, nemotornost, okouzli osobu, sugesce, 

zmatení 
23 +4 5. , 5. 0% chaos, magická nádoba, polap bytost, poslání,  

slabomyslnost 
24 +4 6. , 6. 0% hromadná sugesce, přísaha, žezlo vládcovství 
25 +4 6. , 7. 0% antipatie / sympatie, hromadné okouzlení, 

kouzlo smrti  
 

Kouzla navíc udávají počet kouzel, 
která kněz (a jenom kněz) může mít díky 
své velké moudrosti. Tato kouzla jsou 
možná jen v případě, že kněz může sesílat 
kouzla dané úrovně. Počet kouzel navíc je 
kumulativní, například kněz s moudrostí 
15 má navíc 2 kouzla 1.  úrovně a 1 kouzlo 
2. úrovně 

Pravděpodobnost neúspěchu udává 
šanci, že dané kouzlo selže.  

Kněží s malou moudrostí podstupují 
riziko, že jejich kouzla vyšumí. Vždy při 
sesílání kouzla hoď k%. Pokud je výsledek 
menší nebo stejný jako číslo v tabulce, 
kouzlo vyletělo bez jakéhokoliv efektu. 

Imunita proti kouzlům dává 
extrémně moudrým postavám dokonalou  
ochranu proti některým kouzlům, 
kouzelným schopnostem a magickým 
předmětů vypsaným v tabulce. Tato 
imunita je kumulativní. 
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překonat nabídkou velkých darů nebo 
informacemi. 
 

Nepovinná oprava za rasy. Pokud DM 
toto pravidlo používá, charisma Tvé postavy 
se bude zdánlivě měnit při vyjednávání s 
jinými bytostmi a rasami. 

Co ta č ísla  
znamenají? 

Teď, když máš za 
sebou tvorbu základních vlastností postavy, 
podívej se na ně. Co to všechno vlastně 
znamená?  

Řekněme, že se tvá postava jmenuje 
Rath a má takovéto vlastnosti:  

 
síla 8  
obratnost 14 
odolnost 13  
inteligence 13 
moudrost 7 
charisma 6 
 

Rath má silné i slabé stránky, ale jejich 
interpretace závisí na Tobě. Ukážeme tady 
jen dva z možných způsobů. 
1) Ačkoliv má Rath pevné zdraví 

(odolnost 13) není příliš silný (síla 8) — 
prostě protože je příliš líný (v mládí se mu 

nechtělo cvičit a teď už je pozdě). Jeho 
nízké hodnoty moudrosti a charisma (7,6) 
ukazují nedostatek citu a snahy chovat se 
správně, z čehož plyne jeho líné „je mi to 
jedno“ chování (které irituje jeho okolí). 
Naštěstí ho jeho přirozený důvtip 
(inteligence 13) a obratnost (14) zachraňují 
od úplné prohry.  

Takového Ratha můžeš hrát jako 
protivného hajzlíka, který nedělá nic 
jiného, než uhýbá z dosahu všech, kteří ho 
chtějí dostat. 

 
2) Rath má několik dobrých vlastností — 

tvrdě studoval (inteligence 13) a 
procvičoval manuální zručnost (obratnost 
14). Bohužel má málo síly (síla 8) — neměl 
čas na posilování (všechny ty hodiny 
strávené studiem...). Přesto je jeho zdraví 
pevné (odolnost 13). Také jeho moudrost a 
charisma jsou nízké (7,6) jako důsledek 
malého kontaktu s lidmi mimo 
akademickou oblast.  

Teď se z Ratha může stát laskavý, naivní 
a ostýchavý profesorský typ, vždycky 
připravený přijít s dobrým nápadem.  

 
Rathovy vlastnosti zjevně nejsou z 

největších. Ale je vidět, že i takové 

„neuspokojivé“ vlastnosti jde proměnit v 
osobnost zajímavou pro hráče, který ji hraje, 
tak i pro ostatní. Příliš mnoho hráčů je 
posedlých „dobrými“ vlastnostmi. Tito hráči 
okamžitě se vzdávají postavy, která nemá 
většinu vlastností nadprůměrných. Jsou i 
tací, kteří nazývají postavu bezcennou, 
nemá-li alespoň jednu vlastnost 17 nebo víc. 
Takoví hráči nebudou chtít hrát postavy s 
vlastnostmi 6 nebo 7. 

Popravdě řečeno, Rathovo přežití má 
mnohem méně společného s jeho stupni 
vlastností než s tím, jak se rozhodneš ho 
hrát. Když se vzdáš předem, samozřejmě 
nepřežije! Ale budeš-li se o něj starat a hrát 
ho dobře, potom i postava s nízkými 
vlastnostmi bude zajímavá. Má charisma 5? 
Proč? Možná má odpudivý obličej. Jeho 
způsoby u stolu jsou příšerné. Může to 
myslet dobře, ale přesto se mu daří říkat 
nepravé věci na nepravých místech. Jeho 
obratnost je 3? Je od přírody tuhý a 
nešikovný nebo je slepý jako netopýr? 

Nevzdávej postavu jen proto, že má 
nízkou vlastnost. Místo toho si zkus zahrát, 
udělat z ní jedinečnou osobnost. Zábavu z 
toho nebudeš mít jen Ty, ale i ostatní hráči a 
také DM. 

Tabulka 6.: CHARISMA 

Stupeň 
Charisma 

Počet 
stou-

penců 

Oprava 
věrnost

i 

Oprava 
reakce při 

setkání 
1 0 -8 -7 
2 1 -7 -6 
3 1 -6 -5 
4 1 -5 -4 
5 2 -4 -3 
6 2 -3 -2 
7 3 -2 -1 
8 3 -1 0 
9 4 0 0 
10 4 0 0 
11 4 0 0 
12 5 0 0 
13 5 0 +1 
14 6 +1 +2 
15 7 +3 +3 
16 8 +4 +5 
17 10 +6 +6 
18 15 +8 +7 
19 20 +10 +8 
20 25 +12 +9 
21 30 +14 +10 
22 35 +16 +11 
23 40 +18 +12 
24 45 +20 +13 
25 50 +20 +14 
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Po vytvoření vlastností Tvé postavy musíš 
vybrat rasu, ke které bude patřit. Není to 
reálná rasa z našeho světa (černoch, asiat, 
mongol, seveřan atd.), ale druh humanoida z 
fantasy světa. Můžeš zůstat člověkem, ale 
můžeš se také stát elfem, půlelfem, 
trpaslíkem, gnómem nebo půlčíkem. Každá 
rasa je jiná a každá má své zvláštní 
schopnosti. Každá z těchto ras je také 
omezená ve výběru povolání. 

Všechny rasy jsou podrobně popsány 
dále v této kapitole. V mnoha případech jsou 
uvedeny předpoklady o rasách všeobecně. 
Hráči se těmito údaji nemusí řídit. Například 
předpoklad, že „trpaslíci bývají zamračení a 
nemluvní“ neznamená, že zrovna Tvůj 
nemůže být veselá kopa. Znamená to jen, že 
většina trpaslíků je taková. Kdyby Tvá 
postava byla stejná jako ostatní, asi by se z ní 
nestal dobrodruh. Je jenom dobře, když Tvá 
postava bude jedinečná a neobvyklá. 

Maxima a minima 
v lastnost í  

Na všechny postavy, 
které nejsou lidmi (také jsou nazývány 
pololidé), jsou kladena omezení na 
minimální a maximální stupně jejich 
vlastností. Pokud chceš hrát postavu 
poločlověka, musí vlastnosti Tvé postavy 
ležet v určitém rozmezí (viz tabulka 7). 
Pohlaví Tvé postavy nemá žádný vliv na její 
vlastnosti. 

Porovnat vlastnosti postavy s tabulkou 7 
(minimální hodnoty jsou uvedeny před a 
maximální za lomítkem) musíš dříve, než 
uděláš opravy vlastností podle ras. Pokud se 
vlastnosti postavy vejdou do limitu, 
libovolné pozdější úpravy už nemění nic na 
možnosti danou rasu hrát. Jakmile už si 
jednou určíš vlastnosti postavy, už se nikdy 
nemusíš o jejich hodnoty obávat. 

Tabulka 7 ukazuje minimální a 
maximální počáteční vlastnosti, které musí 
postava mít. Každá postava může být člověk, 
pokud si tak přeje hráč. 

Opravy podle  rasy  

Chceš-li hrát elfa, 
trpaslíka, gnóma nebo půlčíka, musíš teď 
upravit některé naházené vlastnosti podle 
tabulky 8. Tyto opravy jsou povinné, každá 
postava dané rasy jim podléhá. Ale i když 
oprava posune stupeň vlastnosti mimo minima a 
maxima z tabulky 7, nemusíš si vybrat novou 
rasu. Opravy mohou také zvednout vlastnost 
na stupeň 19 nebo stlačit na 2. 

Omezení  výběru povolání  a  
nejvyšš í  dosažite lné 
úrovně  

Lidé mají v AD&D 
jednu zvláštní výhodu — mohou si vybrat 
libovolné povolání (válečník, kněz, 
kouzelník nebo tulák) — a mohou v něm 
dosáhnout libovolné úrovně. Ostatní rasy 
mají omezený výběr a obvykle jsou omezeny 
i úrovní, jíž mohou dosáhnout. Tato omezení 
odrážejí přirozené tendence jednotlivých ras 
(trpaslíci mají rádi boj a ne magii atp.). 
Hranice postupu jsou stanoveny tak, aby i 
poločlověk mohl dosáhnout důležitosti a 
slávy alespoň v jednom povolání. Půlčík se 
například může stát nejslavnějším zlodějem 
v zemi, ne ale slavným válečníkem. 

Tyto limity existují také kvůli rovnováze 
hry. Schopnost lidí dosahovat jakékoliv 
úrovně v jakémkoliv povolání je jejich jediná 
výhoda. Pololidské rasy mají jiné schopnosti, 
které je dělají zajímavými, zvlášť schopnost 
učit se více povolání najednou (multi-
povolání). Tyto schopnosti vyrovnávají 
radost ze hry a možnost růstu úrovní. Na 
hranice pro úrovně se zeptej svého DM. 

Jazykové znalost i  

Řeč různých 
pololidských ras může být ve hře uvažována 
dvěma různými způsoby v závislosti na tom, 
zda používáte systém schopností nebo ne. V 
každém případě zná postava vždy svůj 
rodný jazyk. 

Bez systému dovedností Tvá postava 
začíná dobrodružství s několika jazyky navíc 
(viz inteligence). Ty musí být vybrány z 
možností uvedených v popisu rasy.  

 
Používáte-li systém dovedností, Tvá postava 
získává další jazyky využíváním pozic (jejich 
počet závisí na inteligenci). Pololidé si musí 
vybrat z možností uvedených v popisu rasy. 

 
Lidé obyčejně začínají hru pouze se 

znalostí rodné řeči. DM se může rozhodnout 
povolit jeden nebo několik jazyků navíc, 
pokud má dojem, že se je postava mohla 
během svého dětství naučit. Lidé se také 
mohou učit řeči během dobrodružství. 

Elfové 
Elfové bývají o něco 

lehčí a menší než normální lidé. Obličeje 
mívají jemné a mluví melodickou řečí. 
Ačkoliv vypadají slabí a křehcí, v průměru 
jsou silní a rychlí. Často žijí více než 1200 let, 
ale mnohem dříve pociťují touhu opustit 
země lidí. Kam odcházejí nevíme, ale je to 
neodvratný úděl jejich rasy. 

O elfech se říká, že jsou malicherní a 
lhostejní. Ve skutečnosti nejsou, ale lidé 
nejsou často schopni jejich charakter 
pochopit. Chovají se s přirozeným šarmem, 
hrají, zpívají a tančí, pokud je okolnosti 
nedonutí k něčemu jinému. Nemají v lásce 
lodě a podzemí, ale milují rostliny, zvířata a 
otevřenou krajinu. I když se někdy chovají 
arogantně a zpupně, své přátele a spojence 
považují za sobě rovné. Nespřátelí se lehce, 
ale na přátele (nebo nepřátele) nikdy 
nezapomínají. Raději se oddělují od lidí, 
nemají příliš rádi trpaslíky a nenávidí zlé 
obyvatele lesů. 

Elfové mají inteligentní humor, stejně 
jako poezii a písně. Jsou odvážní, ale ne 
blázniví. Nejedí mnoho, pijí medovinu a 
víno, ale málokdy přespříliš. Mají rádi dobře 
opracované drahokamy, ale nezajímají se 
příliš o peníze nebo zisk. Fascinuje je magie a 
umění šermu. Mají-li nějaká slabá místa, pak 
spočívají v jejich zájmech a zálibách. 

Známe pět druhů elfů: lesní, šedí, temní, 
vodní a vzešení. Nejrozšířenějším druhem 
elfů jsou ti vznešení, ale hráč si může vybrat 
libovolný druh, pokud mu to DM dovolí 
(nezískává tím ale žádné výhody). Z pohledu 
ostatních jsou rozdíly mezi jednotlivými 
druhy nepatrné, ale hodně elfů si 
uvědomuje rozdíly mezi jednotlivými 

Tabulka 8:    OPRAVY VLASTNOSTÍ 
  PODLE RASY 

Rasa Oprava 
Trpaslík +1 Odolnost; -1 Charisma  
Elf +1 Obratnost; -1 Odolnost  
Gnóm +1 Inteligence; -1 Moudrost  
Půlčík +1 Obratnost; -1 Síla  

 

Tabulka 7: POŽADAVKY NA VLASTNOSTI POLOLIDÍ 
Vlastnost Trpaslík Elf Gnóm Půlčík Půlelf 

Síla 8/18 3/18 6/18 7/18* 3/18 
Obratnost 3/17 6/18 3/18 7/18 6/18 
Odolnost 11/18 7/18 8/18 10/18 6/18 

Inteligence 3/18 8/18 6/18 6/18 4/18 
Moudrost 3/18 3/18 3/18 3/17 3/18 
Charisma 3/17 8/18 3/18 3/18 3/18 

 
* Půlčičtí válečníci neházejí na výjimečnou sílu 

 



                               .  Rasy (elfové,  gnómové, l idé,  pů lč íc i)  

 23 

skupinami. Vodní elfové tráví život většinou 
na vlnách a jsou na ně zvyklí. Šedí jsou 
považování za nejvíce noblesní, lesní elfové 
bývají divocí, živí a krutí. Temní elfové jsou 
zlí a nejsou ostatními považováni za elfy.  

Postava elfa si může vybrat z 
následujících povolání a kombinací: klerik, 
mág, zloděj, hraničář, bojovník/mág, 
bojovník/zloděj, bojovník/mág/zloděj, nebo 
mág/zloděj. 

Elfové se obyčejně učí jazyky lesních 
obyvatel, dobrých i zlých. Jako základní řeč 
si mohou vybrat z následujících: obecná řeč, 
elfí, jazyk gnómů, půlčíků, goblinů, skurutů, 
orků a gnolů. Počet jazyků je omezen 
inteligencí postavy (tabulka 4.) nebo počtem 
volných pozic pro schopnosti. 

Elfové mají navíc proti normálním 
záchranným hodům 90% odolnost proti 
kouzlu spánek a veškeré okouzlující magii, 
jako je např. okouzli bytost (viz kapitola 9: 
Boj). 

Používá-li elf luk nebo dlouhý meč, 
dostává bonus +1 k útoku. Elf bez kovové 
zbroje může dostat bonus na překvapení, ale 
pouze je-li sám nebo dále než 30 metrů od 
družiny nebo v družině složené pouze z elfů 
a půlčíků (také bez kovové zbroje). Při 
splnění těchto podmínek se pohybuje tak 
tiše, že soupeř dostává postih -4 na hod na 
překvapení. Pokud musí otevřít dveře nebo 
odhrnout závěs, je postih pouze -2. 

Infravidění dovoluje elfovi vidět i ve tmě 
až 20 metrů daleko. 

Je těžké před elfem ukrýt tajné 
(zkonstruované tak, aby šly velmi těžko 
odhalit) nebo maskované (schované závěsem 
nebo zástěnou) dveře. Při pouhém průchodu 
na 3 metry kolem maskovaných dveří má elf 
šanci 1 na 1k6 si jich všimnout. Pokud 
aktivně hledá, má pravděpodobnost 1-2 na 
1k6 na objevení tajných dveří a šanci 1-3 na 
1k6 na odkrytí maskovaných dveří nebo 
průchodu. 

Jak bylo řečeno dříve, elfové si přidávají 
1 k obratnosti, avšak odčítají 1 od odolnosti, 
neboť nejsou tak robustní jako lidé. 

Gnómové 
Ačkoliv jde o 

příbuzné trpaslíků, gnómové jsou o poznání 
menší než jejich vzdálení bratranci. 
Gnómové jsou také, jak pyšně tvrdí, méně 
kulatí než trpaslíci. Většina gnómů má temně 
rezavou nebo hnědou barvu kůže a bílé 
vlasy. Typický gnóm žije kolem 350 let.  

Gnómové mají rádi úskočný druh 
humoru, milují živé věci a drahokamy 
vsazované do kovů. Jsou mistři brusiči a 
šperkáři. 

Nejlépe jim vyhovuje život v nepříliš 
vysokých, ale skalnatých a zalesněných 
horách neobydlených lidmi. Jejich malý 
vzrůst je dělá v očích lidí a elfů podezřelými, 
ačkoliv nejsou nepřátelští. Jsou tajnůstkářští 
a lstiví k těm, které neznají nebo kterým 
nevěří, a trochu rezervovaní i při 
nejpříznivějších podmínkách. Žijí ve štolách 
a norách, averzi trpaslíků k lidem a ostatním 
žijícím na povrchu ale nesdílejí a pokládají ji 
za pošetilou. 

Gnóm může být bojovník, zloděj, klerik 
nebo iluzionista. Může mít dvě povolání, ale 
ne tři. 

Vzhledem k výchově si gnóm může 
vybrat z těchto řečí (kromě dalších 
povolených DM): obecná, gnómí, trpasličí, 
řeč půlčíků, orků, koboldů a jednoduchá 
všeobecná řeč zvířat žijících v norách — 
krtků, jezevců, lasiček, rejsků, zemních 
veverek atd. Skutečný počet závisí na 
inteligenci (tabulka 4.) nebo na počtu 
dovednostních pozic. 

Gnómové jsou silně odolní proti magii. 
Každý gnóm dostává +1 bonus za každých 
3,5 bodu odolnosti (tabulka 9.). Tento bonus 
se připočítává k záchranným hodům proti 
magickým holím, hůlkám, žezlům a 
kouzlům. 

Gnóm má také 20% pravděpodobnost, 
že magický předmět selže. Hod se provádí 
při každém použití magického předmětu, 
případně na začátku jeho funkce. Nehází se 
v případě magických zbraní, zbrojí, štítů, 
iluzionistických předmětů a (pokud je 
postava zloděj) předmětů zlepšujících 
zlodějské schopnosti. Při selhání funkce je 
možné rozpoznat prokletý předmět. 

V boji zblízka si gnóm připočítává k +1 
k hodům na útok proti koboldům a 
goblinům. Útočí-li na gnóma gnol, gobr, 
zlobr, troll, zlobří mág, obr nebo titán, musí si 
útočník odečíst 4 od hodu na útok kvůli 
velikosti gnóma a jeho bojovým 
schopnostem proti těmto nestvůrám.  

Infravidění umožňuje gnómům vidět ve 
tmě až na 20 metrů daleko. 

Jako tuneláři výjimečných vlastností jsou 
gnómové schopni do vzdálenosti 3 metrů 
použít následující schopnosti: 

 
Určit sklon chodby 1-5 při 1k6. 
Zjistit nebezpečné  

stěny, strop a podlahu 1-7 při 1k10. 
Určit přibližnou  

hloubku pod zemí 1-4 při 1k6. 
Určit přibližný směr  

v podzemí 1-6 při 1k6. 
 
Gnómové dostávají bonus +1 k 

inteligenci jako odraz silně zvídavé povahy, 
ze stejného důvodu však dostávají postih -1 
k moudrosti (jejich zvědavost je často 
dostává do nepříjemné situace). 

Lidé 
Ačkoliv se lidé v 

AD&D považují za jednu rasu, objevují se 
jako mnoho druhů, tak jak je známe na 
Zemi. Lidská postava může mít libovolné 
(pozemské) rasy, které dovolí DM. 

Lidé mají jedinou zvláštní schopnost: 
mohou si zvolit kterékoliv povolání a 
dosáhnout v něm libovolné úrovně. Ostatní 
rasy mají omezenou volbu a postup. 

Lidé jsou společenštější a tolerantnější 
než jiné rasy a snášejí společnost trpaslíků, 
elfů a ostatních s mnohem menšími 
stížnostmi, daleko silněji však touží 
objevovat neznámé a vládnout ostatním 
(lidem i nelidským humanoidům). 

Díky těmto schopnostem a vlastnostem 
se lidé stali nejdůležitější silou na světě a 
vytvářejí království a říše, což většinou 
ostatní rasy (díky svým vlastnostem) 
považují za obtížné a náročné (možná i 
zbytečné). 

Pů lč íci 
Půlčíci jsou malí, 

obecně baculatí lidičkové, skoro jako 
malinkatí lidé. Tváře mají kulaté, široké a 
často jakoby rozkvetlé. Vlasy mají obvykle 
kudrnaté a nohy zespoda pokryté hustou, 
drsnou srstí. Pokud je to možné, neobouvají 
si boty. Dožívají se asi 150 let.  

Jsou pevní a pracovití, většinou tiší a 
mírumilovní. Nade vše si cení klidného 
života doma. Rádi mají pohodlí, drsný 
humor a jednoduché historky. Popravdě 
řečeno jsou často trochu nudní. Nejsou příliš 
aktivní, raději pozorují a klábosí v přátelské 
společnosti. V bohatství vidí pouze 
prostředek k dosažení pohodlného života. 
Přestože nejsou příliš stateční ani 
ctižádostiví, dokáží se chovat hrdě a tvrdě, 
je-li toho potřeba.  



 

                 Rasy (pů le l fové,  trpasl íci)  .  

 24 

Jejich domovem jsou pohodlně zařízené 
nory, ačkoliv většinu práce dělají na 
povrchu. Elfové je mají rádi a tak trochu je 
ochraňují. Trpaslíci je tolerují jakožto slabé a 
neškodné. Gnómové, ačkoli jedí méně a pijí 
více, je mají rádi, protože cítí povahovou 
blízkost. Půlčíci vycházejí s ostatními rasami 
mnohem lépe než kterákoliv z ostatních, 
protože jsou otevření a přátelští. 

Jsou tři druhy půlčíků: chluponozi, 
statové a plavíni. Chluponozi jsou 
nejrozšířenější, ale hráč si může vybrat 
kterýkoli (s omezením vyplývajícím z dalších 
zvláštních schopností — viz níže). 

Půlčík si může vybrat povolání klerika, 
bojovníka, zloděje nebo kombinaci 
bojovník/zloděj. 

Díky kontaktu s ostatními si půlčíci 
mohou vybrat jako počáteční jazyk obecnou, 
půlčíckou, trpasličí, elfí, gnómí nebo orčí řeč, 
kromě dalších určených DM. Skutečný 
početcizích jazyků určuje inteligence 
postavy, případně počet dovednostních 
pozic. 

Všichni půlčíci mají vysokou odolnost 
proti magickým kouzlům, za každé 3,5 bodu 
odolnosti mohou přičíst +1 k záchrannému 
hodu proti magickým hůlkám, holím, 
žezlům a kouzlům (tabulka 9). Mají také 
odolnost proti jedům, platí pro ni stejná 
tabulka. 

Půlčíci jsou velmi zruční s prakem a 
vrhacími zbraněmi. Házení kamenů je 
oblíbená zábava půlčických dětí. Z tohoto 
důvodu všichni dostávají bonus +1 při 
útoku touto zbraní. 

Půlčík může získat bonus na překvapení 
nepřítele, ale pouze pokud nemá kovovou 
zbroj. I potom musí být sám nebo v družině 
složené pouze z půlčíků a elfů bez kovové 
zbroje, případně 30 metrů od zbytku 
družiny. Potom má soupeř při hodu na 
překvapení postih -4 (resp. -2, pokud musí 
půlčík otevřít dveře nebo odhrnout závěs). 

V závislosti na rodokmenu mohou mít 
někteří půlčíci infravidění. Každý půlčík má 
15% pravděpodobnost normálního 
infravidění do 20 metrů (musí ovšem jít o 
stata). Případně má 25% šanci, že má 
omezené infravidění — do 10 metrů (platí 
pro smíšenou krev stat/plavín nebo 
stat/chluponoh). 

Obdobně půlčíci se statovskou krví mají 
schopnost rozpoznat sklon (nahoru/dolů) 
chodby s pravděpodobností 75% mohou 

určit směr v polovině případů (1-3 na 1k6). 
Tyto schopnosti jsou dosažitelné pouze pro 
soustředícího se půlčíka nevnímajícího okolí 
a pouze v případě, že alespoň část předků 
jsou Statové. 

Půlčíci mají postih -1 na sílu a bonus +1 
na obratnost. 

Pů lelfové  
Půlelfové jsou 

nejčastější smíšená rasa. Vztah mezi elfem, 
půlelfem a člověkem je následující: 

Elfové mají pouze elfí prarodiče 
(všechny čtyři). Má-li postava více lidských 
prarodičů než elfích, je to člověk; je-li elfích 
prarodičů více nebo stejně než lidských, 
postava je půlelf. 

Půlelfové se obvykle podobají svým 
elfím předkům. Je to pohledný lid s 
příjemnými rysy obou ras. Žijí volně jak v 
lidském, tak elfím prostředí, jsou obvykle o 
něco vyšší než průměrný elf (170 centimetrů) 
a váží kolem 150 liber. Obvykle žijí kolem 
160 let. Nemají ani všechny schopnosti elfů, 
ani mnohostrannost a neomezený postup 
lidí. Konečně, v některých méně 
civilizovaných zemích se na ně ostatní dívají 
pověrečně a s podezřením. 

Obecně má půlelf vitalitu, nápaditost a 
ambice svých lidských předků a citlivé 
smysly, lásku k přírodě a umělecké cítění 
svých elfích předchůdců. 

Obvykle netvoří společenství, ale žijí 
rozptýleně mezi elfí a lidskou populací. 
Vztah k nim se pohybuje od fascinace až po 
pohrdání.  

Ze všech pololidských ras mají půlelfové 
nejširší možnost volby povolání. Bývají 
dobrými druidy a hraničáři. Mohou se ale 
také stát kleriky, bojovníky, mágy, 
specializovanými kouzelníky, zloději nebo 
bardy. Navíc si mohou vybrat z těchto 
kombinací: klerik (druid)/bojovník; 
klerik(druid)/ bojovník/mág; klerik(druid)/ 
hraničář; klerik(druid)/mág; bojovník/mág; 
bojovník/zloděj; bojovník/mág/zloděj a 
mág/zloděj. 

Půlelfové nemají vlastní jazyk, jejich 
rozsáhlé kontakty s ostatními rasami jim ale 
dovolují vybrat si z následujících řečí (plus 
další podle DM): obecná, elfí, jazyk gnómů, 
půlčíků, goblinů, skurutů, orků a gnolů. 
Skutečný počet je omezen inteligencí 
postavy, resp. počtem použitých pozic. 

Půlelf má 30%-ní odolnost proti kouzlu 
spánek a všem kouzlům podobným kouzlu 
okouzli.  

Půlelf je schopný i ve tmě vidět do 20 
metrů s pomocí infravidění. 

Je těžké skrýt před půlelfem tajné 
(speciálně konstruované) nebo maskované 
(skryté závěsem, zástěnou apod.) dveře. Při 
pouhém průchodu kolem maskovaných 

dveří ve vzdálenosti do 3 metrů má půlelf 
šanci 1 z 6 (1 při hodu 1k6) si jich všimnout. 
Při hledání má pravděpodobnost 1-2 při 1k6 
na nalezení tajných a 1-3 při 1k6 na objevení 
maskovaných dveří. 

Trpaslíci 
Trpaslíci jsou malé, 

zavalité postavy, snadno rozeznatelné už 
podle velikosti a tvaru. V průměru měří 120 – 
140 cm. Mají zdravě červené tváře, tmavé oči 
a vlasy. Normálně žijí asi 350 let. 

Bývají zamračení a nemluvní. Musí tvrdě 
pracovat a málo se starají o zábavu. Jsou silní 
a stateční, mají rádi pivo, medovinu, ale i 
něco silnějšího. Jejich největší láskou jsou ale 
drahé kovy, obzvlášť zlato. Cení si 
samozřejmě i drahých kamenů, hlavně 
diamantů a opalizujících kamenů (jako je 
opál), nemají ale rádi perly. Nemají rádi 
moře. Nemají příliš rádi elfy, silně nenávidí 
orky a gobliny. Jejich nízký trup jim velmi 
vadí při jízdě na koni a dalších velkých 
jezdeckých zvířatech (ačkoliv poníci jsou pro 
ně naprosto vhodní) a i z toho důvodu se 
těchto velkých stvoření straní. Nejsou nadaní 
v magii, ale mají talent pro boj, válčení a 
technické obory jako je kovářství. 

Ačkoliv jsou trpaslíci podezřívaví a 
hrabiví, jejich odvaha a houževnatost více 
než vyrovnávají jejich nedostatky. Trpaslíci 
sídlí obvykle v hornatých oblastech. Raději 
mají přítmí a pevnost, kterou nachází v 
podzemí. Mají některé zvláštní schopnosti 
vztahující se k jejich podzemnímu životu a 
jsou známí svou odolností proti magii a 
jedům.  

Trpasličí postava může být klerik, 
bojovník nebo zloděj. Může také použít 
kombinaci bojovník/klerik nebo bojovník/ 
zloděj. Trpaslíci se naučili znát řeči několika 
sousedních ras, ať už přátel nebo soupeřů. 
Na počátku dobrodružství mohou trpaslíci 
znát některý z těchto řečí: obecná, trpasličí, 
řeč gnómů, goblinů, koboldů, orků a další, 
které dovolí DM. Skutečný počet jazyků 
závisí na inteligenci (tabulka 4.) nebo na 
počtu pozic použitých pro cizí jazyky (pokud 
je tento systém použit). 

Trpaslíci jsou od přírody nemagičtí a 
nikdy nepoužívají kouzelnická kouzla 
(mohou ale používat kněžská). To jim dává 
výhodu při záchranných hodech proti 
magickým hůlkám, holím, žezlům a 
kouzlům. Tento bonus je 1 za každých 3,5 
bodu odolnosti. Tyto opravy jsou shrnuty v 
tabulce 9. 

Tabulka 9: OPRAVA ZÁCHRANNÝCH 
                   HODŮ PODLE ODOLNOSTI 

 Odolnost Bonus k záchr. hodu 
4-6 +1 
7-10 +2 

11-13 +3 
14-17 +4 
18-19 +5 
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Obdobně jsou trpaslíci výjimečně odolní 
proti toxickým látkám. Všichni trpaslíci mají 
proti jedům stejný bonus jako proti magii.  

Avšak z důvodu své přirozené 
nemagičnosti mají trpaslíci obtíže i při 
používání magických předmětů. Všechny 
takové předměty (které nebyly vyrobeny 
speciálně pro postavu s daným povoláním) 
mají 20% pravděpodobnost chybné nebo 
žádné funkce. Ověřovat se musí při každém 
použití předmětu. Chyba ale při 
opakovaném pokusu již nemusí nastat. Pro 
předměty s trvalým působením se 
pravděpodobnost ověřuje na začátku 
použití. Pokud je hod úspěšný, předmět 
pracuje normálně do doby, kdy je jeho 
působení přerušeno. Tedy trpaslík si musí 
hodit před použitím roucha míšení, ale nehází 
znova, dokud tyto šaty nesundá a pak znovu 
neoblékne. Pokud nefunguje prokletý 
předmět, postava odhalí jeho prokletí a 
může se ho zbavit. Chybná funkce je možná 
u následujících kouzelných předmětů: 
hůlky, hole, žezla, prsteny, amulety, rohy, 
lektvary, drahokamy a všechny ostatních s 
výjimkou zbraní, štítů, zbrojí, rukavic a 
opasků. Tato pravděpodobnost se 
nevztahuje na trpasličí kleriky používající 
kněžské předměty. 

V boji zblízka si trpaslíci přičítají 1 k 
hodu na útok proti orkům, půlorkům, 
goblinům a skurutům. Pokud trpaslíka 
napadne zlobr, troll, zlobří mág, obr nebo 
titán, odčítá si útočník 4 od hodu na útok z 
důvodu trpasličí velikosti a schopnosti 
bojovat proti těmto o mnoho větším 
nestvůrám. 

Trpasličí infravidění jim umožňuje vidět 
až 20 metrů daleko i ve tmě.  

Trpaslíci jsou výborní horníci. Pod zemí 
mohou získat následující informace, pokud 
jsou méně než 3 metry od daného předmětu 
(hloubku jsou ovšem schopni určit 
kdykoliv): 

 
Sklon průchodu 1-5 při 1k6. 
Stavba nového tunelu 1-5 při 1k6. 
Posuvné tajné dveře 1-4 při 1k6. 
Kamenné pasti, jámy  

a padací dvířka 1-3 při 1k6. 
Přibližná hloubka pod  

povrchem 1-3 při 1k6. 

 
Trpaslíci se musí snažit tyto informace 

zjistit, nepřicházejí jim samy na mysl. 
Díky své robustní postavě dostávají 

trpaslíci 1 bod odolnosti navíc, avšak jejich 
podezřívavost a chmury jim berou 1 bod 
charisma. 

 

Další 
charakteristika 

Když už máš určeny 
vlastnosti i rasu Tvé postavy, budeš asi chtít 
zjistit některé detaily. Nemusíš, ale v 
některých situacích se to může hodit. Jméno 
a pohlaví Tvé postavy jsou jen na Tobě.  

Někdy hráči chtějí určit, je-li jejich 
postava levák nebo pravák. Nemá to žádný 
vliv na hru, o všech postavách se uvažuje 
jako o stejně schopných pracovat levou i 
pravou rukou (to ale neznamená, že každý 
umí bojovat dvěma zbraněmi najednou!). 
Nejjednodušší je říci, že postava preferuje 
stejnou ruku jako Ty. Potom je i ve hře 
odraženo normální rozdělení praváků a 
leváků.  

Občas potřebuješ vědět výšku a váhu své 
postavy. Nejlepší je vybrat příslušná čísla a 
nechat je upravit DM. Chceš-li malého, 
zavalitého lidského bojovníka, prostě vyber 
příslušnou výšku a váhu. Můžeš také využít 
tabulku 10 a váhu a výšku určit náhodně. 
Jako u všech tabulek můžeš dostat směšný 
výsledek a současně ne celý rozsah 
možností. Tabulka pouze odráží průměrné 
hodnoty pro každou rasu. Výška a váha rasy 
neobsažené v této tabulce musí být určena 
DM. 

 
Nejvyšší muž na světě měřil 272 centimetrů, 
zatímco největší žena měřila 247 centimetrů. 
Nejmenší muž na světě měřil 65 centimetrů a 
nejmenší žena dokonce 61 centimetrů. Když 
počítáme nejlehčí lidi na světě, většinou 
neměří do výšky příliš. Ten nejtěžší muž na 
světě vážil 1400 liber (700kg !!!)  a měřil jen 
183 centimetrů. Nejtěžší žena na světě vážila 
880 liber (440kg). Jak sami vidíte, existuje 
opravdu velké rozhraní, ze kterého lze pro 
postavu vybírat. Stačí jen trocha tvořivosti. 

 
Hráči mohou chtít vědět také počáteční 

věk své postavy. Lidské postavy mohou začít 
v libovolném věku na kterém se dohodne 
hráč a DM, ale všechny jsou starší než 16 let. 
Pro určení počátečního věku, stejně jako 
pravděpodobné délky života, můžeš použít 
tabulku 11. Maximální věk postavy musí 
určit a zaznamenat si DM. Hráč ví, jak 
dlouho žijí příslušníci jeho rasy v průměru, 
ale odhad délky svého života nezná. 

 

 
 
 
 

Tabulka 9: OPRAVA ZÁCHRANNÝCH 
                   HODŮ PODLE ODOLNOSTI 

 Odolnost Bonus k záchr. hodu 
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Stejně jako věk, i vlastnosti postavy se 
mění s časem. Po dosažení poloviny základu 
délky života (pro člověka 45) ztrácí postava 1 
bod síly (resp. polovinu výjimečné síly) a 1 
bod odolnosti, ale dostává 1 bod k moudrosti 
a intelektu. Ve dvou třetinách (člověk  - 60 
let) ztrácí další 2 body síly (nebo zbytek síly 
výjimečné a 1 bod navíc), 2 body obratnosti a 
další bod odolnosti, a dostává 1 bod 
moudrosti navíc. Při dosažení základní délky 
života (90 pro člověka) ztrácí postava další 
bod síly, obratnosti a odolnosti, a dostává 
další 1 bod inteligence a moudrosti. Všechny 
tyto efekty se sčítají (viz tabulka 12). 

 
Existovalo mnoho lidí, kteří se dožívali 

velmi vysokých věků. Nicméně nejstarší 
člověk na naší planetě byl v roce 1988 113 let 
starý a ještě stále žije. (nezapomínejte 
prosím, že příručka vyšla v roce 1989 :-) - 
pozn. překl.) 

 
Mohou nastat případy omlazení nebo 

zestárnutí v důsledku kouzel. Tyto změny 
mají dva efekty. Například kouzlo spěch 
přidá jeden rok. Tento rok je přičten přímo k 
věku postavy a odrazí se v jejím fyzickém 
vzhledu (několik vrásek a jizev navíc apod.). 
Tato změna se ale neprojeví vzhledem k 
moudrosti a inteligenci (ty závisí na prožitém 
čase). Tyto změny mohou samozřejmě 
probíhat i opačným směrem. Magická změna 
věku může také ovlivnit věk, kdy postava 
zemře. V takovém případě je okamžité stáří 
postavy nezměněno a změny si 
zaznamenává pouze DM.  

Samozřejmě i další charakteristiky 
podléhají změnám — hloubka a zabarvení 
hlasu, barva vlasů a vousů, figura a hlavně 
charakter postavy. Pro tyto změny nejsou 
tabulky, ani nemohou. Tvoje práce jako 
hráče je přidat tyto detaily a tak tvořit 
postavu podle svého přání. Asi na začátku 
něco víš — chceš hrát robustního válečníka 
nebo hubeného, lehce podcenitelného mistra 
šermíře — a další, zvlášť charakter postavy, 
vzniká a vyvíjí se během hry. Pamatuj, jsi 
herec a Tvou rolí je Tvý postava!  

Tabulka 10: VÝŠKY A VÁHY 

 Výška (centimetry) Hmotnost (libry) 
Rasa Základ* Variace Základ* Variace 
Člověk 155/150 5k10 140/100 6k10 
Elf 140/130 2k12 90/70 3k10 
Gnóm 95/90 2k8 72/68 5k4 
Půlčík 80/75 5k4 52/48 5k4 
Půlelf 150/145 5k6 110/85 3k12 
Trpaslík 110/105 2k12 130/105 4k10 

* Ženy, trpaslice apod. bývají menší a lehčí, proto jsou zde dvě kategorie. 
 

Tabulka 11: VĚK 

 Počáteční věk Rozsah max. stáří 
Rasa Zákl. počáteční věk Variace (Základ+Variace) 
Člověk 15 1k4 90+2k20 
Elf 100 5k6 350+4k100* 
Gnóm 60 3k12 200+3k20 
Půlčík 20 3k4 100+1k100 
Půlelf 15 1k6 125+3k20 
Trpaslík 40 5k6 250+2k100 

* Po dosažení tohoto věku elf neumírá, ale odchází do tajemných zemí, opouští svět lidí. 
 

Tabulka 12.: EFEKTY STÁRNUTÍ 

 Zralost* Stáří** Přestárlost*** 
Rasa (1/2 Zákl. max. věku) (2/3 Zákl. max. věku) (Zákl. max. věk) 
Člověk 45 let 60 let 90 let 
Elf 175 let 233 let 350 let 
Gnóm 100 let 133 let 200 let 
Půlčík 50 let 67 let 100 let 
Půlelf 62 let 83 let 125 let 
Trpaslík 125 let 167 let 250 let 

* -1 k síle; +1 k inteligenci a moudrosti 
** -2 k síle a obratnosti; -1 k odolnosti; +1 k moudrosti 
*** -1 k síle, obratnosti a odolnosti; +1 k inteligenci a moudrosti 
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Poté, co vybereš rasu postavy, musíš vybrat 
povolání. To je to, co postava cvičila během 
svého dětství a mládí. Když se chceš stát 
lékařem, nemůžeš vyjít ze dveří a začít 
pracovat. Nejdříve se musíš něco naučit. To 
samé platí o postavách v AD&D — Tvoje 
postava prodělala nějaký výcvik, než začal 
její dobrodružný život a teď je (vyzbrojená 
trochou vědomostí) připravená získat si 
slávu a bohatství. 

Povolání jsou rozdělena do čtyř skupin 
vzhledem ke svému zaměření - válečník, 
kouzelník, kněz a tulák. V každé skupině 
jsou podobná povolání. Všechna povolání 
uvnitř skupiny mají společný hod na životy, 
stejně jako změny v boji a záchranných 
hodech, ale každé z nich má své vlastní 
zvláštní schopnosti a síly dostupné pouze 
tomuto povolání. Ty musíš pro svou postavu 
vybrat skupinu i povolání. 
 
Válečník Kouzelník Kněz Tulák 
Bojovník Mág Klerik      Zloděj 
Paladin Iluzionista Druid Bard 
Hraničář ostatní ostatní 
 

Bojovník, mág, klerik a zloděj jsou 
standardní povolání. Pro každé existují 
historické nebo legendární předlohy 
společné mnoha různým kulturám. Jsou tedy 
použitelné pro jakékoliv dobrodružství v 
AD&D světě. Všechna ostatní povolání jsou 
nepovinná a volitelná. DM může 
rozhodnout, že některá z nich nejsou pro 
jeho svět použitelná. Před výběrem 
volitelného povolání se poraď s DM. 

 
Abychom Ti pomohli vybrat povolání 

Tvé postavy, popíšeme stručně každou 
skupinu a jednotlivá povolání. Podrobněji 
jsou rozebrána v další části této kapitoly. 

Válečník: V této skupině jsou tři 
povolání — bojovník, hraničář a paladin. 
Všechna spojuje výcvik v zacházení s 
různými zbraněmi a válečné umění.  

Bojovník je borec, přeborník, šermíř, 
voják a rváč. Je naprosto závislý na své 
schopnosti bojovat, znalosti zbraní a taktiky. 
Můžeš si ho představit v čele armády, v bitvě 
bojujícího tváří v tvář s nepříteli a 
nestvůrami. Dobrý bojovník musí být silný a 
odolný, pokud chce přežít.  

Paladin je smělý a čistý rytíř, příklad 
všeho dobra a pravdy. Stejně jako bojovník 
je i on mužem boje, žije a bojuje však za 
ideály práva, spravedlnosti, cti, piety a 
rytířských zásad. Snaží se být živým 
příkladem těchto zásad, aby se ostatní mohli 
poučit z jeho činů. 

Hraničář je válečník a zálesák. Je schopný 
v boji a znalý stopování a lesní moudrosti. 
Často ochraňuje a vede ztracené cestovatele 
a čestné venkovany. Musí být silný a znalý 
přirozeného způsobu života. 

Kouzelník: Kouzelník usiluje o to stát se 
mistrem magických energií, jejich 
ovlivňování a sesílání ve formě kouzel. K 
tomu se učí zvláštní a podivné jazyky, snaží 
se získávat podivuhodné znalosti a věnuje 
spoustu svého času magickým výzkumům. 

Kouzelníci se musí pro přežití spoléhat 
na moudrost, znalosti a důvtip. Málokdy 
jsou vidět bez družiny bojovníků a 
ozbrojenců. 

Existují různé typy (nebo školy) magie, a 
tak existují i různé typy kouzelníků. Mág 
studuje všechny obory magie a učí se širokou 
škálu kouzel. Jeho široký rozhled mu 
pomáhá při dobrodružných výpravách. 
Iluzionista je příkladem specialisty určité 
školy, v tomto případě iluzí. 

Kněz: Kněz se stará o duchovní potřeby 
společnosti nebo oblasti. V těchto pravidlech 
jsou popsány dvě varianty — klerik a druid 
— další ale může DM vytvořit pro potřebu 
svého světa. 

Klerik je obecný kněz (libovolného 
řádu), který se řídí zájmy svého 
společenství. Je ochránce a léčitel, nemusí se 
ale pouze bránit. Když hrozí zlo, je 
připraven jej vyhledat a zničit i na jeho 
vlastní půdě.  

Druid je nepovinné, volitelné povolání, 
je to příklad, jak může být kněz upraven 
pro určité prostředí. Druid slouží zájmům 
přírody a neutrality, jeho domovem a 
společenstvím je divočina. Své schopnosti 
používá k její ochraně a udržení neutrality 
ve světě.  

Tulák: Tuláci se objevují všude, kde lidé 
obchodují a peníze mění majitele. Ačkoliv 
mnoho tuláků je motivováno jen touhou 
získat bohatství nejjednodušším způsobem, 
někteří mají vznešené cíle; používají své 
schopnosti k napravování nespravedlnosti, 
rozšiřování dobra nebo pomáhají skupině 
dobrodruhů v jejich cílech.  

Jsou dva druhy tuláků: zloději a bardi. 
Snad nedojde k žádným mýlkám a čtenář 
vždy pochopí, kdy se slovem „tulák“ v textu 
myslí povolání postavy — tedy zloděj nebo 
bard — a kdy jde o vandráka bez domova. 

Zloděj je dobře vycvičen v dosahování 
svých cílů, ať už zlých nebo dobrých. 
Mazanost, hbitost a schopnost plížení jsou 
jeho hlavními znaky. Jestli své schopnosti 
obrací proti nevinným kolemjdoucím, 
boháčům nebo nestvůrám, to závisí pouze 
na rozhodnutí zloděje.  

Bard je také tulák, ale od zloděje se 
hodně liší. Jeho síla spočívá v jeho příjemné 
a okouzlující osobnosti. Právě s ní a s 
důvtipem si klestí cestu světem. Je 
talentovaný hudebník a chodící zásobárna 
klepů, příhod, legend a vzdělanosti. Umí 
trochu od všeho, co mu zkříží cestu; 
všeuměl, ale v ničem mistr. Ačkoliv mnozí 
bardi jsou darebáci, jejich písně a historky 
jsou obvykle všude vítány.  

Požadavky povolání  na 
v lastnost i  postavy  

Každé povolání má minimální 
požadavky na některé vlastnosti (tabulka 13). 
Postava, která má umět dané povolání, je 
musí splnit. Pokud jsou vlastnosti Tvé 
postavy příliš nízké pro nějaké povolání, 
požádej DM o povolení hodit znova jednu 
nebo několik vlastností, nebo vytvořit úplně 
novou postavu. Pokud chceš zoufale jedno 
určité povolání, DM Ti může dovolit zvýšit 
vlastnosti na minimálně potřebné. Nejdřív se 
ho ale musíš zeptat. V žádném případě 
nepočítej s tím, že Ti dovolí zvednout 
některou vlastnost nad 16. 

Tabulka 13:  MINIMA VLASTNOSTÍ 

                             PRO POVOLÁNÍ 

Povolání Sil Obr Odl Ini Mdr Cha 

Bojovník 9 - - - - - 
Paladin 12 - 9 - 13 17 
Hraničář 13 13 14 - 14 - 
Mág - - - 9 - - 
Specialista* R R R R R R 
Klerik - - - - 9 - 
Druid - - - - 12 15 
Zloděj - 9 - - - - 
Bard - 12 - 13 - 15 
* Volitelné povolání. Povolání specialista 

obsahuje ilusionistu 
*   R — rozličné — závisí na škole magie 
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Popis povolání 
Následující úplný 

popis povolání podává všechny specifické a 
detailní informace potřebné pro každé 
povolání. Jsou seskupeny podle skupin 
povolání. Informace společné celé skupině 
jsou uvedeny na začátku každé skupiny. 
Potom následuje popis jednotlivých 
povolání.  

Popis užívá některé názvy a zkratky, 
které Ti nemusí být známé. Mnohé z nich se 
vysvětlí později v textu (nebo můžeš též 
nahlédnout do slovníčku pojmů a zkratek). 

Zkušenost ukazuje, co se postava naučila 
a jak se zlepšily její schopnosti během 
dobrodružství. Postavy získávají zkušenosti 
za dokončení dobrodružství a za činnosti 
spojené s jejich povoláním. Například 
bojovník získává zkušenosti za boj a útok 
více než zloděj, protože bojovníkova 
výchova obsahuje boj, zatímco zlodějův 
výcvik preferuje plížení a chytrost. Když 
postavy nasbírají dostatek zkušeností, 
postupují na další úroveň zkušenosti, což jim 
dává nové schopnosti a moc. Tabulky 
zkušenosti ukazují celkovou zkušenost 
potřebnou k postupu na danou úroveň.  
 
Někteří DM požadují, aby postava strávila 
nějaký čas výcvikem a zaplatila určitou 
finanční částku za postup. Tvůj DM Ti 
oznámí přesné podmínky postupu až přijde 
čas. 

 
Úroveň je měřítko síly, moci a vlivu 

postavy. Začínající postavy jsou na 1. úrovni. 
K postupu na další úroveň musí postavy 
nasbírat požadované množství zkušeností, 
přičemž různá povolání potřebují různá 
množství zkušenosti. Každý postup v úrovni 
zlepšuje životaschopnost a dovednosti 
postavy.  

Základní vlastnosti jsou vlastnosti 
nejdůležitější pro dané povolání. Bojovník 
musí být silný a mág inteligentní, jejich 
základní vlastnosti jsou tedy síla, resp. 
inteligence. Některá povolání mají více než 
jednu základní vlastnost. Každá postava, která 
má hodnoty všech svých základních vlastností 
alespoň 16, získává 10% bonus k získané 
zkušenosti.  

Válečník 
Skupina válečníků 

obsahuje povolání hrdinů hledajících cestu 
světem hlavně skrze bojové schopnosti. Jsou 
jimi bojovníci, hraničáři a paladinové.  

Válečník smí používat jakoukoliv zbraň 
a zbroj.  

Válečník získává 1k10 životů na každou 
úroveň a může dostat navíc zvláštní bonus 

za odolnost, který je dostupný jen a pouze 
válečníkům.   

Nevýhodou válečníka je omezení při 
používání magických předmětů a kouzel. 

Všichni válečníci používají Tabulku 14 k 
určení svého postupu po úrovních 
v závislosti na získaných zkušenostech. 

Při určování počtu životů si postavy 
válečníků háží 10 stěnnou kostkou na každé 
úrovni od 1. až do 9. Po dosažení 9. úrovně 
získávají válečníci pouze 3 životy za úroveň, 
přičemž do tohoto už se nezapočítává bonus za 
vysokou odolnost. 
 
Tabulka 14: ZKUŠENOST A ÚROVEŇ  
 VÁLEČNÍKŮ 

Úroveň Bojovník Paladin/ 
Hraničář 

Života- 
schop. 
(k10) 

1 0 0 1 
2 2,000 2,250 2 
3 4,000 4,500 3 
4 8,000 9,000 4 
5 16,000 18,000 5 
6 32,000 36,000 6 
7 64,000 75,000 7 
8 125,000 150,000 8 
9 250,000 300,000 9 

10 500,000 600,000 9+3 
11 750,000 900,000 9+6 
12 1,000,000 1,200,000 9+9 
13 1,250,000 1,500,000 9+12 
14 1,500,000 1,800,000 9+15 
15 1,750,000 2,100,000 9+18 
16 2,000,000 2,400,000 9+21 
17 2,250,000 2,700,000 9+24 
18 2,500,000 3,000,000 9+27 
19 2,750,000 3,300,000 9+30 
20 3,000,000 3,600,000 9+33 

 
Válečníci mají od jisté úrovně schopnost 

útočit více než jednou za kolo. Tabulka 15 
určuje počet útoků v závislosti na úrovni 
válečníka. 

Bojovník  

Požadované vlastnosti: síla 9 
Základní vlastnosti: síla 
Povolené rasy: všechny 

 
Nejzákladnějším znakem bojovníka je 

síla. K tomu, aby se postava stala 
bojovníkem, musí mít sílu alespoň 9. Vysoká 
obratnost a odolnost jsou také velmi 
užitečné.  

Bojovník se silou 16 nebo větší dostává 
10% bonus k získané zkušenosti.  

Velká síla dává navíc bojovníkovi větší 
šanci na zásah protivníka a umožňuje 
způsobit mu větší zranění. 

 
Bojovník je expert v oblasti zbraní a, pokud 
je zároveň inteligentní, i taktiky a strategie. Z 
legend a historie známe mnoho slavných 
bojovníků: Herkules, Perseus, Beowulf, 
Sigfried, Tristan, El Cid, Hanibal, Alexandr 
Veliký, Karel Veliký, Spartakus, Richard Lví 
srdce, Jan Žižka a další. Svou postavu můžeš 
vytvářet podle jednoho z nich, ale může být 
také unikátní. 

 
Bojovníci mohou mít jakékoliv 

přesvědčení — dobré i zlé, zákonné, 
chaotické, nebo i neutrální.  

Jakožto mistr zbraní je bojovník jediná 
postava, která má možnost specializovat se v 
ovládání některé zbraně (viz kapitola 5). 
Specializace mu umožňuje používat určitou 
zbraň s výjimečným mistrovstvím, zlepšuje 
jeho schopnost zasáhnout a zranit protivníka 
touto zbraní. Nemusí tuto možnost využít — 
volba je pouze na hráči. Specializovat se 
může pouze a jenom  bojovník jednotného 
povolání (čili ne bojovník s multi- nebo 
dvojpovoláním)!  

Ačkoliv bojovníci nemohou sesílat 
kouzla, mohou používat mnohé magické 
předměty, včetně lektvarů, ochranných 
svitků, většinu prstenů a magické zbraně, 
zbroj a štíty.  

Když bojovník dosáhne 9. úrovně (stane 
se Lordem), je schopný automaticky 
přitahovat ozbrojence. Tito muži slyšeli o 
jeho schopnostech a přicházejí za ním v 
naději na dobrodružství, získání slávy a 
bohatství. Pokud jsou dobře placeni, úspěšní 
a je s nimi dobře nakládáno, jsou věrní. 
Hrubé zacházení nebo neúspěšná výprava 
mohou brzy vést k protestům, dezerci a 
někdy i vzpouře. Bojovník však musí 
nejprve postavit nebo získat hrad či pevnost 
a léno (území mu podléhající) okolo. V 
průběhu jeho vlády přicházejí vojáci, čímž 
dále upevňují jeho moc. Bojovník navíc 
může rozvíjet (a ovšem také zdaňovat) své 
panství, čímž získává pravidelný a stálý 
příjem. Informace o získání a správě panství 
má DM.  

Navíc k obyčejným ozbrojencům láká 
bojovník na 9. úrovni také elitní vojáky 
(osobní garda). Přestože jsou to stále 
žoldnéři, jsou věrnější svému pánovi než 
obyčejní vojáci. Na oplátku očekávají lepší 
zacházení a lepší plat než ostatní. Mohou být 
vybráni náhodně, ale je lepší domluvit se s 
DM, jaké vojáky Tvůj bojovník tímto 
způsobem získává. Dovoluje mu to sladit 
Tvoji malou armádu s dobrodružstvím a 
světem, ve kterém se odehrává.  

Tabulka 15: POČET ÚTOKŮ 
   ZA KOLO 

Úroveň 
válečníka 

Útoky/kolo 

1-6 1/kolo 
7-12 3/2 kola 
13-↑ 2/kolo 
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Tabulka 16: NÁSLEDOVNÍCI 

   BOJOVNÍKA 

Hoď procentový hod pro každý z 
následujících odstavců: jednou pro vojáky, 
jednou pro velitele a jednou pro určení 
elitní jednotky. 

 
Hod Velitel (a příklad jeho kouzelných 

předmětů) 
01-40 bojovník 5. úrovně, plátová zbroj, 

štít, bitevní sekera +2  
41-75 bojovník 6. úrovně, plátová zbroj, 

štít +1, kopí +1, dýka +1 
76-95 bojovník 6. úrovně, plátová zbroj 

+1, štít, kopí +1, dýka +1, plus 
bojovník 3. úrovně, pásová lorika, 
štít, kuše dalekonosnosti 

96-99 bojovník 7. úrovně, plátová zbroj 
+1, štít +1, široký meč +2, těžký 
válečný kůň s podkovami rychlosti 

00 podle úvahy DM 
 
Hod Vojáci (všichni 0. úroveň) 
01-50 20 jezdců (kroužková zbroj, štít, 3 

oštěpy, dlouhý meč, sekyrka); 100 
pěších (šupinová zbroj, ratiště*, 
kyj) 

51-75 20 pěšáků (pásová lorika, kropáč, 
sekyrka); 60 pěších (kožená zbroj, 
píka, krátký meč) 

76-90 40 pěších (drátěná košile, těžká 
kuše, krátký meč); 20 pěších 
(drátěná košile, lehká kuše, 
rohatina) 

91-99 10 jezdců (lorika, štít, dřevec, meč 
bastard, palcát); 20 jezdců 
(šupinová zbroj, štít, dřevec, 
dlouhý meč, palcát); 30 jezdců 
(pokovaná kožená zbroj, štít, 
dřevec, dlouhý meč) 

00 volba DM (barbaři, lovci lebek, 
ozbrojení sedláci, oddíl těžké jízdy 
apod.) 

 
*Typ vybírá hráč. 

 
Hod Elitní jednotky 
01-10 10 jízdních rytířů: bojovníci 1. 

úrovně, polní plátová zbroj, velký 
štít, dřevec, široký meč, kropáč, 
těžký válečný kůň s plnými 
prsosinami. 

11-20 10 elfích bojovníků/mágů, drátěná 
košile, štít, dlouhý meč, dlouhý 
luk, dýka 

21-30 15 polesných: hraničáři 1. úrovně, 
šupinová zbroj, štít, dlouhý meč, 
kopí, dlouhý luk 

31-40 20 berserkrů: bojovníci 2. úrovně, 
kožená zbroj, štít, bitevní sekera, 
široký meč, dýka (berserkeři 
dostávají bonus +1 k hodům na 
útok a na zranění) 

41-65 20 lučištníků: bojovníci 1. úrovně, 
pokovaná kožená, dlouhý luk 
nebo kuše (+2 k hodu na útok, 
resp. specializace na luk, je-li 
používána) 

66-99 30 pěších: bojovníci 1. úrovně, 
plátová zbroj, tělový štít, kopí, 
krátký meč 

00 volba DM (jízda pegasů, letka orlů, 
pololidé, obléhací stroje (katapulty, 
balisty apod.) 

 
DM ovšem může vytvořit jiné tabulky, 

které se lépe hodí do jeho světa.  Po dosažení 
9. úrovně tedy se poraď se svým DějMistrem. 

Bojovník může vlastnit majetek včetně 
pevnosti, hradu nebo panství i dříve než na 
9. úrovni, ale až od 9. úrovně je jeho věhlas 
tak vysoký, že láká svou slávou jiné vojáky 
do služby. 

Paladin 

Požadované vlastnosti: síla 12 
 odolnost 9 
 moudrost 13 
 charisma 17 
Základní vlastnosti: síla, 
 charisma 
Povolené rasy: lidé 

 
Paladin je vznešený a hrdinný válečník, 
symbol všeho dobra a pravdy. Jako takový si 
musí stále udržovat své vysoké ideály. V 
dějinách a legendách můžeme najít mnoho 
hrdinů, kteří splňují požadavky kladené na 
paladina: Roland a 12 družiníků krále Karla 
Velikého, Sir Lancelot, Sir Gawain, Sir 
Galahad, 11 družiníků krále Gudleifra a 
další. Mnoho dalších chrabrých hrdinů však 
selhalo ve snaze dosáhnout obdobného 
postavení. Není to snadný úkol! 

 
Paladinem se může stát pouze člověk. 

Musí splňovat alespoň minimální požadavky 
kladené na jeho vlastnosti (viz výše). Síla a 
charisma jsou jeho základními vlastnostmi. 
Musí mít zákonně dobré přesvědčení a musí 
vždy zůstat zákonně dobrý. Pokud 
přesvědčení změní, ať už dobrovolně nebo 
ne, ztrácí své zvláštní schopnosti — někdy 
dočasně a někdy navždy. Může používat 
jakoukoliv zbroj a kteroukoliv zbraň.  

Paladin se silou a charismatem 16 a vyšší 
dostává bonus 10% ke všem zkušenostem, 
které získá.  

Zákon a dobro jsou základem života 
paladina. Pokud někdy vědomě vykoná 
chaotický čin, musí vyhledat kněze vysoké 
(7. nebo vyšší) úrovně se zákonně dobrým 
přesvědčením, vyzpovídat se ze svých 
hříchů a vykonat přikázané pokání. Spáchá-
li vědomě zlý čin, ztrácí okamžitě a 
nenávratně status paladina. Ani magie mu 
nemůže pomoci, stává se z něj bojovník na 

stejné úrovni, ale nemůže si už zvolit 
specializaci zbraně.  

Spáchá-li paladin zlý skutek v době, kdy 
je ovládán nebo ovlivněn magií, ztrácí status 
paladina až do odpykání tohoto skutku. 
Ztráta statutu znamená ztrátu zvláštních 
schopností — paladin hraje jako bojovník 
stejné úrovně, kromě specializace zbraní. 
Znovuzískání statutu obvykle znamená 
splnění nebezpečného úkolu nebo 
důležitého poslání. Tím paladin potvrdí, že 
lituje svého prohřešku. Před ani během 
tohoto úkolu nezískává zkušenosti a statut 
paladina získává až po ukončení úkolu. 

 
Paladin má následující zvláštní 

schopnosti: 
Může odhalit přítomnost zla až do 20 

metrů, jestliže soustředí své duševní síly do 
jednoho směru. Může se soustředit kolikrát 
chce, ale každé soustředění zabere 1 kolo. 
Touto schopností umí odhalit zlé nestvůry i 
postavy. 

Paladin dostává bonus +2 ke všem 
záchranným hodům. 

Je imunní proti všem formám nemocí. 
(Pozor! Některá postižení — například 
lykantropie nebo mrtvolná hniloba mumií — 
jsou prokletí, nikoliv nemoc.) 

Je schopný léčit dotykem rukou. 
Dotykem rukou umí paladin vrátit postavě 2 
životy/úroveň. Může léčit sebe nebo jiného, 
ale jen jednou denně.  

Paladin dokáže léčit choroby všech 
druhů (ne však ty způsobené prokletím, jako 
je například lykantroipie). Takto může učinit 
jenom jednou týdně za každých svých 5 
zkušenostních úrovní (čili jednou týdně na 1. 
až 5. úrovni, dvakrát týdně na 6. až 10. 
úrovni, atakdále). 

Paladin je obklopen ochrannou aurou o 
poloměru 3 metry. Uvnitř této oblasti mají 
všechny přivolané a především pak zlé 
bytosti postih -1 k hodům na útok nezávisle 
na tom, na koho útočí. Takto ovlivněné 
nestvůry snadno rozeznají zdroj aury, a to i 
když je paladin schován nebo maskován.  

Paladin používající Svatý meč vytváří 
kruhové pole o průměru 10 metrů, pokud je 
meč tasen a držen v ruce. Tato síla rozptyluje 
nepřátelskou magii až do úrovně paladina. 
(Svatý meč je velmi zvláštní zbraň, pokud ho 
Tvoje postava získá, DM Ti vysvětlí jeho 
další síly a zvláštnosti.) 

Paladin od 3. úrovně získává schopnost 
odvracet nemrtvé a ďasy. Odvrací je podle 
Tabulky 61, používá ale stejná čísla jako kněz 
o dvě úrovně nižší (například na 3. úrovni 
odvrací nemrtvé jako kněz na 1. úrovni). 
Více detailů o této schopnosti viz sekce 
věnovaná knězi. 

Paladin může po dosažení 4. úrovně  (a 
kdykoliv později) povolat válečného koně. 
Tento věrný oř nemusí být nutně kůň, ale 
libovolné vhodné zvíře nebo nestvůra 
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(vybraná DM). Je to podivuhodné zvíře, 
osudově připoutané k paladinovi. Ten ve 
skutečnosti zvíře „nevolá“, ani se okamžitě 
neobjeví před ním. Častěji si paladin svého 
oře získává zvláštním způsobem, mnohdy 
během nebezpečné výpravy. 

Paladin dokáže sesílat kněžská kouzla, 
jakmile dosáhne 9. úrovně. Sesílá pouze 
kouzla z bojové, věštecké, léčitelské a 
ochranné sféry (sféry mague jsou vysvětleny 
v pasáži o kněžích). Získávání a používání 
těchto kouzel se řídí stejnými pravidly, jako 
je tomu u kněžích. 

Počet kouzel podle úrovně je zachycen v 
Tabulce 17. Narozdíl od kněze nezískává 
paladin bonusová kouzla za vysokou 
moudrost. Paladin nemůže sesílat kouzla z 
kněžských ani druidských svitků, stějně tak 
není schopen používat kněžské předměty, 
pokud tedy nejsou určeny pro válečníky. 

 
 
 

Tabulka 17: POČET KOUZEL 
               PALADINA 

Úroveň kouzla Úroveň 
paladina 

Úroveň 
sesílání 1 2 3 4 

9 1 1 - - - 
10 2 2 - - - 
11 3 2 1 - - 
12 4 2 2 - - 
13 5 2 2 1 - 
14 6 3 2 1 - 
15 7 3 2 1 1 
16 8 3 3 2 1 
17 9* 3 3 3 1 
18 9* 3 3 3 1 
19 9* 3 3 3 2 

20* 9* 3 3 3 3 
*Maximum 
 
 
 
Paladin má ale také následující omezení: 
 
Paladin nesmí vlastnit více než 10 

magických předmětů, z toho jednu zbroj, 
jeden štít, čtyři zbraně (šípy ani šipky se 
nepočítají) a čtyři jiné magické předměty.  

Nikdy neshromažďuje bohatství. Může 
si nechat pouze nutné částky na žold a plat 
svých sluhů, vojáků a následovníků, na 
umírněný život pro sebe a na udržování a 
stavbu malé pevnosti nebo hrádku (na tyto 
účely si může peníze i odkládat). Vše ostatní 
musí věnovat církvi nebo vynaložit jiným 
hodnotným způsobem. Nikdy je nemůže 
předat jiné hráčské postavě, ani cizí postavě 
ovládané jiným hráčem. 

Paladin musí odevzdávat desátek 
zákonně dobré církvi nebo dobročinné 
organizaci, které slouží. Desátek se platí z 
každého paladinova příjmu — z daní jeho 
panství(čka), nalezených pokladů, 
magických předmětů, darů atd. Platí se bez 
prodlení.  

Paladin nepřitahuje skupinky 
následovníků po dosažení 9. úrovně ani při 
postavení hradu. Přesto může najímat 
vojáky a specialisty, ti však musí být také 
zákonně dobří.  

Může přijmout pouze zákonně dobré 
stoupence (nebo ty, co toto přesvědčení 
předstírají). Paladin spolupracuje s 
postavami jiného přesvědčení, pouze dokud 
se chovají jako zákonně dobré. Snaží se jim 
ukazovat správnou cestu života jak slovem, 
tak skutkem. Je si vědom toho, že mnoho lidí 
není schopno splnit jeho vysoké nároky, 
dokonce i zloděje může tolerovat, nejsou-li 
zlí a snaží-li se o nápravu. Nesnese se s 
postavou konající zlé nebo protiprávní činy. 
Drobná přetvářka ve jménu dobra je sice 
přijatelná, ale pouze jako poslední možnost. 
 

Hraničá ř  

Požadované vlastnosti: síla 13 
 obratnost 13 
 odolnost 14 
 moudrost 14  
Základní vlastnosti: síla 
 Odolnost 
 Moudrost 
Povolené rasy: lidé, elfové,  
 půlelfové 

 
Hraničář je lovec a zálesák, který žije nejen 
díky meči, ale i díky důvtipu. Robin Hood,  
Orion, lovkyně Diana nebo Aragorn jsou 

příklady takových postav, které pocházejí 
z historie nebo legend. Díky svým 
schopnostem jsou hraničáři obzvláště zdatní 
ve stopování, přežívání v lese a pozorování. 

 
Hraničář nesmí mít vlastnosti horší, než 

jak je uvedeno výše. Jeho základními 
vlastnostmi jsou síla, obratnost a moudrost. 
Může mít zákonné, chaotické nebo neutrální, 
ale vždy dobré přesvědčení. Každý hraničár 
má totiž hluboko v sobě touhu konat dobro, 
ačkoliv ne nutně podle pravidel. 

Hraničář se silou, obratností a moudrostí 
16 a větší získává 10% bonus ke všem 
získaným zkušenostem.  

Přestože smí používat všechny zbraně a 
jakoukoliv zbroj, některé z jeho schopností 
jsou použitelné, pouze pokud na sobě nemá 
těžší zbroj než je pokovaná kožená nebo 
lehčí zbroj 
Má základní schopnosti válečníka, ale ještě 
některé další výhody. Má-li na sobě 
pokovanou koženou nebo lehčí zbroj, 
dokáže bojovat oběma rukama bez postihu 
k THAC0 (viz kapitola 9). Samozřejmě 
přitom nemůže používat štít. Používá-li těžší 
zbroj, může stále bojovat oběma rukama, ale 
platí pro něj normální postih.  

Hraničáři jsou zkušení zálesáci. I když 
nepoužíváte nepovinný systém dovedností, 
má dovednost stopování. Pokud tento 
systém používáte, nestojí ho stopování 
žádnou volnou pozici. Navíc se tato 
schopnost zlepšuje o +1 na každé třetí 
úrovni (na 3. až 5. úrovni je to +1, na 6. až 8. 
úrovni je to+2, atd.). Při použití pokované 
kožené nebo lehčí se může pokusit o tichý 
pohyb nebo skrývání ve stínu. Jeho šance na 
úspěch v přírodě ukazuje tabulka 18 
(upravená o rasu a obratnost — viz Tabulky 
26 a 27). Při pokusu o totéž mimo přírodní  

Tabulka 18: HRANIČÁŘOVY SCHOPNOSTI 

Úroveň kouzla Úroveň 
Hraničáře 

Skrývání 
ve stínu 

Tichý 
pohyb 

Úroveň 
sesílání 1 2 3 

1 10% 15% - - - - 
2 15% 21% - - - - 
3 20% 27% - - - - 
4 25% 33% - - - - 
5 31% 40% - - - - 
6 37% 47% - - - - 
7 43% 55% - - - - 
8 49% 62% 1 1 - - 
9 56% 70% 2 2 - - 
10 63% 78% 3 2 1 - 
11 70% 86% 4 2 2 - 
12 77% 94% 5 2 2 - 
13 85% 99% 6 3 2 1 
14 93% 99% 7 3 2 1 
15 99% 99% 8 3 3 2 
16 99% 99% 9 3 3 3 
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prostředí (například v kobce nebo na ulici) je 
pravděpodobnost poloviční. Skrývání ve 
stínu ani tichý pohyb není možné 
provozovat ve zbroji těžší, než je pokovaná 
kožená – taková zbroj je příliš neohebná a 
nadělá spoustu hluku. 

Jako ochránce dobra se hraničář 
zaměřuje hlavně proti některým nestvůrám, 
obvykle těm, které sužují jeho rodnou zemi. 
Před postupem na 2. úroveň si každý 
hraničář musí určit rasu nepřátel. Obvykle 
jde o obry, orky, ještěrce, trolly či ghůly; DM 
má v tomto případě poslední slovo. Od 
tohoto okamžiku při každém setkání s tímto 
nepřítelem dostává hraničář bonus +4 k 
hodu na útok. Toto nepřátelství lze jen těžko 
zakrýt, proto hraničář dostává postih  -4 na 
všechny hody na reakci při setkání. Dále v 
bitvách vyhledává hraničář především tyto 
nepřátele, nehrozí-li od jiné nestvůry 
mnohem větší nebezpečí. 

Hraničáři jsou odborníci na divoká i 
ochočená zvířata, protože mají částečnou 
schopnost vcítění se do nálady zvířete. Blíží-
li se hraničář opatrně k nějakému divokému 
zvířeti, může zkusit upravit jeho reakci na 
setkání (divokým zvířetem rozumíme takové 
zvíře, které je možno nalézt v reálném světě 
– hada, medvěda, zebru, atd.).  

Při jednání s ochočeným nebo 
přátelským zvířetem si může hraničář  zvíře 
spřátelit automaticky. Snadno též rozezná 
kvality zvířete (zahlédne nejlepšího koně v 
ohradě nebo postřehne, že tenhle drobeček 
je nejslibnější z celého vrhu).  

Při setkání s divokým zvířetem nebo 
zvířetem cvičeným k útočení musí zvíře 
uspět v záchranném hod proti žezlům, aby 
odolalo hraničářově mámení (tato hodnota je 
použita i přesto, že hraničářova snaha nemá 
s magií nic společného). Hraničář přidává 
další postih -1 za každé své začaté 3 úrovně 
(-1 na 1. až 3. úrovni, -2 na 4. až 6. úrovni, 
atd.). Pokud zvíře neuspěje v hodu, jeho 
nálada a reakce mohou být posunuty o 
stupeň, kam si hraničář přeje. Samozřejmě 
že hraničář musí stát před zvířetem a 
přibližovat se k němu nebojácně (ale 
opatrně).  

Příklad: Beornhelm, hraničář na 7. 
úrovni, vede skupinu přátel lesem. Při 
vstupu na mýtinu si všimne hladového 
medvěda, který blokuje cestu. Řekne svým 
přátelům, aby počkali, a jde ke zvířeti, 
mumlaje přitom uklidňující slovíčka. DM si 
hodil proti žezlům (za medvěda), připočítal 
opravu -3 za Beornhelmovu úroveň a zjistil, 
že neuspěl. Medvědova normální reakce je 
nepřátelská, ale hraničářova přítomnost ji 
mění na neutrální (Beornhelm uspěl a 
posunul medvědovu reakci). Družina už pak 
jen počká, až medvěd odejde svou večeři 
hledat někam jinam.  

Později si jde Beornhelm koupit nového 
koně. Prodavač mu ukazuje živého, 

nádherného koně, který je ale znám svojí 
divokostí a tvrdohlavostí. Beornhelm k němu 
opatrně popojde a bez větších problémů ho 
uklidní a osedlá. Od té doby se kůň, ačkoliv 
je stále živý a svižný, chová pod 
Beornhelmovým vedením slušně. Pro ostatní 
je to ale stále divoký a nezkrotný oř.  

Hraničář se může naučit kněžská 
kouzla, ale pouze ze sféry rostlinné nebo 
zvířecí, a to až od 8. úrovně. Získává a 
používá svá kouzla stejně jako kněz (viz 
příslušná pasáž). Nezískává bonusová kouzla 
za vysokou moudrost, stejně tak nedokáže 
používat kněžské či druidské svitky nebo 
předměty, pokud není uvedeno jinak.  

Může si postavit pevnost, hrad nebo 
tvrz, ale nepřitahuje tím žádné další 
následovníky. 

Na desáté úrovni získává hraničář 2k6 
následovníků. Mohou to být lidé, ale často to 
bývají zvířata nebo někteří z neobvyklých 
obyvatel země. Může je určit DM nebo 
mohou být určeni pomocí tabulky 19. 

 
 
 
 

Tabulka 19:   NÁSLEDOVNÍCI 

      HRANIČÁRE 

 
Hod Následovník 
01-10 Černý medvěd 
11-20 Hnědý medvěd 

21 Skřítek* 
22-26 Klerik (člověk) 
27-38 Pes/vlk 
39-40 Druid 
41-50 Sokol 
51-53 Bojovník (elf) 
54-55 Bojovník (gnóm) 
56-57 Bojovník (půlčík) 
58-65 Bojovník (člověk) 

66 Bojovník/mág (elf)* 
67-72 Kočkovitá šelma (tygr, 
 lev apod.) 

73 Hipogryf* 
74 Pegas* 
75 Diblík* 

76-80 Hraničář (půlelf) 
81-90 Hraničář (člověk) 
91-94 Havran 

95 Satyr* 
96 Zloděj (půlčík) 
97 Zloděj (člověk) 
98 Ent* 
99 Medvědodlak/tygrodlak 
00 Jiná bytost (dle úvahy DM) 
 
 

*Má-li již hraničář takového 
následovníka, ignoruj tento výsledek a házej 
znovu. 

DM ti samozřejmě může přidělit 
následovníky podle svého vlastního 
rozhodnutí – ať už podle uvedené tabulky 
nebo ne. Také může určit, že některé volby 
jsou v dané oblasti nedostupné - je 
nepravděpodobné, že v oblasti podobné 
západní Evropě se bude potloukat tygr. 

Tito následovníci přicházejí v době 
několika měsíců. Často se s postavou setkají 
během nějakého dobrodružství (což dává 
tobě i tvému DM skvělou možnost zahrát si 
úvodní setkání). Ačkoliv jsou automaticky 
přátelští a věrní hraničáři, jejich další chování 
závisí na chování hraničáře k nim. V každém 
případě hraničář nemá žádnou zvláštní 
schopnost domluvy s těmito následovníky. 
Buď si vyvine nějakou metodu, jak k nim 
hovořit, nebo se k němu prostě mlčenlivě 
připojí. („Jo, ten medvěd se mnou chodí už léta 
— nevím proč. Vypadá to, že jen chodí za mnou. 
Není můj a nemůžu mu přikázat něco, co nechce,“ 
vyprávěl starý zálesák o medvědovi, se kterým 
přišel do vesnice,“ vyprávěl ošlehaný zálesák 
posedávající před vesnickou krčmou.) 

Jistěže hraničář nemusí následovníky 
přijmout, pokud nechce. Chce-li zůstat 
nezávislý, může se jich kdykoli zříci. 
Následovníci bez odmlouvání odejdou, ale 
jsou připraveni kdykoliv v budoucnu opět 
nabídnout pomocnou ruku. 

Stejně jako paladinové, i hraničáři se 
řídí jistým kodexem chování. 

Hraničář musí vždy dodržovat své dobré 
přesvědčení. Pokud dobrovolně spáchá zlý 
čin, okamžitě a nenávratně ztrácí svůj status 
hraničáře a považuje se za bojovníka stejné 
úrovně (jestliže má více zkušeností, než by 
příslušelo bojovníkovi dané úrovně, o tyto 
nadbytečné zkušenosti přichází).  Pokud je 
donucen vykonat zlý skutek (třeba v 
bezvýchodné situaci), nedostává žádné 
zkušenosti do doby, než se očistí. To může 
udělat odčiněním zla, které spáchal, pomstou 
na tom, kdo ho k tomu donutil, nebo jinak. 
Hraničář instinktivně ví, co má udělat (což je 
skvělá zápletka pro DM na nové 
dobrodružství). 

Hraničáři jsou obvykle samotáři, stále na 
cestách. Nemohou mít stoupence, 
námezdníky, žoldnéře nebo služebníky (viz 
kapitola 12.), dokud nedosáhnou 8. úrovně. 
Ačkoliv mohou mít libovolně velkou finanční 
částku, nesmí vlastnit víc, než kolik sami 
unesou. Co nemůže být proměněno v 
přenosnou formu, musí hraničář věnovat 
vhodné instituci (skupina cizích postav, 
nikoliv hráčských). 
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Kouzelník 
Skupina 

kouzelnických povolání obsahuje všechny 
kouzelníky zabývající se různými obory 
magie, ať už studují celý rozsah magie nebo 
se specializují na jednu magickou školu. Žijí 
studiem tajemných nauk, a mají proto jen 
málo času na rozvíjení síly a obratnosti, 
stejně jako bojových schopností. Bývají 
špatnými bojovníky, dokáží však poroučet 
mocným a nebezpečným energiím pouhým 
gestem, slovem nebo skrze některé vzácné 
materiály.  

Kouzla jsou nástroji, zbraněmi a zbrojí 
kouzelníků. Síla kouzelníků nspočívá v boji 
tváří v tvář, ale mají-li trochu času, mohou 
zničit nepřítele na dálku, zmizet, změnit se v 
něco úplně jiného nebo prostě zaútočit na 
soupeřovu mysl a převzít kontrolu nad jeho 
myšlením a činy. Žádné tajemství ani žádná 
pevnost nejsou před kouzelníky bezpečné. 
Jejich touha po vědění je často zavádí do 
zemí, kam se smrtelníci obvykle nedostanou. 

Kouzelníci nemohou používat žádnou 
zbroj, a to hned z několika důvodů. Za prvé, 
většina kouzel vyžaduje komplikovaná 
gesta, která se ve zbroji dají dělat špatně, 
pokud vůbec. Za druhé, kouzelníci strávili 
mládí (a stráví i velkou část zbytku života) 
studiem tajných věd, jazyků, pročítají staré 
knihy a procvičují kouzla. Nezbývá jim 
žádný čas na učení jiných věcí (třeba jak 
správně obléknout a používat zbroj). Kdyby 
trávili čas zkoušením brnění, neměli by ani 
zčásti vědomosti a schopnosti, které ovládají. 
Za třetí, existují teorie, že materiál zbrojí 
porušuje jemnou strukturu kouzel. Ačkoliv 
je tato teorie mezi lidmi populární, 
kouzelníci vědí, že to není pravda. Jak by 
jinak mohli sesílat kouzla vyžadující železné 
pánve nebo kovové mísy? 

Ze stejných důvodů mají kouzelníci 
omezení v použitelnosti zbraní. Mohou 
zacházet jen s lehce ovladatelnými zbraněmi 
nebo s těmi, které využívají při svých 
rituálech (dýka, resp. hůl). Dalšími 
povolenéými zbraněmi jsou šipky, nože a 
prak (což jsou zbraně vyžadující málo síly, 
bojového umění nebo obojího).  

Kouzelníci na druhou stranu mohou 
používat mnohem více magických předmětů 
než ostatní povolání. Kromě prstenů, svitků, 
lektvarů a dalších mohou používat kouzelné 
verze povolených zbraní, ne však už zbroje 
(ts nemají dovoleny vůbec). Skrze kouzla a 
magické předměty však ovládají obrovské 
síly.  

A v neposlední řadě mohou všichni 
kouzelníci (mágové i specialisti) vytvářet 
nové kouzelné předměty, od jednoduchých 
svitků a lektvarů až k mocným holím a 
mečům. Jakmile dosáhne 9. úrovně, může 
kouzelník sepisovat svitky a míchat lektvary. 

Magické předměty může vyrábět, jakmile se 
naučí příslušné kouzlo (nebo pracuje-li s 
někým, kdo příslušné kouzlo zná). DM se 
přitom bude řídit podle pravidel uvedených 
v DMR (oddíly Výzkum kouzel a Kouzelné 
předměty).  

Nezávisle na specializaci či všeobecnosti 
je jednou ze základních vlastností 
kouzelníka vždy inteligence. Každý 
kouzelník musí mít inteligenci alespoň 9.  

Všichni kouzelníci používají tabulku 20. 
k určení rychlosti postupu v úrovních a 
tabulku 21. ke zjištění počtu a úrovně kouzel, 
která se dokáží naučit. 

 Každý kouzelník si při postupu na další 
úroveň hází 1k4 na počet životů, a to až do 
10. úrovně. Po desáté úrovni kouzelník získává 
pouze 1 život/úroveň a už si nemůže započítat 
bonus za vysokou odolnost. 

Učení a sesílání kouzel vyžaduje dlouhá 
studia, trpělivost a výzkum. Jakmile začne 
kouzelníkův dobrodružný život, vzdělávání 
závisí hlavně na něm samotném, nemá už 

učitele dohlížejícího na jeho studia a 
radícího, které kouzlo se naučit příště. Tato 
volnost má ale svou cenu. Pro kouzelníka to 
znamená hledat si vlastní zdroj vědění — 
staré knihovny, společenstva, nalezené 
knihy nebo svitky.  

Kdykoliv kouzelník objeví neznámé 
kouzlo, může zkusit přečíst a porozumět 
jeho popisu. Hráč si musí hodit k%. Je-li 
výsledek menší nebo rovný procentní šanci 
na naučení kouzla (viz tabulka 4 na straně 
18), postava rozumí kouzlu a ví, jak ho seslat. 
Potom si jej může opsat do své knihy kouzel 
(pokud ještě nedosáhla maximálního počtu 
kouzel povolených pro určitou úroveň). V 

opačném případě kouzlu nerozumí. Jakmile 
jednou kouzlo umí, nemůže se ho „odučit“ 
nebo zapomenout, zůstává v jeho výbavě 
navždy – není možné jej vymazat, aby se 
uvolnilo místo pro další, nová kouzla. 

Kouzelníkova kniha kouzel může být 
jediná kniha, ale i několik knih, hromada 
svitků nebo cokoliv jiného dovolí DM. Kniha 
kouzel je kouzelníkův diář, laboratorní 
záznamy a encyklopedie – obsahuje všechny 
kouzelníkovy vědomosti. Přirozeně je to jeho 
nejcennější vlastnictví, bez ní je téměř 
bezmocný.

Tabulka 20:    ZKUŠENOST A ÚROVEŇ  
KOUZELNÍKŮ 

Úroveň Zkušenost Životaschop. 
(k4) 

1 0 1 
2 2,500 2 
3 5,000 3 
4 10,000 4 
5 20,000 5 
6 40,000 6 
7 60,000 7 
8 90,000 8 
9 135,000 9 
10 250,000 10 
11 375,000 10+1 
12 750,000 10+2 
13 1,125,000 10+3 
14 1,500,000 10+4 
15 1,875,000 10+5 
16 2,250,000 10+6 
17 2,625,000 10+7 
18 3,000,000 10+8 
19 3,375,000 10+9 
20 3,750,000 10+10 

 
Tabulka 21: POČET KOUZEL KOUZELNÍKA 

Úroveň kouzla Úroveň 
kouzelník

a 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 - - - - - - - - 
2 2 - - - - - - - - 
3 2 1 - - - - - - - 
4 3 2 - - - - - - - 
5 4 2 1 - - - - - - 
6 4 2 2 - - - - - - 
7 4 3 2 1 - - - - - 
8 4 3 3 2 - - - - - 
9 4 3 3 2 1 - - - - 

10 4 4 3 2 2 - - - - 
11 4 4 4 3 3 - - - - 
12 4 4 4 4 4 1 - - - 
13 5 5 5 4 4 2 - - - 
14 5 5 5 4 4 2 1 - - 
15 5 5 5 5 5 2 1 - - 
16 5 5 5 5 5 3 2 1 - 
17 5 5 5 5 5 3 3 2 - 
18 5 5 5 5 5 3 3 2 1 
19 5 5 5 5 5 3 3 3 1 
20 5 5 5 5 5 4 3 3 2 
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Kniha kouzel obsahuje pokyny k sesílání 
kouzel — jakýsi „recept na kouzlo“. Pouhé 
čtení nebo napodobování gest kouzlo 
nesešle. Kouzla shromažďují magickou 
energii, přičemž tento proces je velmi složitý 
a těžko napodobitelný. Před vlastním 
sesláním kouzla si musí kouzelník uložit do 
paměti tajemnou formuli. To „uzamkne“ v 
jeho mysli obrazec energie. Tato energie pak 
zůstává do doby, kdy kouzelník přesnou 
kombinací gest, slov a předmětů obrazec 
uvolní, tím sešle kouzlo a uvolní prostor v 
paměti. Toto kouzlo pak kouzelník může 
seslat až poté, co si ho opět za pomoci své 
knihy kouzel uloží do paměti (pokud si 
stejné kouzlo neuložil do paměti vícekrát). 

Zpočátku udrží kouzelník v mysli pouze 
několik málo těchto obrazců najednou. 
Navíc některá kouzla jsou obtížnější než jiná, 
pro nezkušeného kouzelníka je nemožné je 
použít. S přibývající zkušeností se jeho talent 
rozvíjí, může si pamatovat více a je schopen 
sesílat i obtížnější zaklínadla. Nikdy se však 
nezbaví nutnosti učit se kouzla před 
sesláním znovu a znovu — vždy potřebuje 
svou kouzelnickou knihu k obnovení svých 
sil.  

Další z mocných schopností kouzelníků 
je umění zkoumat nová kouzla a tvorba 
magických předmětů. Obě činnosti jsou 
náročné na čas, peníze i um. Leckdy je to i 
pěkně nebezpečné. Kouzelník může 
vymyslet dokonce i zcela nové kouzlo, 
pokud mu to dovolí DM. Stejně i výroba 
nových kouzelných předmětů podléhá 
kontrole DM, a to nových, i již v pravidlech 
obsažených. Informace o výzkumu i výrobě 
má DM ve své části pravidel.  

Narozdíl od ostatních postav kouzelníci 
nezískávají žádné výhody postavením 
pevnosti nebo věže. Mohou vlastnit majetek 
a mít z něj normální výhody (daně apod.), 
ale pověst kouzelníků lidi spíše odrazuje. V 
nejlepším případě může kouzelník získat 
několik stoupenců a učedníků.  
 

Mág 

Požadované vlastnosti: inteligence 9 
Základní vlastnosti: inteligence 
Povolené rasy: lidé, elfové, 
 půlelfové 

 
Mágové jsou nejvšestrannějšími z 

kouzelníků, což je výhoda i nevýhoda. 
Množství různých kouzel, která se mág 
může naučit, mu umožňuje vyrovnat se s 
mnoha rozličnými situacemi (kouzelníci 
zaměření na jedinou školu se učí velice 
specializovaná kouzla, ovšem na úkor 
ostatních oblastí magie). Na druhou stranu 
má ale ve srovnání se specialistou omezené 
schopnosti naučit se ta nejúčinnější kouzla.  

 

Mágové nemají své historické protějšky, 
nacházíme je pouze v legendách a mýtech. 
Přesto můžeš svou postavu vytvořit podle 
tak legendárních osobností jako Merlin, 
Kirké nebo Médeia. Informace o mocných 
kouzelnících jsou vzácné, protože jejich síla a 
pověst z nemalé části vychází z úcty, 
respektu a atmosféry tajemna, která je 
obklopuje. Tyto legendární postavy se 
propracovávaly za svými vlastními cíly a jen 
zřídka se zybývaly životem běžných lidí 
okolo sebe 

 
Mág s inteligencí 16 a větší získává 

bonus 10% ke zkušenostem, které při svých 
dobrodružstvích získá. 

Školy  magie  

Kouzla se dělí do 
několika skupin, či škol, vzhledem k typu 
magické energie, kterou používají. Každá 
škola má své vlastní metody a praktiky.  

Přestože jsou nazývány školami, nejsou 
školy magie místy, která navštěvují studenti 
toho kterého oboru. Slovo „škola“ zde 
znamená magickou disciplínu. Škola je 
způsob přístupu k magii, který preferuje 
určitý typ kouzel. Stoupenci některé školy 
mohou založit akademii, kde se daný obor 
vyučuje, ale není to nezbytné. Mnoho 
mocných mágů studovalo ve vzdálených 
zemích u samotářských mistrů.  

Magie se dělí do následujících devíti 
škol: 

 Iluze, Nekromancie, Okouzlení/ 
Očarování, Proměny, Věštění, Vymítání, 

Vyvolávání/Přivolávání, Vzývání/ 
Zažehnávání, Předvídání 

 
Diagram ukazuje všechny školy a jejich 

protiklady. Více informací viz tabulka 22. 
Z těchto devíti je osm hlavních, zatímco 

devátá — předvídání — je vedlejší. Ta 
obsahuje věštecká kouzla do 4. úrovně, 
zatímco Věštění se zabývá kouzly od 5. 
úrovně výše. Kouzla Předvídání jsou 
přístupná všem, i specialistům (viz 
následující část), na tuto školu není možné se 
specializovat. 

Specializovaní kouzelníci 

Kouzelníci soustřeďující se na jednu 
školu magie se nazývají specialisté. Každá 
škola magie má své specialisty, i když někteří 
jsou velmi vzácní. Ne všichni specialisté jsou 
vhodní pro dráhu dobrodruha – například 
věštcova kouzla jsou omezená a nepříliš 
užitečná v nebezpečných situacích. Na 
druhou stranu, rady nějakého CP věštce 
mohou nezřídkakdy přijít vhod. 

Specialisté mají v porovnání s mágy jisté 
výhody i nevýhody. Šance na výuku kouzla 
z jejich vlastní školy se dramaticky zvyšují, 
ovšem toto intenzivní studium má za 
následek též menší šanci na naučení se 
ostatních kouzel. Specialisté dokáží sesílat 
více kouzel, nemohou však používat kouzla 
z protikladné školy (jak ukazuje diagram).  
Jejich schopnost zkoumat a vytvářet nová 
kouzla v rámci vlastní školy se zvyšuje, 
nicméně počátečný výběr kouzel z této školy 
může být silně omězený. Sečtěno a 
podtrženo, hráči musí všechny výhody i 
nevýhody pečlivě zvážit. 

Ne každý kouzelník se může stát 
specialistou, postava musí nejprve splnit 
některé podmínky. Většina specialistů musí 
být jednotného povolání; postavy s multi-
povoláním se nemohou stát specialisty, s 
výjimkou gnómů, kteří projevují přirozené 
nadání pro školu iluzí. Lidé s dvojpovoláním 
se mohou stát specialisty. Specializace na 
jednu školu magie stojí postavu všechnu její 
pozornost a snahu, takže už ji nezbývá 
prostor, jak se věnovat i jiným povoláním. 

Tabulka 22: POTŘEBNÉ VLASTNOSTI SPECIALISTŮ 

Specialista Škola Rasa Vlastnost Protikladné školy 
Iluzionista Iluze  Č, G OBR  16 Nekro.; Vzýv./Zažeh.; Vymítání. 
Nekromant Nekromancie Č MDR 16 Iluze; Okouzlení / Očarování 
Přetvářeč Proměny Č, 1/2 E OBR 15 Vymítání; Nekromancie 
Věštec Věštění Č, 1/2 E, E MDR 16 Vyvolávání / Přivolávání 
Vymítač Vymítání Č MDR 15 Proměny; Iluze 
Vyvolávač Vyv./Přiv. Č, 1/2 E ODL  15 Věštění; Vzývání / Zažehnávání 
Zaklínač Oko./Oča. Č, 1/2 E, E CHA 16 Vzýv./Zažeh.; Nekromancie 
Zažehnávač Vzýv./Zažeh. Č ODL  16 Oko. / Oča.;  Vyvol. / Přivol. 
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Každá ze škol klade navíc zvláštní 
omezení na rasu, vlastnosti a povolené školy 
magie. Tato omezení jsou zapsána v tabulce 
22. Všimni si, že škola předvídání 
neumožňuje specializaci. Kouzla této školy, 
nezbytná pro kariéru kouzelníka, jsou totiž 
dostupná všem kouzelníkům bez rozdílu. 

Rasa uvádí ty rasy, které se v dané škole 
mohou specializovat – ať už díky svým 
přirozeným sklonům nebo hříčkou osudu. 
Všimni si, že gnóm, který se nemůže stát 
klasickým mágem, si smí zvlit povolání 
iluzionisty. 

Položka vlastnosti uvádí potřebná 
minima hodnot vlastností, které jsou ke 
specializaci v dané škole potřebné. Všechny 
školy vyžadují alespoň takovou hodnotu 
inteligence, aby se postava mohla stát 
mágem, a k tomu další uvedenou vlastnost. 

Protikladné školy vždy zahrnují tu 
školu, která v diagramu na předchozí stránce 
stojí naprosti zvolené škole. Školy, které 
s protikladnou školou sousedí, mohou být 
někdy též zakázány – to záleží na jejich 
povaze. Tak například zažehnávač se 
nemůže naučit kouzla ze škol okouzlení/ 
očarování a vyvolávání/ přivolávání. Stejně 
tak nesmí používat magické předměty, které 
by účinky těchto kouzel napodobovaly. 

Specializovaní mágové však také 
získávají značné výhody, jimiž se zmíněné 
nevýhody vyvažují.  Jsou jimi: 

* Specialista získává navíc jedno kouzlo 
za úroveň, to ale musí patřit k jeho škole. 
Iluzionista na 1. úrovni si tedy může 
zapamatovat 2 kouzla — z toho jedno musí 
patřit mezi iluzionistická. 

* Protože specialisté mají hluboké 
znalosti kouzel ze své školy, dostávají bonus 
+1 k záchranným hodům proti těmto 
kouzlům seslaným jiným kouzelníkem. 
Podobně dostává jiná postava postih -1 při 
hodech na kouzla seslaná specialistou 
příslušné školy. Oba tyto efektu mohou 
platit zároveň – proto když zažehnávač sešle 
zažehnávací kouzlo na jiného zažehnávače, 
postihy a bonusy se navzájem vyruší.  

* Specialista dostává bonus 15% při 
učení se kouzla své školy a postih -
15%(porovnej s Tabulkou 4) na kouzla z 
ostatních škol. Bonus nebo postih se přičítá 
až v okamžiku, kdy si hráč háže na výuku 
kouzla.  

* Kdykoliv specialista postoupí na vyšší 
úroveň, automaticky získává jedno kouzlo 
svého oboru, které si smí připsat do knihy 
kouzel. Toto kouzlo vybírá DM, může ale 
dovolit výběr i hráči. Pro toto kouzlo se 
nemusí házet na pravděpodobnost naučení.  
Předpokládá se, že na něj postava přišla 
během svých magických výzkumů a studií.   

* Když se specialista snaží vytvořit nové 
kouzlo ze své školy (podle pravidel 
obsažených v DMR), DM by měl toto kouzlo 
uvažovat jako o jednu úroveň níže (při 

určování obtížnosti a pravděpodobnosti 
úspěchu). Tedy nekromant má jednodušší 
práci při vymýšlení nekromantického 
kouzla, než kdyby se o totéž kouzlo 
pokoušel věstec.  

I luz ionista 

Požadované vlastnosti: obratnost 16 
Základní vlastnosti: inteligence 
Povolené rasy: lidé, gnómové 

 
Iluzionista je příkladem specialisty. 

Tento popis je příkladem toho, jak vypadají 
specializovaná kouzelnická povolání a DM 
se jím může řídit při vytváření popisů 
dalších specialistů 

Škola iluzí je velmi náročným magickým 
oborem. Pro specializaci v této škole 
potřebuje kouzelník k ní obratnost alespoň 
16. 

Iluzionista s inteligencí 16 a vyšší 
dostává bonus 10% ke všem zkušenostem, 
které se mu podaří získat. 

Protože iluzionista ví o iluzích mnohem 
víc než ostatní, má povolen bonus +1 k 
záchranným hodům proti iluzím; ostatní 
osoby mají postih –1, když hází záchranný 
hod proti jeho iluzím (tyto úpravy jsou 
možné jen tehdy, umožňuje-li kouzlo 
záchranný hod).  

Během svých studií se iluzionista stal 
odborníkem na zapamatování iluzionárních 
kouzel (přesto je to stále náročný proces). Je 
schopen naučit se každou úroveň jedno 
kouzlo navíc, toto kouzlo musí patřit do jeho 
školy. Iluzionista na 1. úrovni si tedy může 
zapamatovat 2 kouzla, jedno z nichž musí 
být iluzionistické.  

Později, až začne vymýšlet vlastní kouzla 
do své sbírky, zjistí, že je pro něj jednodušší 
objevovat a vymýšlet nová iluzionární 
kouzla. Výzkum v jiných oblastech je pro 
něho obtížnější a časově náročnější.  

Intenzivní studium iluzí brání postavě v 
učení kouzel protikladných škol k iluzím (jak 
ukazuje diagram na předchozí straně). 
Iluzionista se proto nemůže naučit žádná 
kouzla ze škol nekromancie, vzývání/ 
zažehnávání a vymítání. 

Jako příklad si představme iluzionistu 
Joinvilla, který má inteligenci 15. Během výpravy 
získal knihu kouzel nepřátelského kouzelníka s 
těmito kouzly: zdokonalená neviditelnost, 
ustavičné světlo, ohnivá koule. Žádné z nich 
nemá Joinville ve své knize. Na naučení kouzla 
zdokonalená neviditelnost má šanci 80%, 
kouzlo ustavičné světlo patří do školy proměn, 
proto jeho šance je pouze 50% (tato čísla viz 
tabulku 4). Nemůže se naučit, a dokonce ani 
přepsat do své knihy, kouzlo ohnivá koule, 
protože je to zaženávací kouzlo. 

Kněz 
Kněz je 

následovníkem a obhájcem určitého božstva. 
Je víc než jen věřící – jedná a zastupuje 
ostatní a používá své síly ke zvyšování slávy 
svého božstva. 

Všichni kněží mají jisté schopnosti. Jsou 
jimi schopnost sesílat kouzla, silná ruka pro 
obhajování své víry a další schopnosti, jež 
jim propůjčí bůh, aby mohli lépe plnit své 
poslání. Ačkoli kněží nejsou tak divocí v boji 
jako válečníci, cvičí boj jako prostředek 
používaný k obraně své víry. Kouzla 
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používají hlavně k podpoře úmyslů boha a 
ochraně jeho stoupenců. Mají jen málo 
útočných kouzel, ta jsou však o to silnější. 

Všichni kněží používají životaschopnost 
k8. Pouze kněží dostávají kouzla navíc za 
velkou moudrost. Všichni mají omezený 
výběr zbraní a zbrojí, tento výběr ale závisí 
na konkrétním božstvu, kterému kněz slouží.  

Postup v úrovních pro všechny kněze 
určuje tabulka 23.  Tabulka 24 udává, kolik 
kouzel mají k dispozici na té které úrovni. 

Všechna kněžská kouzla jsou rozdělena 
do 16 kategorií zvaných sféry vlivu. Různí 
kněží mají do těchto sfér různý přístup, 
žádný z nich nemá možnost sesílat kouzla ze 
všech sfér. Existuje následujících 16 sfér: 

Všeobecná, astrální, bojová, léčitelská, 
nekromantická, ochranná, počasí, 
přivolávací, rostlinná, sluneční, strážní, 
stvoření, věštecká, okouzlující, zvířecí, 
živelná — popis naleznete na následujících 
stránkách. 

Navíc může kněz mít do sféry plný nebo 
jen částečný přístup. Kněz s plným 
přístupem do sféry smí (postupemn času) 
sesílat všechna kouzla z této sféry, zatímco 
ze sféry s omezeným přístupem může sesílat 
pouze kouzla 1., 2. a 3. úrovně. 

Všichni kněží získávají 1k8 životů při 
přechodu na vyšší úroveň, a to od 1. do 9. 
úrovně. Po 9. úrovni ale už získávají pouze 2 
životy zaúroveň a nezapočítávají si bonusy za 
vysokou odolnost. 

 

Tabulka 23: ZKUŠENOST A ÚROVEŇ 
KNĚŽÍ 

Úroveň Klerik Druid 
Života-
schop. 

(k8) 
1 0 0 1 
2 1,500 2,000 2 
3 3,000 4,000 3 
4 6,000 7,500 4 
5 13,000 12,500 5 
6 27,500 20,000 6 
7 55,000 35,000 7 
8 110,000 60,000 8 
9 225,000 90,000 9 

10 450,000 125,000 9+2 
11 675,000 200,000 9+4 
12 900,000 300,000 9+6 
13 1,125,000 750,000 9+8 
14 1,350,000 1,500,000 9+10 
15 1,575,000 3,000,000 9+12 
16 1,800,000 3,500,000 9+14 
17 2,025,000 500,000* 9+16 
18 2,250,000 1,000,000 9+18 
19 2,475,000 1,500,000 9+20 
20 2,700,000 2,000,000 9+22 

 
* viz hierofant druid na stránce 39

Tabulka 24: POČET KOUZEL KNĚZE 

Úroveň kouzla Úrov. 
kněze 1 2 3 4 5 6* 7** 

1 1 - - - - - - 
2 2 - - - - - - 
3 2 1 - - - - - 
4 3 2 - - - - - 
5 3 3 1 - - - - 
6 3 3 2 - - - - 
7 3 3 2 1 - - - 
8 3 3 3 2 - - - 
9 4 4 3 2 1 - - 
10 4 4 3 3 2 - - 
11 5 4 4 3 2 1 - 
12 6 5 5 3 2 2 - 
13 6 6 6 4 2 2 - 
14 6 6 6 5 3 2 1 
15 6 6 6 6 4 2 1 
16 7 7 7 6 4 3 1 
17 7 7 7 7 5 3 2 
18 8 8 8 8 6 4 2 
19 9 9 8 8 6 4 2 
20 9 9 9 8 7 5 2 

* Pouze kněží s moudrostí 17 a více. 
** Pouze kněží s moudrostí 18 a více. 

Kler ik  

Požadované vlastnosti:  moudrost 9 
Základní vlastnosti:   moudrost 
Povolené rasy:   všechny 

 
Nejběžnějším typem kněze - dobrodruha 

je klerik. Může náležet k libovolné víře 
(pokud DM vytvoří zvláštní božstvo nebo 
církev, jeho schopnosti mohou být odlišné 
od zde popisovaných — viz dále). Klerici 
bývají dobří, ale ne povinně — mohou mít 
libovolné přesvědčení v závislosti na své 
víře. Musí mít moudrost 9 nebo větší. 
Užitečné jsou také vysoká odolnost a 
charisma.  

Klerik s moudrostí 16 a větší získává 
bonus 10% ke všem zkušenostem, které na 
svých dobrodružstvích získá. 

 
Klerický řád je obdobný náboženským 
rytířským řádům ve středověku — zmíníme 
například Teuntony, Templáře, Maltézkéí 
rytíře nebo Špitálníky. Tyto řády kombinují 
bojová cvičení a náboženské vzdělání k 
ochraně, obraně a pomoci potřebným. 
Členové řádů cvičili stejně jako rytíři a byli 
připraveni sloužit církvi. Církevní řády často 
sídlili na hranicích křesťanského světa, až už 
v divokých oblastech nebo v zemích 
zničených válkou. Arcibiskup Turpin (Píseň o 
Rolandovi) je příkladem historického klerika. 
Takovéto řády najdeme i v dalších zemích 
(sohei v Japonsku), stejně jako v literatuře 
(například rytířské řády v trilogii Elenium). 

Klerici jsou houževnatí vojáci, i když 
jejich výběr zbraní je omezený. Zbroj (a štít) 
mohou používat libovolnou. Klerici mají 
odpor k prolévání krve, proto používají 
pouze drtivé zbraně. Používají množství 
kouzelných předmětů, včetně kněžských 
svitků, lektvarů a prstenů, hole, žezla a 
hůlky, zbroj a štít a kouzelné varianty všech 
povolených zbraní. 

Jejich hlavním nástrojem jsou ale 
kněžská kouzla. Ta jim pomáhají sloužit, 
bránit, obrňovat a uzdravovat jejich 
chráněnce. Mají širokou škálu kouzel 
použitelných v mnoha různých situacích 
(kněz určitého řádu může mít omezenou 
volbu — viz následující strany). Klerik má 
plný přístup do každé sféry kromě rostlinné, 
zvířecí, počasí a živelné (do živelné má 
částečný přístup a z k ostatním třem žádný).  

Klerik získává kouzla jako vnuknutí 
svého božstva (přitom se však božstvo 
nemusí obtěžovat přijít) jako znamení, resp. 
odměnu za svou víru. Proto nesmí své síly 
zneužívat, jinak mu jsou odebrány. 

Klerik má také moc nad nemrtvými — 
zlými nestvůrami, pohybujícími se mezi 
životem a smrtí. Klerik je pověřen s tímto 
„výsměchem životu“ bojovat. Jeho schopnost 
odvracet nemrtvé (viz kapitola 9) mu 
umožňuje zahnat je nebo zcela zničit 
(ačkoliv klerik se zlým přesvědčením je 
může podrobit své vůli). Nejběžnějšími 
nemrtvými jsou duchové, zombie, kostlivci, 
ghúlové a mumie. K nejmocnějším patří 
například upíři a kostějové (nemrtví 
čarodějové). 

Při zvyšování úrovně získává klerik další 
kouzla, zlepšuje svou schopnost bojovat a 
odvracet nemrtvé. Po dosažení 8. úrovně se 
ke klerikovi přidává skupina fanaticky 
věrných věřících, pokud tedy založil 
dostatečně velké kultovní místo (klášter, 
svatyně apod.). To může založit kdykoliv 
během své kariéry, ale až po dosažení 8. 
úrovně přichází následovníci. Jsou to 
obyčejní vojáci na nulté úrovni, připravení 
bojovat za klerikovy cíle. Během několika 
týdnů přichází 20-200 těchto následovníků. 
Poté přestávají přicházet a jejich řady se 
nedoplňují. Přesný počet a typ následovníků 
určuje DM. Klerik může najímat normální 
vojáky, ti ale nejsou tak věrní jako jeho 
skuteční stoupenci.   

Na 9. úrovni může klerik obdržet 
oficiální povolení postavit pevnost 
zasvěcenou církvi, ať už opevněné opatství 
nebo odloučený klášter. Pevnosti nesmí 
samozřejmě chybět obvyklá církevní 
výzdoba a musí být určena k službě 
klerikovu cíli. Tato stavba však stojí pouze 
polovinu obvyklé ceny, neboť má oficiální 
potvrzení církve, a velká část práce je 
bezplatná. Klerik může takovou stavbu 
postavit i dříve, ale v tom případě pracuje
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bez přispění církve a nemůže využít výše 
popsaných výhod. 

Kněz urč i tého řádu  

V nejjednodušší verzi 
AD&D slouží kněží jednoduše „dobru“ nebo 
„zlu“. Nic víc není nutné vědět, hra probíhá 
bez problémů. Nicméně DM, který obětoval 
čas na vytvoření světa, často ještě další čas 
stráví vytvořením celého panteonu bohů a 
bohyň, ať už svých vlastních či převzatých z 
našeho světa nebo literatury. Pokud se 
naskytne taková možnbost (a o tom 
rozhoduje pouze DM), můžeš svoji postavu 
připojit k určitému božstvu a tím využít 
všech těch detailů a pozlátek, které DějMistr 
připravil. Jestliže se tvůj kněz stane 
zastáncem konkrétního božstva, očekávej, že 
jeho vlastnosti, kouzla i omezení se budou 
více či méně lišit od běžného klerika. 

Kněz určitého řádu musí mít být určen 
pomocí pěti kategorií: požadavky, povolené 
zbraně, povolená kouzla, propůjčené síly a 
duchovní hodnoty řádu.  

 
Požadavky 

Než se postava stane knězem určitého 
řádu, musí splnit určité podmínky. Obvykle 
to jsou požadované stupně vlastností a určité 
přesvědčení. Všichni kněží nezávisle na řádu 
musí mít moudrost alespoň 9. Kromě toho 
může DM klást další podmínky. Například 
bůh války bude pravděpodobně požadovat 
silné a zdravé kněze (síla 13, odolnost 12). 
Jiný, jehož zálibou je umění a krása, může 
požadovat vysokou moudrost a charisma (16 
a lepší). Většina bohů vyžaduje od svých 
stoupenců zvláštní chování, z čehož plynou 
omezení možných přesvědčení. 

 
Povolené zbraně 

Ne všechny řády jsou proti prolévání 
krve. Avšak některé zase od svých členů 
vyžadují používání konkrétního druhu 
zbraně. Bůh války možná vyžaduje boj 
mečem a kopím, bůh rolníků třeba snese 
pouze používání zbraní připomínajících 
zemědělské nástroje — jako jsou kosy, srpy a 
cepy. Bohyně lásky a může zakazovat 
použití všech zbraní kromě těch nejméně 
zraňujících, jako je třeba laso a síť. Níže jsou 
některé doporučené zbraně pro různá 
možná božstva, ovšem další kombinace jsou 
stále možné (vždy má poslední slovo DM). 

Božstvo:    zbraně 
Blesku: kopí, oštěp, šipky  
Hromu: kyj, palcát, válečné kladivo 
Kovařiny: válečné kladivo  
Lásky: chytač lidí, luk a šípy 
Léčitelství: hůl, chytač lidí 
Lovu: kopí, lehký dřevec,  
 luk a šípy, oštěp, prak 
Míru: hůl 
Nemoci: důtky, bič 
Přírody: kyj, srp, šamšír 
Síly: kladivo 
Smrti: kosa  
Války: kyj, kopí, kropáč, meč,  
 bitevní sekera 
Větru: foukačka, šipky 
Vody: harpuna, kopí, trojzubec 
Země: bodec 
Zemědělství: cep, kosa, srp 
  

Jistě je mnoho jiných důvodů, proč kněží 
jistého boha používají určitou zbraň nebo 
skupinu zbraní. Často jsou to historické a 
kulturní důvody (preferují se zbraně 
používané jako běžné nástroje obyvateli 
země) nebo může být s božstvem spojena 
nějaká legenda, která mu připisuje určitou 
zbraň (například Thorovo kladivo). Poslední 
slovo zde má opět DM. 

 
Povolená kouzla 

Kněz určitého boha smí sesílat kouzla 
pouze z několika blízkých sfér. Božstvo má 
vždy plný přístup do některých sfér, do 
jiných omezený. Z toho potom vyplývá i 
možná volba kouzel jeho vyznavače 
(jenotlivžm božstvum přisuzuje sféry vlivu 
opět DM, tentokráte už při jejich vytváření). 
Všech 16 sfér je popsáno na následujících 
řádcích. 

Kněz, jehož božstvo má neomezený 
přístup do sféry, může z této sféry kouzlit 
libovolná kouzla (pokud má dostatek 
zkušeností — tedy dost vysokou úroveň – 
aby je mohl ovládat). Jestliže má bůh jen 
omezený přístup, může kněz používat 
pouze kouzla 3. nebo nižší úrovně. Různou 
kombinací plných a částečných přístupů do 
různých sfér může DM vytvořit mnoho 
variant výběru kouzel pro kněze různých 
božstev.  

Všeobecná sféra je přístupná všem 
kněžím, nezávisle na jejich bozích. Neexistují 
žádné mocnosti (božstva) všeobecné sféry. 
Tato sféra obsahuje kouzla použitelná a 
nutná pro jakéhokoliv kněze.  

Astrální sféra kouzel je malá a umožňuje 
komunikaci a pohyb mezi různými sférami 
existence (nezaměňovat se sférami vlivu!). 
Často z ní čerpají sílu vládci sfér a 
mimořádně všetečné mocnosti.  

Bojová kouzla se používají při útoku na 
nepřátele boha nebo jeho řádu. Často je 
svým knězům poskytují bohové války a 
smrti.  

Léčitelská kouzla uzdravují nemoci, léčí 
zranění a odstraňují postižení. Neumí 
obnovit život nebo nahradit chybějící 
končetiny. Léčivá kouzla lze obrátit a 
způsobovat jimi zranění – to je však čistě 
záležitostí zlých knězů. Ochranná a 
milosrdná božstva mají přístup do této sféry, 
použití kouzel bohy přírody bývá omezené.  

Nekromantická kouzla obnovují bytosti 
nějakou složku její životní síly, která byla 
zničena. Může to být život, část těla, nebo 
úroveň. Obrácené verze těchto kouzel jsou 
mocné a ničivé a obecně jsou používána 
pouze zlými knězi. Nejčastěji tuto sféru 
používají božstva života nebo smrti. 

Ochranná kouzla vytváří magické štíty 
na obranu kněze nebo jeho chráněnců proti 
útokům. Nejčastěji je používají bohové války 
a ochranné síly, ale i mocnosti dobra a 
laskavosti je mohou použít.  

Okouzlující sféra ovlivňuje nálady a 
činy lidí. Nejčastějšími uživateli této sféry 
jsou bohové lásky, krásy, umění a 
podvodníků. 

Přivolávací sféra slouží k přivolávání 
různých stvoření odjinud, někdy i z jiných 
sfér existence, ke službě knězi. Takové služby 
jsou často proti vůli těchto stvoření, proto 
jejich přivolávání může být velmi riskantní. 
Protože přivolané nestvůry často působí 
velké škody, do přivolávací sféry mají často 
přístup božstva války a smrti. 

Rostlinná koulza sahají od prostého 
zemědělství (povzbuzování růstu a 
podobně) až ke komunikaci s rostlinnými 
bytostmi. Kouzla z této sféry si vybírají 
božstva zemědělství a mocnosti přírody.  

Sféra počasí dovoluje knězi ovlivňovat 
síly podnebí, klimatu a okamžitý stav počasí. 
Tato kouzla se používají na zavlažování polí, 
ale i k rozpoutání zuřivé a nekontrolovatelné 
bouře. Není překvapující, že nejčastější 
použití pro tato kouzla nacházejí bohové 
přírody, nalézáme je také v repertoáru 
vodních a mořských mocností. 

Sluneční sféra se zabývá základními 
silami vesmíru — čistočistým světlem a jeho 
protikladem, tmou. Kouzla této sféry jsou 
použitelná hlavně pro mocnosti přírody, 
zemědělství nebo životadárná božstva.  

Strážní kouzla vytváří magické 
zabezpečení nad nějakým předmětem nebo 
osobou. Bývají aktivnější než ochranná 
kouzla, protože zpravidla rovnou vytváří 
nějakého strážce. Tuto sféru užívají 
ochranná, uzdravující a podvodnická 
božstva. 

Stvoření dovoluje udělat něco z ničeho, 
často ku prospěchu stoupenců boha. Tato 
sféra plní mnoho různých rolí — od 
zásobovače až po podvodnické kousky. 

Věštecká sféra dává knězi informace o 
nejlepším řešení dané situace, skrytých 
předmětech nebo dávno zapomenutých
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vědomostech. Zde obvykle najdeme 
bohy moudrosti a vzdělanosti. 

Zvířecí kouzla ovlivňují nebo pozměňují 
různé bytosti (nikoliv lidi a pololidi). V této 
sféře obvykle pracují božstva přírody a 
hospodářství.  

Živelná sféra ovlivňuje čtyři základní 
prvky světa — vodu, oheň, zemi a vzduch. 
Kouzla odtud čerpají bohové přírody, živlů, 
řemesel a námořníků. 

 
DM může vytvořit další sféry. Skrze 

předcházející sféry se nejčastěji projevuje 
vliv bohů na pozemské dění. Kouzla mimo 
hlavní a vedlejší sféry vlivu určitého boha 
nejsou pro jeho kněze použitelná.  

Kněz určitého řádu může navíc dostávat 
svá kouzla rychleji nebo pomaleji než (dříve 
popsaný) klerik. Klade-li hlavní myšlenka 
řádu důraz především na soběstačnost, 
přibývání kouzel bude pomalejší. Naopak 
bohové zabývající se úžasnostmi a zázraky 
mohou svým kněžím poskytovat více sil. 
Rozhodující je samozřejmě vždy názor DM, 
který musí přehršel nebo nedostatek kouzel 
dobře vyvážit změnami ve vlastnostech, 
schopnostech a pomocí různých omezení. 

 
Propůjčené síly 

Dalším aspektem kněží určitého řádu 
jsou zvláštní síly, které jim propůjčuje 
jejichbůh. Klerikovou propůjčenou silou je 
odvracení nemrtvých. To však není 
schopnost společná všem kněžím. Jiné 
mocnosti svým stoupencům poskytují jiné 
schopnosti, v závislosti na svých sférách 
vlivu. Jestliže se tedy DM rozhodne používat 
kněžské řády, musí rozhodnout, jakými 
propůjčenými silami budou disponovat.  Zde 
je několik příkladů:  

* Probuzení berserkra dávající bonus +2 k 
hodům na útok a zranění (bůh války). 

* Uklidňující slovo, které dokáže zahnat 
strach a ovlivnit nepřátelské reakce (božstva 
míru, dobroty, uzdravování). 

* Okouzlení či fascinace, které může 
účinkovat jako kouzlo sugesce (bůh lásky, 
krásy, umění). 

* Aura strachu vyzařuje auru stejnou jako 
kouzlo strach (bůh smrti). 

To je pouze několik možností sil 
propůjčených specializovaným knězům. 
Stejně jako u povolených zbraní, i tyto 
schopnosti závisí na kultuře oblasti, stejně 
tak i na mýtech a legendách, které danou 
mocnost charakterizují. 

 
Duševní hodnoty 

Všichni kněží musí žít podle určitých 
zásad a víry, které ovlivňují jejich chování. 
Klerikové se obyčejně vyhýbají prolévání 
krve a snaží se pomáhat společnosti. Válečné 
řády často přikazují svým členům jít 
příkladem v bitvách, aktivně potírat 
nepřátele a bojovat v prvních řadách. 

Rolnický bůh může od svých věřících 
požadovat práci na polích. Božstva také často 
vyžaduje od svých knězů určité přesvědčení. 
Duchovní hodnoty kněžského řádu 
pomáhají pochopit, jakého chování se má 
kněz ve svém životě držet. 

 
Kněžské tituly 

Kněží určitých řádů mají často jiné tituly 
než normální klerici. Například kněz přírody 
se nazýval (podle starých západoevropských 
tradic) druid (viz dále). Stejně tak známými 
byli třeba šamani. Zde uvádíme několik 
různých, v minulosti či v současné době 
používaných titulů:  

 
Abatyše, Ajatoláh, Bonze, Bratr, Dom, 
Fráter, Guru, Hadži, Imám, Metropolita, 
Mulláh, Odpustkář, Oko Zákona, Opat, 
Patriarcha, Prelát, Převor, Quadi, Rektor, 
Vikář, Yogi nebo žebravý mnich. 
 

Vyváženost 
Při vytváření kněze určitého řádu musí 

DM pečlivě vyvažovat rozdílné vlastnosti a 
schopnosti postavy. Kněz silný v jedné 
oblasti musí být jinde příslušně oslaben, aby 
se nestal ve srovnání s ostatními příliš 
mocným. Pokud bůh boje dá knězi 
neomezenou volnost při výběru zbraně a 
zbroje, musí mít omezený přístup ke 
kouzlům a propůjčeným silám. Na druhé 
straně postava podporující síly míru a pokoje 
by měla umět dostatek kouzel a mít dostatek 
dalších schopností k obraně vlastní i svých 
stoupenců, protože má silně omezený vývěr 
zbraní. Například druid má více 
propůjčených sil než normální klerik, čímž 
se vyrovnává jeho omezený výběr zbrojí a 
kouzel. 

 

Druid 

Požadované vlastnosti: moudrost 12, 
 charisma 15 
Základní vlastnosti: moudrost,  
 charisma 
Povolené rasy: lidé, půlelfové 

 
 

V historii žili druidi mezi Germánskými 
kmeny v západní Evropě a na britských 
ostrovech v dobách římského impéria. Byli 
považováni za rádce náčelníků a měli na 
svou osadu velký vliv. Středem všech jejich 
úvah byl názor, že Země je matkou a 
zdrojem veškerého života. Považovali 
mnohé přírodní věci - slunce, měsíc i určité 
stromy - za bohy. Druidi v AD&D jsou však 
pouze lehce inspirováni těmito historickými 
postavami. Nemusí se chovat jako oni, ani 
nemusí zastávat stejnou víru. 

 
 

Druid je příkladem kněze zasvěceného 
určitému řádu. Jeho síly a životní postoje 
moc jsou odlišné od klerika. Je to kněz 
přírody a strážce divočiny, ať už lesa, stepí 
nebo džungle. 

 
Požadavky 

Druid musí být člověk nebo půlelf. Musí 
mít moudrost alespoň 12 a charisma nejméně 
15. Obě tyto vlastnosti jsou pro něj základní. 
 
Povolené zbraně 

Narozdíl od klerika smí druid používat 
pouze „přirozené“ zbroje – koženou či 
vycpávanou zbroj, zbroj z tlusté kůže a 
dřevěný štít, oboje však může být magicky 
vylepšené. Žádnou z ostatních zbrojí 
používat nesmí. Jeho výběr zbraní je omezen 
na následující: dýka, hůl, kopí, kyj, prak, srp, 
šamšír a šipky.  
 
Povolená kouzla 

Drudi nemají stejný vývěr kouzel jako 
běžní klerici. Mezi jejich sféry s plným 
přístuem patří: všeobecná, léčitelská, 
rostlinná, počasí, zvířecí a živelná. Omezený 
přístup mají do věštecké sféry. Smí používat 
všechny kouzelné předměty povolené pro 
kněze, kromě textů (knihy a svitky) a zbrojí  
či zbraní normálně pro druidy 
nepovolených. 

 
Propůjčené síly 

Většinu záchranných hodů má druid 
společnou s klerikem, získává ale bonus +2 
proti útokům ohněm nebo elektřinou. 

Každý druid umí navíc k dalším 
jazykům ještě tajnou řeč (při používání 
nepovinného systému dovesnotí  se na tuto 
řeč nespotřebuje žádná pozice). Slovní 
zásoba tohoto jazyka je omezená pouze na 
přírodní a přirozené události a jevy. Druidi si 
svou řeč žárlivě hlídají, je to jedna z metod, 
jak mohou navzájem potvrdit druhému svou 
příslušnost k tomuto povolání.  

Na vyšších úrovních získává druid ještě 
následující schopnosti: 

* Od 3. úrovně dovede přesně rozpoznat 
jakoukoliv rostlinu, živočicha a čistou, 
nezávadnou vodu. 

* Od 3. úrovně také prochází zarostlými 
oblastmi (husté křoví, zamotaná vinná réva, 
hustý vřesu), aniž by zanechal byť jedinou 
stopu; navíc prochází s normální 
pohyblivostí. 

* Také od třetí úrovně je schopen naučit 
se jazyk některého lesního stvoření, mezi 
něž patří například draci, dryády, elfové, 
enti, gnómové, ještěrci, kentauři, mantikory, 
obři a poletuchy. Druid si jeden z těchto 
jazyků můžen zvolit na třetí úrovni a 
následně při každém přestupu na vyšší 
úroveň. V případě používání nepovinného 
systému schopností už tyto jazyky stojí volné  
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dovednostní pozice a je jen na druidovi, zda 
se rozhodne naučit se je, nebo ne. 

* Od 7. úrovně je imunní proti kouzlům 
typu okouzli seslaným lesními stvořeními 
(dryády, voděnky, atd...). 

* Na 7. úrovni získává schopnost změnit 
se v až třikrát denně v ptáka, savce nebo 
plaza. Kkaždou z těchto podob (pták, savec, 
plaz) může využít jen jednou denně. 
Velikost zvířete se může pohybovat od 
rozměrů ropuchy nebo malého ptáčka až k 
tak velkým, jako je medvěd. Při změně 
podoby se druidovi samovolně léčí 10-60% 
(10k6 %) utržených zranění (zaokrouhleno 
dolů). Druid může přijmout pouze podobu 
přirozeného zvířete (z reálného světa) v jeho 
přirozené velikosti, ale tím přijímái všechny 
jeho statistiky – pohyblivost, počet útoků, 
schopnosti, třídu zbroje a zranění způsobené 
úspěšným útokem. 

Druid se tedy může změnit v střízlíka, 
přeletět řeku, změnit se v medvěda a 
zaútočit na orky, kteří se tam shromažřďují, a 
nakonec se proměnit v hada a zmizet 
v houští dřív, než přijdou další orci. 

Druidovo oblečení a jeden držený 
předmět v každé ruce se stávají součástí 
nového těla; objeví se znovu při zpětné 
proměně. Nemohou být použity během 
doby strávené ve zvířecím těle. 

* Druid nemůže odvracet nemrtvé. 
 

Duševní hodnoty 
Jako ochránci přírody stojí druidi 

stranou složitostí světa. Jejich zájem se 
nejčastěji soustřeďuje na udržení a obnovu 
(pokud byl narušen) přirozeného cyklu 
přírody – vzniku, růstu, smrti a 
znovuobnovení. Nahlížejí na většinu věcí 
jako na cyklus, takže války dobra se zlem 
jsou pro ně jen vlny v čase. Pouze v případě 
velké převahy jedné strany a narušení 
rovnováhy se začne druid tímto problémem 
zabývat. Z předchozího vyplývá, že druid 
musí mít neutrální přesvědčení. 

Druidi si vzali na starost ochraňování 
přírody – zvláště stromů, divoké zvěře a 
úrody rolníků. Tím pádem jsou také 
zodpovědní za své následovníky a jejich 
zvířata. Uvědomují si, že všichni (i lidé) 
potřebují jídlo, úkryt a obranu před 
zraněním. Lov, farmářství a kácení stromů 
na stavbu domů jsou logické a nezbytné části 
přirozeného cyklu. Druidi nicméně 
netolerují zbytečné ničení a zištné 
zneužívání přírodního bohatství. Většinou 
preferují jemné a složité způsoby pomsty 
proti takovým narušitelům rovnováhy. Je 
všeobecně známa druidská trpělivost a 
schopnost tato provinění nezapomínat. 

Svatým symbolem, stejně jako 
nezbytnou součástí některých kouzel 
(vyžadujících svatý symbol) druidů je jmelí. 
Aby mělo plnou účinnost, mělo by být 
useknuto za úplňku pomocí zlatého nebo 

stříbrného srpu vyrobeného speciálně pro 
tento účel. Jmelí získané jinak zmenšuje 
účinek kouzel na polovinu (platí pro 
zraňující kouzla nebo kouzla s jistou oblastí 
působení) a dává obránci bonus +2 k 
záchrannému hodu (pokud je možný). 

Druidi jako takoví neradi žijí v městech 
nebo hradech. Raději tráví čas ve svatých 
hájích, kde si staví drnové, roubené nebo 
kamenné chatrče a sruby. 

 
Organizace druidů 

Druidi mají celosvětovou organizaci. 
Vysoké úrovně (12. a vyšší) může dosáhnout 
pouze několik z nich. 

 
Druidi, Arcidruidi a Velký druid 

Na 12. úrovni získává postava druida 
oficiálně titul „druid“ (do té doby se o ní 
mluví jako o „zasvěcencích“). V každé 
zeměpisné oblasti (určené oceány, horskými 
pásy a velkými řekami — typický kontinent 
má tak tři takové oblasti) může být v určitou 
dobu pouze devět druidů 12. úrovně (může 
se ovšem objevit druid 12. úrovně z jiné 
oblasti). Postava nemůže dosáhnout 12. 
úrovně dříve, než převezme pozici jednoho 
z těchto devíti. Lze toho dosáhnout jenom 
obsazením prázdného místa nebo vyzváním 
jednoho z devíti na souboj a následným 
vítězstvím. Tento souboj nemusí být vždy na 
život a na srmt – v tom případě poraženému 
zůstává právě 200 000 bodů zkušenosti,  
přesně nutných k udržení se na 11. úrovni. 

Přesná pravidla každého souboje jsou 
určena úmluvou bojujících druidů. Mohou 
bojovat kouzly, zbraněmi nebo kombinací 
obojího. Mohou bojovat do smrti, do doby, 
než dojde ke ztrátě vědomí jednoho z nich, 
než ztratí předem určený počet životů nebo 
než bude zasazena první rána – v tomto 
případě by si oba drudi měli být velice jistí 
svými schopnostmi. Cokoli si postavy 
dohodnou je právoplatné, pokud je stále 
přítomno jisté riziko pro obě strany a 
uplatňují se jejich schopnosti a umění.  

Když se postava stane skutečným 
druidem, získává tři podřízené. Jejich úroveň 
závisí na pozici postavy mezi devítkou 
druidů. Tomu s největší zkušeností slouží 
zasvěcenci 9. úrovně, druhému v pořadí 
náleží tři služebníci 8. úrovně a tak dále, až 
nakonec tomu nejméně zkušenému druidovi 
slouží tři zasvěcenci 1. úrovně. 

V jedné zeměpisné oblasti mohou být 
pouze tři arcidruidi (13. úroveň). Aby se 
postava na 12. úrovni mohla stát 
arcidruidem, musí porazit jednoho z této 
trojice v souboji, případně nahradit 
prázdnou pozici. Každému arcidruidovi 
slouží tři zasvěcenci 10. úrovně. Mezi 
arcidruidy celého světa jsou vybíráni tři k 
službě Nejvyššímu druidovi (viz odstavec 
„Nejvyšší druid a hierofant druidi“). Jejich 

služebníci jim zůstávají, oni sami však slouží 
Nejvyššímu druidovi.  

Velký druid (14. úroveň) je ve své oblasti 
jediný. Také on vyhrál svou pozici nad 
předchozím nejvyšším druidem. Slouží mu 
tři zasvěcenci 11. úrovně. 

Vzestup nového velkého druida obvykle 
vyvolá celou řadu zmatků a chaos v druidské 
hierarchii. Tento vzestup totiž vytváří 
mezeru v řadách arcidruidů, o jejich místo 
bojují druidi a následně o místo vítěze 
svádějí souboje zasvěcenci 11. úrovně. 
 
Nejvyšší druid a hierofant druidi 

Nejmocnější mezi druidy celého světa je 
Nejvyšší druid (15. úroveň). Narozdíl od 
nelkých druidů, kterých může být v různých 
oblastech světa hned několik, existuje pouze 
jeden Nejvyšší. Na světě tedy může být vždy 
jen jeden druid 15. úrovně! 

Nejvyšší druid umí šest kouzel každé 
úrovně (namísto obvyklého množství) a umí 
denně sesílat ještě dalších šest úrovní kouzla  
- buď jako jedno kouzlo 6. úrovně nebo 
rozděleně do několika kouzel nižších úrovní. 
Může tedy seslat navíc jedno kouzlo 6. 
úrovně nebo třeba 2 kouzla 1. úrovně a jedno 
4. úrovně. 

Nejvyššímu druidovi slouží devět 
dalších, kteří spadají jen pod něj a nemají nic 
společného s organizací určité země nebo 
oblasti. Každý druid jakékoliv úrovně může 
vyhledat Nejvyššího a požádat ho o přijetí 
do služby. Tři z těchto devíti sloužících jsou 
arcidruidi, kteří se potulují po světě a fungují 
jako poslové a zástupci Nejvyššího druida. 
Každý z nich získává čtyři úrovně kouzel 
navíc (obdobně jako Nejvyšší druid). Ostatní 
bývají zasvěcenci 7. až 11. úrovně, ačkoliv si 
Nejvyšší může jako služebníka vybrat 
kteréhokoliv druida a často zvažuje i žádosti 
pookrných uchazečů na nízkých úrovních.  

Postavení Nejvyššího druida se 
nezískává soubojem. Místo toho Nejvyšší 
druid vybírá svého nástupce z řady 
současných velkých druidů. Toto postavení 
je náročné, nevděčné a mírně řečeno 
nezajímavé pro kohokoliv kromě rozeného 
politika. Po několika stech tisících bodů 
zkušeností takové služby většinou každý 
dobrodruh hodný toho jména touží odejít a 
vrátit se k dobrodružnému životu. 

Z tohoto důvodu dosahuje Nejvyšší 
druid 16. úrovně po získání pouhých 500 000 
zkušenostních bodů. Jakmile dosáhne 16. 
úrovně, může svou pozici opustit, ovšem 
pouze za předpokladu, že našel vhodného 
nástupce – velkého druida s alespoň třemi 
milióny zkušenostních bodů.  

Bývalý Nejvyšší se musí vzdát oněch 
šesti bonusových úrovní kouzel, které získal 
jako znak Nejvyššího druida, stejně jako 
všech zkušenostních bodů až na jeden 
(ostatní schopnosti mu zůstávají). Nyní je 
hierofant druidem na 16. úrovni a začíná
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postupovat od začátku (viz postupová 
tabulka 23). Může dosáhnout až 20. úrovně, 
většinou skrze vlastní poznávání a cvičení 
sebe sama.  

Od 15. úrovně již druid nezískává nová 
kouzla (na těchto úrovních ignoruj tabulku 
24). Místo kouzel získává nové, mocné 
schopnosti: 

16. úroveň: Na této úrovni získává 
hierofant tři nové schopnosti: 

* Imunita proti všem přirozeným jedům.  
Tím se myslí rostlinné a zvířecí jedy, včetně 
jedu nestvůr, ne ale proti minerální jedy 
nebo jedovaté plyny. 

* Pevné zdraví (na osobu svého věku). 
Hierofant druid již nepodléhá účinkům 
stárnutí na vlastnosti.  

* Schopnost měnit vzhled podle svého 
přání. Tato proměna trvá jedno kolo. Jsou 
možné změny výšky a váhy v rozsahu 50-
150% , může si i změnit zdánlivý věk od 
dětství až po vysoké stáří. Mohou být 
napodobeny rysy jakéhokoliv poločlověka. 
Tato změna není magická, je ji proto možno 
odhalit pouze kouzlem pravdivé vidění.  

17. úroveň: Postava získává schopnost 
biologické hibernace. Její tělesné funkce se 
zpomalí až k zdánlivé smrti, postava 
přestává stárnout. Během hibernace je v 
úplném bezvědomí. Probouzí se buď po 
určené době („Budu hibernovat na 20 dní“), 
anebo nastane-li značná změna okolního 
prostředí (počasí se ochladí, někdo druida 
praští klacem, apod.).  

Druid na 17. úrovni se také může dle své 
vůle přenést na Sféru země. Přenesení trvá 
jedno celé kolo.  Tato vlastnost druidovi 
umožňuje též přežít na Sféře země, 
pohybovat se po ní a kdykoliv se pohou vůli 
vrátit zpět na Základní materiální sféru. 
Neposkytuje však tyto schopnosti na 
Základní materiální sféře. 

18. úroveň: Postava zíkává schopnost  
přenést se a přežít na Elementální sféře 
ohně.  

19. úroveň: Postava zíkává schopnost  
přenést se a přežít na Elementální sféře 
vody. 

20. úroveň: Postava zíkává schopnost  
přenést se a přežít na Elementální sféře 
vzduchu. 

Tulák 
Tuláci jsou osoby, 

které cítí, že jim svět (a všichni na něm) něco 
dluží. Žijí ze dne na den, nejlépe jak mohou, 
a co nejméně pracují. Čím méně se musí 
namáhat a snažit (a udržují si přitom 
pohodlný životní styl), tím lépe se cítí. 
Ačkoliv se obvykle nechovají zle ani krutě, 
jejich pověst není zrovna nejlepší. Mnoho z 
tuláků má pochybnou minulost a 
vzpomínky, ke kterým se raději nevrací. 

Tuláci spojují několik výhod dalších 
povolání. Mohou používat široké spektrum 
magických nástrojů, zbraní a zbrojí. 

Mají také některé vlastní speciality. 
Všichni mají jakous-takous povědomost o 
cizích jazycích, a proto mají šanci porozumět 
textu i v řeči, kterou neovládají. Umí dobře 
šplhat a zachytí se i spár a malých výstupků 
– ještě lépe než zkušení ostřílení horalové. 
Jsou ostražití a bdělí, zaslechnou i věci, které 
ostatní nepostřehnou. No a nakonec jsou 
také velmi obratní (a tak trochu pobertové), 
schopní předvést lecjaké triky a „sbírat“ malé 
předměty z cizích kapes (s proměnlivou 
šancí na úspěch). 

Tuláci mají mnoho zvláštních 
schopností, mezi nimi například vybírání 
kapes a naslouchání, pro které jsou 
stanoveny procentuelní pravděpodobnosti 
úspěchu (závisí na úrovni, obratnosti, 
povolání a rase tuláka). Pokouší-li se použít 
některou z těchto schopností, musí si tulák 
hodit 1k100 (procentový hod) a hodí-li stejně 
nebo méně, než je hodnota v tabulce, uspěl. 
V opačném případě neuspěl (více detailů viz 
tato a následující stránka).  

Všichni tuláci používají pro postup v 
úrovních tabulku 25.  

Všichni tuláci získávají 1k6 životů za 
každou úroveň od 1. do 10. Od 10. úrovně 
však dostávají pouze 2 životy za úroveň a 
nemohou si už započítat bonus za vysokou 
odolnost. 

 

Tabulka 25:    ZKUŠENOSTI A  
 ÚROVEŇ TULÁKŮ 

Úroveň Zloděj/Bard Životaschop. 
(k6) 

1 0 1 
2 1,250 2 
3 2,500 3 
4 5,000 4 
5 10,000 5 
6 20,000 6 
7 40,000 7 
8 70,000 8 
9 110,000 9 
10 160,000 10 
11 220,000 10 + 2 
12 440,000 10 + 4 
13 660,000 10 + 6 
14 880,000 10 + 8 
15 1,100,000 10 + 10 
16 1,320,000 10 + 12 
17 1,540,000 10 + 14 
18 1,760,000 10 + 16 
19 1,980,000 10 + 18 
20 2,200,000 10 + 20 

 

Zlodě j  

Požadované vlastnosti: obratnost 9 
Základní vlastnosti: obratnost 
Povolené rasy: všechny 

 
Zloději se objevují ve všech možných 

podobách a rasách, připraveni přežívat 
nejjednodušším možným způsobem (ale 
dobře zajištěni). 

 
Povolání zloděje rozhodně není vznešené, 
ačkoliv ještě nemusí nutně být zlé. Mnoho 
lidových hrdinů bylo víceméně zloději –
Reynard Lišák, Ali Baba nebo třebas Jánošík 
jsou příkladem takových hrdinů. V 
nejlepším případě je zloděj romantický 
hrdina vedený vznešenými ideály, ale 
s poněkud těkavou povahou. Taková 
postava se může opravdu snažit o dobro, ale 
čas od času podlehne jiným svodům. 

 
Zlodějova základní vlastnost je 

obratnost: postava musí mít obratnost 
nejméně 9, aby se mohla stát zlodějem. 
Ačkoliv jsou cenné i další vysoké vlastnosti 
(zvlášť inteligence), nejsou nutné. Zloděj 
může mít jakékoliv přesvědčení mimo 
zákonně dobrého. Velká část jich je alespoň 
částečně neutrální.  

Zloděj s obratností alespoň 16 získává 
10% bonus ke všem získaným zkušenostem.  

Zloději mají omezený výběr zbraní, 
neboť většinu času jim zabírá procvičování 
jejich vlastních schopností. Mohou používat 
dýku, hůl, krátký luk, kyj, laso, lehkou kuši, 
široký, dlouhý a krátký meč, nůž, prak a 
šipky. Mohou si také obléci koženou nebo 
vycpávanou zbroj, případně pokovanou 
koženou nebo elfí drátěnou zbroj. Pokud 
nosí jinou povolenou zbroj než koženou, má 
zloděj postih na své zlodějské schopnosti 
(tabulka 29). 

K určení základních pravděpodobností 
úspěchu v každé schopnosti použij tabulku 
26. Ke ude uvedeným základním hodnotám 
pak připočítej opravy za rasu, obratnost a 
zbroj (tabulky 27, 28 a 29, v uvedeném 
pořadí).  

Takto získané pravděpodobnosti ale 
neodrážejí zlodějovu touhu po specializaci a 
výjimečnosti. Abychom započetli i tuto 
snahu, všichni zlodějové na 1. úrovni mohou 
rozdělit 60 procentních bodů mezi své 
schopnosti. K jedné schopnosti nesmějí 
přidat více než 30, jinak si mohou tyto body 
rozdělit libovolně. 

Při každém postupu na vyšší úroveň 
dostává zloděj dalších 30 bodů k rozdělení. 
K  jedné schopnosti nesmí přidat více než 15 
bodů najednou a žádná schopnost nemůže 
být zvednuta nad 95%, při započítání všech 
oprav za rasu, obratnost a zbroj. Jako 
nepovinné pravidlo může DM přikázat 
rozdělení části bodů na ty schopnosti, které 
zloděj využíval v minulém dobrodružství. 
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Tabulka 26:    ZÁKLADNÍ STUPNĚ 
                   SCHOPNOSTÍ ZLODĚJE 
Schopnost Základ 
Vybírání kapes 15 % 
Odemykání zámků 10 % 
Pasti 5 % 
Tichý pohyb 10 % 
Skrývání ve stínu 5 % 
Naslouchání 15 % 
Lezení po zdech 60 % 
Čtení jazyků 0 % 
 

Některým pololidským nebo málo 
obratným postavám se může stát, že po 
započtení všech oprav mají hodnotu 
pravděpodobnosti u některé schopnosti 
zápornou. V tom případě nemůže tuto 
dovednost používat, dokud neutratí tolik 
bodů, aby se pravděpodobnost dostala  

Pakliže  zloděj používá nátepníky obrany 
nebo plášť, a nenosí přitom těžké oblečení 
nebo zbroj, používá v následující tabulce 
sloupec „Žádná zbroj“. 

Popis schopností 
Vybírání kapes: Zloděj tuto schopnost 

používá ke krádežím malých věcí z kapes, 
batohů, vaků a měšců jiných lidí, chce-li 
nenápadně podstrčit někomu nějaký 
předmět nebo při předvádění triků s prsty.  

Neúspěšný pokus znamená, že se zloději 
nepodařilo vzít předmět, ale ještě ne, že byl 
odhalen. Pro určení, zda byl odhalen nebo 
ne, odečti úroveň oběti násobenou třemi od 
čísla 100. Pokud zlodějův hod na vybírání 
kapes byl stejný nebo větší než výsledné 
číslo, pokus byl odhalen. Oběť na 0-té úrovni 
tedy odhalí pokus o krádež pouze v případě 
hodu 00 (100) na 1k100, zatímco postava 
třinácté úrovně ucítí zlodějův pokus při 
hodu 61 nebo více. V některých případech 
může zloděj zároveň uspět i být odhalen. 
 
Pokud si tak DM přeje, může určit, že zloděj 
na vyšší úrovni než jeho obět má menší šanci 
na odhalení. V takovém případě snižte 
pravděpodobnost odhalení o rozdíl mezi 
úrovní zloděje a úrovní jeho oběti. Například 
Ragnar, zloděj na 15. úrovni, se pokouší 

ukrást měšec Horácovi, bojovníkovi 9. 
úrovně. Normálně by si Horác všiml jeho 
pokusu v případě hodu 73 nebo víc (100-
(3*9)=73). Při použití tohoto nepovinného 
systému se ale tato šance opravuje o rozdíl 
úrovní. Protože je Ragnar o 6 úrovní výš než 
Horác, šance se upraví tak, že bude odhalen 
pouze při hodu 79 nebo víc (73 + 6 = 79). 
Toto pravidlo platí pouze tehdy, když je 
zloděj na vyšší úrovni, než jeho oběť. 

 
Zloděj se může pokusit vybrat někomu 

kapsy, kolikrát jen chce. Úspěch ani 
neúspěch nemají vliv na následující pokus, 
ale na odhalení možná ano! 

Odemykání zámků: Zloděj se může 
pokoušet odemykat visací zámky, číselné 
zámky (pokud existují) nebo rozlousknout 
logicé zámky (s posuvnými díly, ukrytými 
západkami a tajnými klíčovými dírkami). 
Otevírání těchto zámků však vyžaduje 
zvláštní nástroje. Používání klasických 
zlodějských nástrojů znamená pro zloděje 
normální pravděpodobnost úspěchu. Použití 
provizorních a improvizovaných nástrojů 
(kus drátu, tenká dýka, klacík, sponka apod.) 
znamená postih. Ten je uplatňován DM v 
závislosti na situaci — pohybuje se od -5% 
pro improvizované, ale použitelné nástroje 
až k -60% pro tak neobvyklé a nepoužitelné 
pomůcky jako tenké dřívko. Čas potřebný k 
otevření zámku je 1k10 kol. Jeden konkrétní 
zámek se může zloděj pokusit otevřít pouze 
jednou za úroveň — neuspěje-li, je pro něj 
zámek jednoduše příliš obtížný a o jeho nové 
otevření se může snažit až po získání 
dostatku nových zkušeností (tj. na další 
úrovni). 

Pasti: Zloději se cvičí v nacházení 
malých pastí a nástrah, jako jsou otrávené 
jehlice, vystřelovací nože, smrtící plyny a 
poplašné zvonky. Tato schopnost se 
neuplatní při hledání klesajících stropů, 
uvolněných kamenů, padajících stěn a 
dalších velkých mechanických pastí. 

K nalezení pasti musí být zloděj schopen 
dotknout se daného objektu a prozkoumat 
ho. Obvykle si DM hodí na úspěch a oznámí 
hráči „Nenašel jsi žádnou past“ a je na hráči, 
aby si rozmyslel, jestli tam past není, nebo je 
a on ji pouze nebyl schopen odhalit. Pokud 
past najde, zná její princip, ne ale původ 
zloděj odhalí past, pochopí jen, jak přibližně 
funguje – nedozví se o ní každičkou 
podrobnost. Na určitém předmětu může 
hledat past jednou za úroveň. Hledání pasti 
zabírá 1k10 kol. 

Jakmile je past objevena, může se zloděj 
pokusit ji zneškodnit (je třeba další hod) – 
také tato činnost zabírá 1k10 kol. Uspěje-li 
v hodu, je past zneškodněna, pokud ne, je 
tato past mimo jeho současné možnosti a 
může se o totéž pokusit až na následující 
úrovni. Pokud však hodil 96-100, něchtěně 
past spustil a nese důsledky. Někdy (zvlášť v 

Tabulka 27: OPRAVY ZA RASU 

Schopnost Elf Gnóm Půlčík Půlelf Trpaslík 
Vybírání kapes +5 % - +5 % +10 % - 
Odemykání zámků -5 % +5 % +5 % - +10 % 
Pasti - +10 % +5 % - +15 % 
Tichý pohyb +5 % +5 % +10 % - - 
Skrývání +10 % +5 % +15 % +5 % - 
Naslouchání +5 % +10 % +5 % - - 
Lezení po zdech - -15 % -15 % - -10 % 
Čtení jazyků - - -5 % - -5 % 
 

Tabulka 28: OPRAVA ZA OBRATNOST 

Obratnost Vybírání 
kapes 

Odemykání 
zámků 

Pasti Tichý pohyb Skrývání 

9 -15 % -10 % -10 % -20 % -10 % 
10 -10 % -5 % -10 % -15 % -5 % 
11 -5 % - -5 % -10 % - 
12 - - - -5 % - 

13-15 - - - - - 
16 - +5 % - - - 
17 +5 % +10 % - +5 % +5 % 
18 +10 % +15 % +5 % +10 % +10 % 
19 +15 % +20 % +10 % +15 % +15 % 

Tabulka 29: OPRAVY ZA ZBROJ 

Schopnost Žádná zbroj Elfí drátěná Vycpávaná, tlustá 
či pokovaná kůže 

Drátěná košile* či 
kroužková zbroj* 

Vybírání kapes +5 % -20 % -30 % -25% 
Odemykání zámků - -5 % -10 % -10% 
Pasti - -5 % -10 % -10% 
Tichý pohyb +10 % -10 % -20 % -15% 
Skrývání +5 % -10 % -20 % -15% 
Naslouchání - -5 % -10 % -5% 
Lezení po zdech +10 % -20 % -30 % -25% 
Čtení jazyků - - - - 
* Bardi (a nikdo jiný) v neelfí drátěné košili, brigantině, šupinové, nebo kroužkové zbroji 

dostávají navíc ještě postih –50%.  
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případě nízké pravděpodobnosti) může 
zloděj dobrovolně past spustit (a stát přitom 
na bezpečném místě), než aby zbytečně 
riskoval nechtěnné spuštění. 

Tato schopnost je daleko méně účinná v 
případě magické nebo neviditelné pasti. 
Zloděj se sice také může pokusit past 
odstranit, jeho šance je ale poloviční. 

Tichý pohyb: Zloděj se může pokusit 
tiše pohybovat, kdykoliv to hráč oznámí. 
Jeho normální pohyblivost se tím snižuje na 
1/3. DM si hází, jestli se zlodějovi tichý 
pohyb daří, zloděj se vždy domnívá, že je 
dostatečně tichý. Úspěšný tichý pohyb 
zvyšuje zlodějovu šanci překvapit 
protivníka, vyhnout se odhalení nebo 
přesunout se do pozice dovolující přepad ze 
zálohy. Je zřejmé, že zloděj plížící se před 
očima svých nepřátel jen zbytečně ztrácí čas. 

Skrývání ve stínu: Další ze zlodějových 
schopností mu dovoluje zmizet ve stínu 
nebo v jiných úkrytech – v křovinách, za 
závěsem, ve skulině apod. Takto ukrýt se 
zloděj může pouze v případě, že se na něj 
nikdo nedívá, schován je také jen do té doby, 
než se začne pohybovat (může ovšem dělat 
malé, opatrné a pomalé pohyby, např. 
vytahovat zbraň nebo odzátkovat lektvar). 
Nikdy není možné se takto ukrýt, pokud 
zloděje někdo pozoruje, nezávisle na hodu 
kostkou. Je však možné ukrýt se takto před 
postavou, která zrovna bojuje a  momentálně 
se tedy soustředí na něco úplně jiného. Na 
úspěch hází DM, postava si vždy myslí, že je 
ukrytá dobře. 

Skrytí není možné v naprosté tmě, neboť 
toto umění je založeno nejen na zmatení oka 
pozorovatele, ale i schopnosti nalézt vhodný 
úkrytu. Skrytá postava je však stejně dobře 
skrytá před všemi zraky, ať už mají nebo 
nemají infravidění. Kouzla, magické 
předměty a zvláštní schopnosti odhalující 
neviditelné předměty mohou skrytého 
zloděje nalézt. 

Naslouchání: Dobrý zloděj si dává pozor 
na detaily svého okolí, nezávisle na tom, jak 
nepatrné, a to včetně slabých zvuků, které 
ostatní snadno přeslechnou. Jeho schopnost 
zaslechnout i velmi slabé zvuky (za těžkými 
dveřmi, šepot na druhé straně místnosti atd.) 
je obdivuhodná. Toto naslouchání ale není 
automatické — zloděj se na ně musí jedno 
kolo soustředit. Také jeho okolí musí být 
tiché, musí si též sundat čepici nebo přílbu. 
Odposlouchávání zvuků za dveřmi a dalšími 
překážkami je i tak přinejlepším nejisté. 

Lezení po zdech: Ačkoliv po skalách a 
prudkých kopcích může lézt kdokoliv, zloděj 
je v této oblasti zdaleka nejlepší. Nejenže má 
podstatně lepší pravděpodobnost úspěchu,  
ale většinu povrchů navíc umí zdolávat bez 
pomůcek a provazů. Pouze zloděj dokáže 
lézt po hladkém a velmi hladkém povrchu 
bez náčiní. Samozřejmě i zloděj má při 

šplhání omezené možnosti — nemůže 
bojovat nebo se účinně bránit. 

Čtení jazyků: Díky své povaze se zloději 
často dostávají k všemožným informacím. 
Mezi ně patří i schopnost číst cizí jazyky, 
ačkoliv je aktivně neovládají. To se vztahuje 
hlavně na čtení map, smluv, listin, tajných 
poznámek apod. Od čtvrté úrovně se 
předpokládá, že se setkal s tolika 
cizojazyčnými dokumenty, že má šanci 
přečíst některé nemagické texty. Přirozeně se 
tato schopnost zlepšuje se zkušeností. Tvůj 
DM však samozřejmě může určit, že daný 
jazyk (s nímž se zloděj nikdy nesetkal) je pro 
Tvou postavu jednoduše příliš složitý. 

Hod na přečtení musí být proveden 
pokaždé, kdy se zloděj pokouší přečíst 
nějaký text (ne jen při prvním setkání s 
jazykem). Úspěšný hod znamená, že zloděj 
obsah rozluštil, jeho porozumění textu (v 
procentech) je ale přibližně stejné, jako jeho 
pravděpodobnost úspěchu. 20% šance tedy 
znamená, že i při úspěšném hodu zloděj 
pobere jenom 20% napsaných informací. Pro 
další text psaný stejným jazykem musí zloděj 
házet znovu – text pravděpodobně obsahuje 
spoustu jiných slov. Není potřeba vést si 
záznamy, s jakým jazykem se Tvá postava už 
setkala, protože každá listina se ověřuje 
zvlášť. 

Pro každý dokument má zloděj na dané 
úrovni pouze jeden pokus. Jestliže selže, 
znovu se o porozumění textu může pokusit 
až na další úrovni. 

 
Pokud postava nějaký jazyk ovládá, protože 
na něj utratila volnou dovednostní pozici, 
nemusí si ověřovat porozumění listinám v 
tomto jazyce. 

 
Zloději mají ještě další schopnosti, 

neuvedené v Tabulce 26.: 
Probodnutí: Zloději jsou slabí v boji tváří 

v tvář, ale zároveň odborníci přes nůž v 
zádech. Pokud na někoho útočí zezadu a 
mají přitom překvapení, velmi se zvětšuje 
jejich šance na zásah (mohou si započítat 
bonus +4 za útok zezadu, nepočítá se ani štít 
a bonus za obratnost u nepřítele) a navíc 
mohou soupeře mnohem více zranit. 

Zloděj musí stát na počátku takového 
útoku za svým protivníkem, ten o něm 
nesmí vědět. Pokud napadený zloděje 
zahlédl, zaslechl nebo ho na něj někdo 
upozornil, už o něm ví a zlodějův útok se 
bere jako obyčejný (ačkoliv stále dostává 
bonus za útok zezadu). Nepřátelé si v boji 
velmi často všimnou zloděje, který se jim 
snaží dostat do zad — vždyť prvním 
pravidlem boje je nepustit si protivníka za 
záda! Nicméně postava, která útok skutečně 
neočekává (třebas i přítel nebo spojenec) 
může být zastižena nepřipravena, i když o 
zloději za sebou ví! 

 

Násobek udaný v Tabulce 30 se 
uplatňuje na zranění, ke kterým ještě nebyl 
připočítán bonus na sílu ani magickou zbraň. 
Standardní zranění způsobené danou zbraní 
se vynásobí tímto číslem a potom se k němu 
připočte bonus za sílu a magické vylepšení 
zbraně. 

Probodnutí má ale svá omezení. Tak 
zaprvé, násobek zranění se uplatňuje pouze 
při prvním útoku zloděje, dokonce i v 
případě násobných útoků. Jakmile je 
zasazena první rána, počáteční překvapení 
se rázem vytratí. Zadruhé, tuto schopnost 
není možné použít na libovolnou nestvůru, 
ale pouze na humanoida – velká část bonusu 
je odvozena ze znalosti toho, kam udeřit. 
Zloděj takto může probodnout zlobra, ale ne 
už zřícího. Oběť musí také mít zřetelná záda 
(což vylučuje většinu hlenů, rosolů, slizů 
atd.) a zloděj se musí dostat k důležité části 
těla napadené nestvůry. Při přepadení obra 
tak musí zloděj stát třeba na terase – bodání 
do kotníku není zdaleka tak účinné. 

 

Tabulka 30:  NÁSOBKY ZRANĚNÍ  
                       PŘI PROBODNUTÍ 

Úroveň zloděje Násobek zranění 
1-4 x 2 
5-8 x 3 
9-12 x 4 
13+ x 5 

 
Zlobr kráčí chodbou a zachmuřeně zírá před 

sebe. Podařilo se mu přehlédnout stinný obrys ve 
výklenku. Je to zloděj Ragnar, který se jej rozhodl 
probodnout. Vykročí proto z výklenku za ním a 
zatímco se připravuje zasadit smrtící ránu, kámen 
zachycený v jeho botě naneštěstí zaskřípe po 
kameni. Chlupaté uši nestvůry se vztyčí a ta se 
otočí za zvukem, čímž ničí Ragnarovu možnost 
využít přepadení. Pokud by byl Ragnar úspěšný 
při hodu na tichý pohyb, zaútočil by na zlobra s 
bonusem +4 a zranil by jej pětinásobně více než 
normální ranou (Ragnar je na 15. úrovni). 

 
Zlodějský argot: Zlodějský argot je 

zvláštní forma řeči známá všem zlodějům a 
jejich kumpánům. Není to ovšem řeč 
v pravém slova smyslu; skládá se ze 
slangových slov a hovorových obratů, která 
se vkládají do normálního rozhovoru. Slovní 
zásoba zlodějského argotu se omezuje pouze 
na věco zlodějských zájmů — kradené zboží, 
snadnou kořist, kráděže, loupeže, vzájemné 
měření sil, atakdále. Pořád to však není 
samostatný jazyk. Dva zloději se nemohou 
dorozumět argotem, neznají-li alespoň jeden 
společný jazyk. Argot se ovšem náramně 
hodí, když chce zloděj rozpoznat spřízněnou 
duši a kolegu – stačí jen vloudit pár 
nenápadných slovíček do běžného 
rozhovoru.  
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Princip zlodějského argotu je založen na 
historickém základě (a argot se možná 
v různých obměnách používá i dnes), v 
AD&D však na historii tolik nezávisí. Chceš-
li poznat více o tomto způsobu mluvy, 
několik hodin studia a brouzdání v knihovně 
by mohlo pomoci. 

 
Používání svitků: Na 10. úrovni získává 

zloděj omezenou schopnost používat 
kouzelnické a kněžské svitky. Jeho 
porozumění magickému písmu ale ani 
zdaleka není úplné. Při každém pokusu o 
seslání kouzla ze svitku má zloděj 
pravděpodobnost 25% nedokonalého čtení a 
z toho vyplývajícího obrácení kouzla. Takové 
selhání je pro zloděje a jeho družinu 
většinou velmi nepříjemné. Výsledkem 
může být jednoduché seslání obrácené verze 
kouzle, nebo složité a nebezpečné 
pokroucení efektů a špatné zaměření cíle 
například ohnivá koule nevyletí na nepřítele, 
ale na zloděje. Přesná povaha selhání je plně 
v rukách DM (tohle je jedna z věcí, které si 
DějMistři vychutnávají, takže radši očekávej 
neočekávané). 
 
Zloději nebudují hrady ani pevnosti v 
obvyklém slova smyslu. Preferují raději 
menší opevněné příbytky, zvlášť je-li možno 
jejich skutečný účel maskovat. Zloděj může 
například vybudovat velmi dobře bráněnou 
skrýš ve velkém městě, maskovanou za 
sešlou krčmu nebo staré skladiště. Pravá tvář 
tohoto domu je však velmi dobře střežené 
tajemství! Zloději si téměř vždy budují svá 
doupata ve městech nebo v jejich blízkosti, 
neboť to jsou pro ně nejvýdělečnější místa. 

Toto samozřejmě předpokládá, že zloděj 
chce ze své skrýše řidit organizovanou 
skupinu kumpánů. Ne všichni zloději však 
mají hlavu plnou kradení. Jestliže se postava 
zloděje zaměřuje především na kradmé 
plížení, vyzvídání a jemnou mechaniku 
zámků a pastí, může si vybudovat zcela 
odlišný úkryt - plný neobvyklých a 
vzrušujících předmětů, které získal během 
svých dobrodružství. Jako každý dům 
zlodějů, i ten by měl ladit se svým okolím. 
Koneckonců, který vyzvědač by chtěl 
upozorňovat nepřátele na své bydliště? 
Uvnitř pak může jít o podivuhodné bludiště 
plné místností, tajných průchodů, 
posuvných desek a tajemné výstroje z celého 
světa. 

Jakmile zloděj dosáhne 10. úrovně, jeho 
reputace je tak vysoká, že někteří méně 
zkušení touží připojit se k němu — ať už jde 
o tlupu darebáků nebo družinu vyzvědačů 
dychtivou něco se naučit od známého 
mistra. Těhchto následovníků přichází 4k6 a 
jsou v principu věrní (ovšem moudrý zloděj 
svým komplicům nikdy nedůvěřuje). Při 
konkrétním určení jejich úrovně a typu 

můžeš použít Tabulku 31 nebo se můžeš 
domluvit se svým DějMistrem. 
 

Tabulka 31: NÁSLEDOVNÍCI  
 ZLODĚJE 

Hod 
1k100 

 
Následovník 

               Úroveň 

01-03 Trpaslík bojovník/zloděj 1-4 
04-08 Trpaslík zloděj 1-6 
09-13 Elf zloděj 1-6 
14-15 Elf zloděj /bojovník/mág 1-3 
16-18 Elf zloděj /mág 1-4 
19-24 Gnóm zloděj 1-6 
25-27 Gnóm zloděj /bojovník 1-4 
28-30 Gnóm zloděj /iluzionista 1-4 
31-35 Půlelf zloděj 1-6 
36-38 Půlelf zloděj /bojovník 1-4 
39-41 Půlelf zloděj /bojovník/mág 1-3 
42-46 Půlčík zloděj 1-8 
47-50 Půlčík zloděj /bojovník 1-6 
51-98 Člověk zloděj 1-8 

99 Člověk zloděj  
s dvojpovoláním 

1-8/1-4 

00 Jiné (dle DM) -- 
 
Zloději bývají velmi žárliví na své území. 

Začne-li v jejich prostoru operovat nová 
skupina, obvykle to vede k válce gangů. Boj 
trvá do doby, než je jedna ze skupin zničena 
nebo vytlačena jinam. 

Bard 

Požadované vlastnosti:  obratnost 12, 
  inteligence 13 
  charisma 15 
Základní vlastnosti:  obratnost, charisma 
Povolené rasy:  lidé, půlelfové 

 
Bard je nepovinné povolání použitelné 

tehdy, kdy to povolí DM. Přežívá díky 
svému šarmu, talentu a důvtipu. Dobrý bard 
by měl být nenucený v řeči, veselý, příjemný, 
zábavný a (když všechno ostatní selže) 
rychlonohý. 

 
V historii se titul „bard“ dával pouze jisté 
skupině keltských básníků, kteří zpívali 
historii svých klanů v dlouhých, výpravných 
poémách. Tito bardi, původem zpravidla z 
Irska, Skotska a Walesu, ve společnosti plnili 
mnoho úkolů. Byli to kronikáři kmenové 
historie, zpravodaji novinek, poslové nebo i 
vyslanci u jiných kmenů. V AD&D jsou však 
pojati trochu obecněji. Jako příklad tohoto 
typu bardů z historie i legend mohou sloužit 
třeba Alan-a-Dale, Will Scarlet, Amergin 
nebo i Homér. Každá kultura měla své 
básníky a vypravěče, ať už se jim říkalo 
bardi, skaldi, filiové, minesengři, trubadůři 
nebo jakkoliv jinak. 

 Bard musí mít hodnotu obratnosti 
minimálně 12, inteligenci 13 nebo víc a 
charisma alespoň 15. Jeho základními 
vlastnostmi jsou obratnost a charisma. Bard 
může být dobrý, neutrální nebo i zlý, chovat 
se zákonně nebo chaoticky, vždy však musí 
být alespoň částečně neutrální. Pouze při 
zachování určitého odstupu může úspěšně 
plnit svou roli barda. 

Bardy odjakživa přitahuje mnoho 
různých dovedností — jsou všeumělé, ale nic 
neumí mistrovsky. Ačkoliv bojujé jako každý 
tulák (tedy i zloděj), smí použít libovolnou 
zbraň. Také mohou nosit jakoukoliv zbroj až 
po drátěnou košili, nesmí však používat štít. 

Všichni bardi jsou schopní pěvci, 
hudebníci i básníci a ovládají nějaký hudební 
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nástroj podle volby hráče (nejoblíbenější jsou 
snadno přenosné nástroje). V nepovinném 
systému dovedností se mohou naučit hrát i 
na další nástroje – každá investovaná 
dovednostní pozice umožňuje zvládnout 
další dva nástroje. 

Na svých cestách bardi také pochytí 
několik kouzelnickcých kouzel. Tak jako u 
kouzelníka, i u barda jeho inteligence určuje, 
kolik kouzel se dokáže naučit a jakou šanci 
na výuku kouzla má. I bard si svá kouzla 
zapisuje do knihy kouzel a při zapamatování 
a sesílání kouzel musí dodržovat tatáž 
omezení, jako kouzelník. Z toho vyplývá, že 
bard navlečený do zbroje nesmí kouzlit – 
proto se bardi učí hlavně kouzla určená pro 
ohromení nebo pobavení posluchačů, nikoliv 
pro boj. Počet kouzel v závislosti na úrovni 
barda udává tabulka 32. 

Protože jsou bardi spíš hudlaři než  
plnohodnostní kouzelníci, získávají svá 
kouzla hlavně šťastnou náhodou a 
příležitostně. V žádném případě se bard 
nemůže specializovat. Začínající bardi 
nemají žádná kouzla, na 2. úrovni začínají s 
1k4 kouzly, vybranými buď náhodně nebo 
DějMistrem (musí si však hodit, jestli se ta 
kouzla naučí). Bard neovládá automaticky 
čtení magie, protože to není pro čtení knihy 
kouzel nutné. Může si do své knihy 
zapisovat nová kouzla, která najde během 
dobrodružství, ale nezískává žádná 
automaticky při postupu na vyšší úroveň. 
Všechna kouzla, mimo těch počátečních, si 
musí sám získat při svých dobrodružstvích. 
Pro účely sesílání kouzel se počítá bardova 
stávající úroveň. 
 

Tabulka 32: POČET KOUZEL BARDA 

Úroveň kouzla Úroveň 
Barda 1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - - 
2 1 - - - - - 
3 2 - - - - - 
4 2 1 - - - - 
5 3 1 - - - - 
6 3 2 - - - - 
7 3 2 1 - - - 
8 3 3 1 - - - 
9 3 3 2 - - - 
10 3 3 2 1 - - 
11 3 3 3 1 - - 
12 3 3 3 2 - - 
13 3 3 3 2 1 - 
14 3 3 3 3 1 - 
15 3 3 3 3 2 - 
16 4 3 3 3 2 1 
17 4 4 3 3 3 1 
18 4 4 4 3 3 2 
19 4 4 4 4 3 2 
20 4 4 4 4 4 3 
 
Hlavní a nejsilnější stránkou barda však 

není boj ani kouzla. Jeho specializace dlí v 
komunikaci a jednání s ostatními. K tomu 

má několik zvláštních schopností. Základní 
pravděpodobnost každé z nich je uvedena v 
tabulce 33. Tyto pravděpodobnosti se dále 
upravují v závislosti na rase, obratnosti a 
zbroji – přesně tak, jako u zloděje. Po těchto 
úpravách dostává bard 20 dalších bodů, 
které může libovolně rozdělit mezi své 
schopnosti. Na každé další úrovni dostává 
dalších 15 bodů pro rozdělení. 

 

Tabulka 33: BARDOVY SCHOPNOSTI 

Lezení 
po 

zdech 

Naslou-
chání 

Vybírání 
kapes 

Čtení 
jazyků 

50% 20% 10% 5% 
 

Bardovy schopnosti se upravují podle 
situace a nošené zbroje. Více podrobností viz 
strany 40 a 41. 
 

Lezení po zdech dovoluje bardovi 
zdolávat většinu povrchů bez pomůcek a 
provazů, stejně jako je tomu u zloděje.  

Naslouchání zvětšuje bardovy šance na 
zaslechnutí a rozpoznání zvuku. Může tak 
zaslechnout útržky rozhovoru 
odehrávajícího se na druhé straně dveří nebo 
postřehnout příšeru plížící se za družinou. 
K použití této vlastnosti musí být bard bez 
přílby a po dobu jednoho kola se soustředit. 
Během této doby musí i ostatní členové 
družiny setrvat v tichosti. DM potají provede 
hod a informuje hráče o výsledcích. 

Vybírání kapes umožňuje bardovi nejen 
krást různé peněženky, pozdra, klíče a tak 
podobně, ale i provádět různé triky a kejkle s 
rukama (což se hodí pro pobavení davu). 
Kompletní podrobnosti o vybírání kapes 
(spolu se šancí na přistižení) je možno nalézt 
v popisu zloděje. 

Čtení jazyků je důležitou schopností, 
protože slova jsou pro barda chlebem i solí. 
Bardové tak dokáží v jisté míře číst i 
dokumenty v řečech, jež neovládají, přičemž 
se spoléhají na slova a fráze, které pochytili 
na svých cestách. Kolonka „čtení jazyků“ 
v tabulce 33 udává základní 
pravděpodobnost na rozluštění textu v cizí 
řeči. Také udává, do jaké míry bard textu 
porozumělv případě úspěchu. DM může říct, 
že některý jazyk je příliš neobvyklý či 
neznámý, především pokud se s ním bard 
ještě nikdy dříve nesetkal, a naprosto tak 
znemožnit veškeré šance na úspěch. Na 
druhou stranu si bard nepotřebuje házet na 
úspěch při čtění jazyků, které sám aktivně 
ovládá. V takovém případě se počítá 
s automatickým úspěchem- 

Bard může také ovlivnit reakce skupin 
cizích postav. Vystupuje-li před skupinou, 
která neútočí (a nechystá se k tomu v příštích 
okamžicích), může se pokusit změnit náladu 
posluchačů. Ty se může pokusit jak uklidnit, 
tak podráždit.  Způsob provedení je 
libovolný a musí odpovídat situaci situaci — 

bojovná řeč, něco šprýmů a vtipů, dojemná 
historka, pěkná hra na loutnu, líbivá 
houslová skladba nebo třeba hrdinská píseň 
ze staré vlasti. Všichni z posluchačů si musí 
hodit záchranný hod proti paralýze (je-li jich 
hodně, hodí DM pro všechny najednou za 
použití jejich průměrné úrovně). Záchranný 
hod se upravuje o –1 za každé tři úrovn 
barda. Pokud je záchranný hod neúspěšný, 
bard uspěl a nálada skupiny se posunula o 
jeden stupeň (viz oddíl „reakce“ v DMR) 
k přátelskému nebo nepřátelskému konci 
stupnice – záleží na tom, o co se bard 
pokoušel. Těm, kteří při hodu uspěli, se 
nálada posouvá o 1 opačným směrem.  

 
Cwell Vábný byl zajat skupinou orků a 

odveden do jejich doupěte. Ačkoli ho orci nechtějí 
okamžitě zabít, i blázen vidí, že jeho budoucnost 
může být nepříjemně krátká. V zoufalství se Cwell 
rozhodne vyprávět jim komickou historku o 
vévodovi Tlučhubovi a jeho zmatených rytířích. 
Lidem se vždycky hrozně líbila a tady by mohla 
být (bude-li se líbit taky) velmi užitečná. Většina 
orků má 1. úroveň, ale několik vůdců zvedá 
průměr na 3. Cwell je pouze na 2. úrovni, takže 
nemá žádnou opravu. DM hodí záchranný hod a 
neuspěl (Cwell uspěl!). Jeho věznitelům se 
historka velice líbí (a Cwell posouvá jejich náladu 
z nepřátelské k neutrální). Orčí loupežníci se 
rozhodnou nezabít ho, ale držet pod dohledem, aby 
je bavil. Pokud by úspěli v záchranném hodu, byli 
by rozezleni (třebas mezi nimi jsou někteří, kteří 
sloužili vévodu Tlučhubovi) a jejich reakce by se 
posunula z nepřátelské k násilnické. Výsledkem by 
byla pravděpodobně okamžitá Cwellova smrt. 

 
Tuto schopnost není možné použít 

v bitevní vřavě, ale pouze má-li publikum čas 
naslouchat. Kdyby se Cwell pokoušel o 
vyprávění příběhu během bitevní vřavy, asi 
by si ho útočníci jakožto blázna vůbec 
nevšímali. Navíc způsob ovlivňování musí 
být úměrný okolnostem. Cwellovi se sice 
může podařit uklidnit (nebo rozezlit) 
medvěda hudbou, ale povídání vtipů orkům 
jazykem, kterému nerozumí, je opravdu 
šílené. 

Bardova hudba, historky a poezie 
mohou také inspirovat a povzbudit přátele a 
spojence. Je-li znám přesný původ hrozícího 
nebezpečí, může bard povzbudit spojence a 
přátele (zpívaje o nich v písni jako o 
nesmrtelných), čímž jim přidává +1 k útoku, 
+1 k záchranným hodům nebo +2 k morálce 
(což je užitečné především ve velkých 
bitvách). Zpěvem nebo recitací musí strávit 
alespoň tři kola, a to ještě před tím, než boj 
vypukne. Tato schopnost má vliv na všechny 
uvnitř kruhu o poloměru 3 metry za úroveň 
barda.
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Účinky trvají jedno kolo za úroveň 
barda. Jakmile přestanou působit, nemohou 
být obnoveny, dokud posluchači stále ještě 
bojují. Jednotky, které se stáhly z boje, však 
mohou poslechem bardových písní nebo 
poém dostat novou naději a morální sílu k 
opětovnému útoku. Například jednotka 
vojáků, povzbuzená Cwellem, se vrhne do 
boje. Po namáhavé řeži se stáhnou a nepřítel 
je naštěstí nepronásleduje. Cwell, který si 
všiml skleslých bojovníků, je opět povzbudí 
k boji. Vojáci vyslechnou jeho píseň a poté 
s novou dávkou nadšení vyrazí zpět do boje. 

Bard také dokáže vyrušit účinky písní či 
básní, které jsou použity jako magické 
útoky. Postavy do vzdálenosti 10 metrů jsou 
odolné vůči podobným útokům, dokud bard 
zpívá nebo recituje „proti-píseň“. Během 
toho však nemůže bard dělat nic, než jen 
pomalu kráčet. Navíc je-li zasažen či 
neuspěje-li v záchranném hodu, veškerá 
jeho snaha se zhroutí. Úspěch se zjišťuje tak, 
že bard hodí záchranný hod proti kouzlům – 
úspěch kouzlo blokuje, neúspěch znamená 
plný účinek kouzla (všichni ovlivnění si nyní 
hážou záchranné hody nebo na zranění jako 
obvykle). Tuto schopnost je bard schopen 
použít pouze jednou během setkání nebo 
boje. Tato schopnost neovlivňuje slovní 
složky kouzel či příkazová slova – má vliv 
pouze na kouzla, jež vyžadují vysvětlování, 
příkazy nebo návrhy. 

Bard se také učí trochu od všeho, s čím 
se na svých cestách setká. Všichni bardové 
proto mohou číst a psát ve svém rodném 
jazyce (pokud psaná podoba existuje) a 
všichni znají místní dějiny (bez použití 
dovednostních pozic). Dále mají 
pravděpodobnost 5% na každou úroveň, že 
při prohlídce určí přibližnou povahu a 
účinky libovolného magického předmětu. 
Nemusí s ním zacházet, stačí ho jen 
důkladně prozkoumat. I v případě úspěchu 
zůstává přesná funkce neznámá, poznat lze 
pouze hrubou povahu. 

 Protože je Cwell na 2. úrovni, má šanci 
10%, že se něco dozví o magickém meči +1. 
Uspěje-li, bude vědět, je-li meč prokletý, a pozná, 
jestli má zbraň nějaké přesvědčení („Tenhle meč 
patřil zlému válečníkovi Lurdasovi. Být tebou 
bych se ho nedotýkal!“). Tato schopnost mu 
nedovoluje určit přesné charakteristiky zbraně, 
pouze jeho historii a pozadí. Nemá ani páru o jeho 
bonusech nebo zvláštních schopnostech, pokud se 
nedají odvodit z historie a příběhů. 

Bard může po dosažení 9. úrovně 
vystavět pevnost a přitahovat stoupence. 
Jeho reputace mu do služeb přitáhne 10k6 
vojáků nulté úrovně. Tï přicházejí průběžně, 
avšak padlí vojáci už nebudou nahrazeni. 
Bard si samozřejmě může vybudovat 
pevnost i dříve. Stoupenci však přicházejí 
teprve po dosažení 9. úrovni. 

Od 10. úrovně se může bard pokoušet 
používat napsané magické předměty – 

svitky, knihy apod. Jeho porozumění magii 
ale není úplné (ačkoliv je lepší, než u 
zloděje), má proto 15% pravděpodobnost, že 
text přečtě špatně. Když k tomu dojde, 
obvykle to znamená obrácení účinků kouzla, 
což má nepříjemnými důsledky pro barda i 
jeho družinu. DM ti oznámí, co přesně se 
Tvé postavě stalo, v závislosti na situaci a 
povaze magického předmětu. Výsledky 
mohou být velmi nepříjemné, nebo i smrtící 
(rozhodování o podobných věcech je 
součástí DějMistrovy zábavy). 

Multipovolání a 
dvojpovolání  

Postava s multi-
povoláním se zlepšuje v několika povoláních 
současně a může používat schopnosti všech 
svých povolání jen s malými omezeními. Její 
zkušenosti se dělí rovným dílem mezi 
všechna povolání. Pouze pololidé mohou 
mít multipovolání a dostupné kombinace 
povolání se liší rasu od rasy 

Postava s dvojpovoláním začíná 
dobrodružství s jedním povoláním, ale po 
postupu na určitou úroveň začne od začátku 
s jiným povolání. Ponechává si všechny 
výhody a schopnosti předchozího povolání, 
ale za jejich využívání nedostává žádné 
zkušenosti. Existují určitá omezení v 
kombinacích schopností jednotlivých 
povolání, ale kombinace povolání nijak 
omezena není – stačí mít jen patřičné 
přesvědčení a požadované hodnoty 
vlastností pro obě povolání. Dvojpovolání 
mohou využít pouze lidé. 

Kombinace 
mult ipovolání  

Zde jsou uvedeny 
všechny standardní kombinace povolání 
pololidí. Všimni si, že se používají 
kombinace jednotlivých povolání, nikoliv 
jejich skupin! 

                                           * nebo Druid 

Jak bylo řečeno v jejich popisu, 
kouzelníci specialisté nemohou mít 
multipovolání (gnóm iluzionista je jedinou 
výjimkou). Požadavky na jejich obor studia 
jsou takové, že jim to zabraňuje procvičovat 
jakékoliv jiné povolání. Kněží určitého boha 
mohou mít multipovolání, to závisí na 
povaze božstva a na rozhodnutí DM. 

 
Mult ipovolání :  
výhody a  omezení  

Postava s multi-
povoláním vždy používá výhodnější 
hodnoty pro boj a lepší čísla při záchranných 
hodech. 

Životy postavy jsou průměrem vší 
možné životaschopnosti. Když je postava 
vytvářena, hodí hráč na životy za každé 
povolání zvlášť, sečte hody a vydělí počtem 
povolání (zaokrouhluje dolů). Potom se 
přičte bonus za odolnost. Má-li postava 
odolnost 17 nebo 18 a jedno z jeho povolání 
je bojovník, používá bonus +3, resp. +4 
(namísto bonusu +2, který používají 
nebojovnická povolání). 

Později získává postava úrovně v 
jednotlivých povoláních v různých časech. 
Když se to stane, hodí hráč odpovídající 
kostkou a vydělí výsledek počtem povolání, 
které postava má (zaokrouhleno dolů, ale 
výsledek není nikdy menší než 1). Bonus za 
odolnost se taktéž dělí mezi povolání. Tedy 
bojovník/mág dostává 1/2 bonusu za 
odolnost při přestupu na další úroveň 
bojovníka a zbývající 1/2 při přestupu na 
další úroveň mága. Obdobně by bojovník/ 
mág/zloděj získal 1/3 svého bonusu za 
odolnost při přestupu na další úroveň 
bojovníka, 1/3 při přestupu na další úroveň 
mága a poslední třetinu při přechodu na 
další úroveň zloděje. 

Používáte-li nepovinný systém 
dovedností, začíná postava s nejvyšším 
počtem pozic, podle toho, které povolání jich 
má nejvíce. Poté získává nové podle toho 
povolání, které je přidává nejrychleji. Při 
určování počátečních peněz použije 
nejštědřejší povolání. 

 
Rupertova postava, Morison Všestranný, je 

půlelf bojovník/mág/zloděj. Na 1. úrovni hází 
třikrát na životy: 1k10 (bojovník) 1k6 (zloděj) a 
1k4 (mág). Padlo mu 6, 5 a 2. Jejich součet (13) 
dělený třemi a zaokrouhlený dolů (4) je jeho 
počáteční počet životů. Později se dostal jako 
zloděj na 2. úroveň, zatímco jako válečník a mág 
je stále na 1. úrovni. Hodí si znovu 1k6 na životy 
a padne mu 4. Toto číslo dělí třemi (má tři 
povolání) a zaokrouhlí dolů. Morison tedy 
nakonec získá 1 život při přestupu na 2 úroveň 
zloděje (následně si ještě bude házet 1k10 a 1k4 – 
obojí vydělí třemi – až postoupí na druhou úroveň 
bojovníka a mága). 

 

Elf 
 

Bojovník/Mág 
Bojovník/ Zloděj 
Mág/ Zloděj 
Bojovník/Mág/ Zloděj 
 
Gnóm 
 

Bojovník/Klerik 
Bojovník/Iluzionista 
Bojovník/ Zloděj 
Klerik/Iluzionista 
Klerik/ Zloděj 
Iluzionista/ Zloděj 
 
Půlčík 
 

Bojovník/ Zloděj 

Půlelf 
 

Bojovník/Klerik* 
Bojovník/ Zloděj 
Bojovník/Mág, 
Klerik*/Hraničář  
Klerik*/Mág 
Zloděj/Mág 
Bojovník/Mág/ 

Klerik* 
Bojovník/Mág/ Zloděj 
 
Trpaslík 
 

Bojovník/Zloděj 
Bojovník/Klerik 
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Postavy s multipovoláním mohou 
kombinovat své schopnosti s těmito 
omezeními: 

Válečník: Válečník s multipovoláním 
může používat všechny své schopnosti bez 
omezení. Ta jsou dána pouze dalším 
povoláním. 

Kněz: Nezávisle na jeho dalších 
povoláních musí kněz dodržovat omezení 
zbraní a zbrojí přikázání svého náboženství. 
Má normální schopnosti kněze. 

Kouzelník: Může volně kombinovat své 
schopnosti s ostatními povoláními, musí ale 
dodržovat omezení zbraní a zbrojí. Elf 
oblečený do elfí drátěné košile může kouzlit, 
neboť magie je součástí původu elfů. Tato 
zbroj je však velmi vzácná, nedá se koupit. 
Musí být nalezena, darována nebo získána 
výhrou. 

Zloděj: Nemůže používat zlodějské 
schopnosti kromě otvírání zámků a 
naslouchání, nosí-li jinou zbroj než 
povolenou pro zloděje. Musí si sundat 
rukavice při pokusu o otevření zámku a 
helmu při naslouchání. 

Dvojpovolání :  
výhody a  omezení  

Dvojpovolání mohou 
využít pouze lidé. K tomu musí mít všechny 
základní vlastnosti v prvním povolání 
minimálně 15 a minimálně 17 v povolání, na 
které přecházejí. Postava si zvolí jedno 
povolání a začne svou kariéru jako každý 
jiný dobrodruh. V tomto povolání může 
dosáhnout libovolné úrovně,  závisí jen na ní 
– není žádný horní limit, po jehož překročení 
už si nesmí vzít druhé povolání. Musí však 
dosáhnout minimálně 2. úrovně v prvním 
povolání. Neexistuje ani omezení v počtu 
povolání, na které takto může postava 
přestoupit, dokud má dostatečné vlastnosti a 
chce přecházet (některá povolání ale kladou 
požadavky i na přesvědčení postavy).  

Kdykoliv po přestupu na druhou úroveň 
se může lidská postava rozhodnout, že 
přejde na jiné povolání. K tomu potřebuje 
mít hodnotu základních vlastností nového 
povolání alespoň 17.  Po přestupu k novému 
povolání přestává postava získávat 
zkušenosti za své první povolání a už se v 
něm nemůže dále zlepšovat. Stejně tak se k 
němu už nikdy nemůže vrátit a pokračovat 
tam, kde předtím skončila. Jakmile jedno 
povolání opustí, už s ním nadobro 
skoncovala. Namísto toho začíná s novým 
povoláním od 1. úrovně a s nulou 
zkušenostních bodů. Zachovává si však 
alespoň svou životaschopnost a počet životů. 
Získává schopnosti nového povolání a musí 
se řídit všemi jeho omezeními a přikázáními. 
Vlastnosti postavy je nijak nezvyšují ani 
nesnižují (takže mág se silou 18 přecházející 
na bojovníka nehází na výjimečnou sílu, ale 

válečník s výjimečnou silou ji neztrácí, 
přejde-li k povolání mága).  Postava používá 
tabulky pro boj a záchranné hody platné pro 
její nové povolání.  

To ale neznamená, že postava s 
dvojpovoláním zapomněla vše, co se 
doposud naučila. Stále má osvojené všechny 
vědomosti, schopnosti i znalosti předchozího 
povolání. Použíje-li ovšem během libovolného 
setkání některé ze schopností svého starého 
povolání, nezískává za toto setkání žádné 
zkušenosti a dostane pouze polovinu zkušeností 
za dokončení dobrodružství. Jediné hodnoty, 
které se z předchozího povolání přenáší bez 
omezení, počet životů a životaschopnost. 
Postava je postihována za používání svých 
starých bojových hodnot a záchranných 
hodů, zbraní nebo zbrojí teď zakázaných, 
stejně jako všech zvláštních schopností 
starého povolání, které nové povolání 
neovládá. Postava by se měla snažit učit se 
nové věci a způsoby. Tím, že se vrátí k již 
osvojeným metodám, jenom brzdí sama sebe 
při rozvíjení nového povolání. 

Postava navíc nezískává žádné nové 
životy ani životaschopnost, zatímco se 
zlepšuje v novém povolání. 

Omezení z předchozích dvou odstavců 
platí jenom do doby, než postava získá v 
novém povolání vyšší úroveň, než jakou má 
ve všech svých předchozích povoláních. Od 
toho okamžiku už žádné z uvedených 
omezení neplatí. Postava může používat 
všechny své schopnosti předchozího 
povolání bez jakéhokoliv postihu na 
zkušenostech, získává novou 
životaschopnost (podle nového povolání) a 
dostává další životy při přestupu na vyšší 
úroveň.  

I po zrušení uvedených omezení však 
stále platí všechna omezení, která plynou 
z povolání postavy. Například bojovník/mág 
nemůže kouzlit, má-li na sobě zbroj. 

 
Tarus Krvavec začne svou kariéru jako klerik 

s moudrostí 16. Postoupí až na 3. úroveň a poté se 
rozhodne, že se stane bojovníkem, protože má sílu 
17. Ponechá si tedy svých 14 životů (házel 3k8), 
ale ve všech ostatních směrech se považuje za 
bojovníka na 1. úrovni. Po dosažení 4. úrovně 
Tarus konečně získává nové životy, tentokráte už 
háže 1k10. Od této chvíle může sesílat kouzla jako 
klerik na 3. úrovni a bojovat jako bojovník na 4. 
úrovni. Po zbytek své dobrodružné kariéry se 
Tarus zlepšuje už jenom jako bojovník, ačkoliv si 
ponechává své klerické schopnosti – což se může 
docela hodit, když se situace začne vymykat 
kontrole! 

  

Je-li postava s dvojpovoláním nebo 
multipovoláním zasažena nestvůrou upíjející 
úrovně, nejprve ztrácí úrovně z toho 
povolání, ve kterém má nejvyšší úroveň. 
Pokud je ve všech povoláních na stejné 
úrovni, ztrácí úrovně v povolání, které 
vyžaduje nejvíce zkušeností k přestupu na 
další úroveň.  

Postava může vysáté úrovně získat zpět, 
avšak dokud nezíská ve všech povoláních 
své úrovně zpět, musí si vybrat, které 
povolání bude používat jako prioritní v 
následujícím dobrodružství. Používání 
schopností z jiného než zvoleného povolání 
potom podléhá postihům na zkušenost, jak 
bylo popsáno výše. Jakmile postava dosáhne 
původní úrovně ve všech povoláních, tato 
omezení opět mizí. Samozřejmě nemůže 
postoupit ve svém původním povolání na 
vyšší úroveň, než ze které přestupovala k 
novému povolání. 

 
Tarus je klerik na 4. úrovni a bojovník na 3. 

úrovni. V boji ho zasáhne fext a vysaje mu jednu 
úroveň klerika, protože v tomto povolání je Tarus 
nejvýše. Pokud by ho fext zasáhnul podruhé, 
ztratil by Torus jednu úroveň bojovníka. Poté by 
mohl své ztracené úrovně získat zpět, ale musel by 
si vybrat, zda bude vystupovat jako bojovník nebo 
klerik. Jakmile by získal dostatek zkušeností a 
obnovil by si ztracenou úroveň bojovníka, už by 
v tomto povolání nemohl postupovat dále (je 
možné pouze obnovit původní úroveň). Stále by 
však mohl postupovat po úrovních jako klerik a 
používat přitom schopnosti bojovníka na 3. 
úrovni. To vše do chvíle, než by získal zpět i 4. 
úroveň klerika. Od té chvíle by byl Tarus opět tím, 
čím byl před soubojem s fextem. 
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Hned poté, co dokončíš tvorbu vlastní 
postavy, musíš určit ještě její přesvědčení. V 
některých případech (zvláště u paladina) je 
tvoje volba nějakým způsobem omezená. 

Přesvědčení postavy určuje její etické a 
morální vztahy k ostatním, ke společnosti, 
zlu, dobru a k silám světa všeobecně. 
Používej přesvědčení své postavy jako 
průvodce a nápovědu k tomu, jak se chovat 
k vnějšímu světu a jak řešit morální 
problémy Tvé postavy. Vždy pamatuj, že 
přesvědčení je nástroj hry, nikoliv záležitost 
omezující Tvou postavu. Přestože 
přesvědčení definuje obecný přístup ke 
světu, určitě to neznamená, že postava své 
postoje a názory nemůže měnit, chovat se 
iracionálně nebo jinak, než obvykle. 

Přesvědčení je v AD&D rozdělené na 
dvě poněkud odlišné části: zaprvé postoj k 
řádu a chaosu, a zadruhé vztah k dobru a 
zlu. Kombinací těchto možností (vždy k nim 
patří ještě neutralita) je možno získat devět 
možností, které většinou stačí k (hrubému) 
popisu chování a vztahů každého člověka. 

Řád, neutralita, 
a chaos 

Vztah k řádu a 
chaosu je rozčleněn do tří rozdílných tříd. 
Obvykle se kreslí jako vrcholy 
rovnostranného trojúhelníka. Jde o řád, 
chaos a neutralitu. Jedna z těchto možností 
charakterizuje etiku postavy — její vztah k 
organizované společnosti a důvodům její 
existence.  

Postava věřící v řád se domnívá, že 
zákon, organizace a společnost jsou životně 
důležité síly vesmíru. Vztahy mezi lidem a 
vládou vznikají přirozeně. Zákonní 
filosofové hlásají, že tento řád nevytvořil 
člověk, ale že jde o přirozený zákon světa. 
Lidé jej musí dodržovat, jinak se všechno 
ropzadne a zanikne. Pro méně filozofující 
postavy znamená přesvědčení, že zákony by 
se měly dodržovat, i kdyby jen proto, aby 
bylo možné žít ve společnosti dalších lidí. 
Lidé by se tedy neměli dejme tomu 
vlastnoručně mstít, ale místo toho svěřit 
potrestání provinilců příslušným úřadům a 
autoritám. Síla vychází z jednoty skutků, jak 
je to možné vidět na příkladu cechů, církví a 
mocných impérií. 

Osoby vyznávající neutralitu mají na 
věci vyváženější pohled. Domnívají se, že ke 
každé síle existuje ve vesmíru protiklad. Kde 
existuje řád, tam existuje i chaos. Kde je 
neutralita, tam je i zúčastněnost. To samé 
platí i pro dobro a zlo, život a smrt. A 
důležité je, aby všechny tyto síly zůstaly ve 
vzájemné rovnováze. Získá-li jeden z 
principů výraznou převahu nad jinými, 
vesmír se stane nevyrovnaným. Kdyby se 
takto vymklo z kontroly hned několik 

principů, mohlo by se zhroutit i všechno 
bytí. Převáží-li například smrt nad životem, z 
vesmíru se stane mrtvá poušť. 

Neutrální filozofové předpokládají nejen 
existenci protikladů, ale věří i, že vesmír by 
zanikl, pokud by jeden z principů úplně 
zničil druhý (protože nic nemůže existovat 
bez svého protikladu). Naštěstí pro tyto 
filosofy (a pro všechen rozumný život) se 
zdá, že vesmír je schopen účinné 
samoregulace. Pouze při výskytu mocné a 
ničím nevyvážené síly (což se téměř nikdy 
nestává) se začínají tito lidé obávat a zajímat 
o další vývoj světa. 

Stoupenci chaosu tvrdí, že ve světě není 
ani vyváženost sil, ani předem daný řád. 
Místo toho vidí vesmír jako jeden ohromný  
shluk událostí, věcí a sil, které spolu někdy 
navzájem souvisí a jindy jsou naprosto 
nezávislé. Domnívají se, že individuální 
jednání je v souladu s rozdílností všech věcí 
a že činy uskutečněné na jednom místě nijak 
neovlivňují bytí na druhém konci galaxie. 
Chaotičtí filozofové věří v moc jedotlivce nad 
vlastním osudem, mají v oblibě národy žijící 
v anarchii. Pragmatičtější, nefilosofické 
chaotické postavy vidí smysl společnosti 
v ochraňování jejich vlastních práv. Je velmi 
těžké řídit skupinu chaotických postav, 
protože ty staví své zájmy nad prospěch 
společnosti. 

Dobro, neutralita a 
zlo 

Tak jako řád a chaos, 
i druhý soubor postojů je rozdělen do tří 
částí. Ty víceméně morální stránku 
jednotlivce, určují jeho pohled na to, co je 
dobré a co špatné. 

Dobré postavy jsou zkrátka dobré. Snaží 
se být čestné, dobromyslné a přímé. Lidé 
však nejsou dokonalí, proto jen málo je 
dobrých stále, vždy se objeví občasná selhání 
a slabosti. Dobrá postava se však takových 
poklesků snaží vyvarovat a když už k nim 
dojde, pokusí se je napravovit. 

Musíš si ale uvědomit, že dobro není 
absolutní pojem. Ačkoliv mnoho věcí se 
obecně považuje za dobré (pomoci 
potřebným, ochraňovat slabé), různé kultury 
se dívají na dobro a zlo různě. 

Neutrální postavy se nejraději zdržují 
jakéhokoliv úsudku o čemkoliv. Nerozdělují 
lidi, události ani věci na dobré a zlé. Někdy  
je to proto, že bytost nemá možnost 
samostatně rozlišit dobré od zlého (do této 
kategorie patří zvířata). Přirozená zvířata 
nedělají nic z dobrých nebo zlých úmyslů. 
Zabíjí, když mají hlad nebo když se cítí 
ohrožena. Spí tam, kde najdou příhodné 
místo. Nestarají se o morální důsledky svých 
činů – jednají instinktivně. 

Zlo je protikladem dobra a objevuje se v 
mnoha podobách, někdy zjevně a jindy 
pouze nenápadně. Jen málo zlých lidí však 
aktivně vyhledává možnost škodit, 
způsobovat bolest a smrt. Podstatně častěji si 
jenom neuvědomují, že svými činy 
způsobují bolest a ničení. Lidé a věci, které 
překážejí zlé postavě v uskutečňování jejích 
cílů, jsou prostě překážky v cestě, které musí 
být odstraněny. Je-li přitom někdo zraněn... 
co se dá dělat. Pamatuj, že zlo, stejně jako 
dobro, je v různých společnostech 
interpretováno různě. 

Kombinace  
přesvědčení 

Z předchozích dvou 
sad můžeme sestavit devět možných 
kombinací. Každá se liší od ostatních, někdy 
hodně a někdy jenom v některých detailech. 
Každá z nich je popsána v následujících 
odstavcích. 

Zákonně dobré: Postavy s tímto 
přesvědčením věří, že silná a spořádaná 
společnost s dobře organizovanou vládou 
dokáže učinit život lepším pro většinu lidí. K 
udržení a zabezpečení těchto hodnot jsou 
vytvářeny a dodržovány zákony. Dodržují-li 
obyvatelé zákony a pomáhají-li si navzájem, 
společnost jako celek prosperuje. Proto se 
zákonně dobré postavy snaží dělat věci, 
které přinesou užitek co největšímu počtu 
lidí a zároveň nejmenšímu počtu způsobí 
škodu a utrpení. Příkladem takové postavy 
může být čestný, těžce pracující nevolník, 
laskavý a moudrý král nebo přísný, ale 
dobromyslný ministr spravedlnosti. 

Zákonně neutrální: Pro tyto postavy je 
nejdůležitější hodnotou zákon, řád a 
pořádek. Mají víru v pevnou,  silnou vládu, 
ať už je to tyranie nebo benevolentní 
demokracie. Prospěch z pořádku a vlády 
převažuje nad jakýmikoliv morálními 
problémy způsobenými touto vládou. 
Výborným příkladem zákonně neutrální 
postavy je inkvizitor, který bude 
pronásledovat zrádce za každou cenu, nebo i 
voják, jenž bez okolků uposlechne všechny 
rozkazy. 

Zákonně zlé: Tyto postavy využívají 
(nebo spíše zneužívají) zákony a řád pro své 
vlastní cíle. Organizace a struktura vyzvedne 
ty, kteří jsou hodni vládnout a umí jasně 
definovat vztah vládce a sluhy. K tomu 
zákonně zlé postavy podporují ty zákony, 
které podepírají jejich touhu po moci. Přijde-
li někdo k újmě díky takovému zákonu, co 
dělat? Postavy s tímto přesvědčením však 
zákony dodržují ze strachu před 
potrestáním. Jsou velmi opatrné, mají-li dát 
někomu slib, protože jím potom mohou být 
donuceni k činům, které jim nevyhovují. 
Pokud ho už přece dají, poruší ho jen tehdy, 
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najdou-li k tomu legální důvod podle 
zákonů společnosti. Tyran vládnoucí 
ocelovou pěstí nebo lakomý a vyhýbavý 
obchodník jsou příkladem takových postav. 

Neutrálně dobré: Tyto postavy věří, že je 
důležitá rovnováha sil, ale záležitosti řádu a 
chaosu nijak nesnižují nutnost dobra. 
Protože je vesmír plný stvoření, která mají 
svoje vlastní cíle, určité provádění dobrých 
skutků nemůže rovnováhu nijak výrazně 
narušit, ale spíše upevnit. Pokud šíření dobra 
znamená podporu zákonů a pořádku, pak je 
třeba se chovat podle zákonů, může-li se 
dobro vykonat pouze svržením vládnoucího 
rodu, bude postava s tímto přesvědčením 
organizovat revoluci nebo převrat. Sociální 
struktura samotná pro ni nemá žádný 
význam. Baron porušující příkazy svého 
krále, aby zničil někoho, koho považuje za 
zlého, je dobrým příkladem takovéto 
postavy. 

Absolutně neutrální (nebo jen 
„neutrální“) postavy odmítají na jakoukoliv 
svou akci pohlížet jako na zlou nebo dobrou. 
Tyto postavy jsou velmi vzácné, protože 
naprostá většina lidí v běžném životě dělá 
rozhodnutí velmi často (i když ne vždy 
zrovna důležitá). Absolutně neutrální 
postavy se snaží vyhnout připojení ke 
kterékoli straně v konfliktu, za svou 
povinnost považují udržovat rovnováhu. 

Tyto postavy se někdy proti své vůli 
dostávají do podivných situací a 
spojeneckých svazků. Dovedeno do 
extrému, vždy by se měli připojit ke slabší 
straně, někdy třeba i změnit stranu, když 
bývalá slabší oběť získá dostatek síly. 
Absolutně neutrální druid se může připojit k 
vládci panství ohroženého nájezdem zlých 
gnolů jen proto, aby začal ty samé gnoly 
podporovat v okamžiku, kdy jsou poraženi a 
hrozí nebezpečí, že budou pobiti nebo i jen 
zemřou hlady. Z toho je jasně vidět, že na 
světě může být jen málo absolutně 
neutrálních postav. 

Neutrálně zlé: postavy se zabývají 
hlavně samy sebou a svým vlastním 
prospěchem. Nemají zvláštní námitky proti 
spolupráci s ostatními, ale ani proti tomu 
poslat je jejich vlastní cestou (anebo taky do 
pekel). Je-li nějaká možnost k zisku, ať už 
legální, sporná nebo zjevně protizákonná, 
využijí ji. Přestože nemají ten samý postoj, 
jako chaotické postavy („každý sám za 
sebe“), neznají výčitky svědomí kvůli zradě 
svých společníků za osobní prospěch. 
Obvykle soustřeďují svůj zájem na peníze a 
moc, což je činí velmi přístupnými úplatkům 
v jakékoliv formě. Bezohledný obchodník, 
obyčejný zloděj nebo dvojitý informátor 
(zrazující další lidi, aby se sám ochránil a 
upevnil svou pozici) jsou příklady neutrálně 
zlých postav. 

Chaoticky dobré postavy bývají silné 
osobnosti s laskavým a benevolentním 
chováním. Věří ve krásu dobra a práva, ale 
mají jen málo porozumění pro zákony a 
omezení. Nerozumí a nemají rádi lidi, „kteří 
se snaží ostatní manipulovat, posouvat sem a 
tam a říkat jim, co dělat a co ne“. Jejich činy 
řídí jejich vlastní měřítka, která, přestože 
jsou dobrá, se někdy neshodují s názorem 
zbytku společnosti. Dobrým příkladem je 
třeba odvážný hraničář, který žije v divočině 
a neustále se stěhuje pryč od civilizace. 

Chaoticky neutrální postavy věří, že 
v ničem není žádný pořádek, a to ani v jejich 
vlastních činech. S tímto životním krédem 
často udělají to, co jim zrovinka přelétne přes 
nos. Zlo a dobro je při rozhodování vůbec 
neovlivňuje. Je velmi obtížné rozumně s 
nimi vycházet. Chaoticky neutrální postavy 
nezřídkakdy vsadí všechno na jednu kartu, 
bez jakéhokoliv důvodu a s neutuchajícím 
úsměvem na rtech. Jsou naprosto 
nespolehlivé. Po pravdě, jediná věc, na 
kterou se u nich můžete spolehnout, je jejich 
absolutní nespolehlivost! Toto přesvědčení je 
pravděpodobně nejobtížnější na zahrání. 
Příkladem chaoticky neutrálních postav 
mohou být podivíni a blázni. 

Chaoticky zlé: Tyto postavy jsou 
postrachem všeho dobrého a zákonného. 
Postavy s tímto přesvědčením jsou 
motivovány pouze vlastním ziskem a 
potěšením. Berou si vše, co chtějí, a to 
jakýmkoliv způsobem, aniž by na tom viděly 
cokoliv špatného. Zákony a vlády jsou 
nástroje slabochů, silní mají právo vzít si 
všechno a slabí jsou tu jen proto, aby byli 
využíváni. Spolupracuje-li několik takových 
postav, není to potřebou spolupráce, ale 
nutností zničit silnějšího nepřítele. Držet je 
pohromadě může pouze velmi silná 
osobnost, schopná udržet si poslušnost 
svých „spolupracovníků“. Protože je tato 
poslušnost založena zpravidla na hrubé síle, 
při nejmenší známce slabosti bývá vůdce 
vystřídán jiným. Krvežízniví bukanýři nebo 
postavy a monstra s nízkou inteligencí 
mohou sloužit jako příklady takových 
postav. 

Bytost i  bez p řesvědčení  

Navíc k 
předcházejícím přesvědčením existují 
některé bytosti – především neintelignetní 
nestvůry (vraždící rostliny, apod.) a zvířata – 
které se nestarají o morální a etické důsledky 
svého konání. Pro takovéto bytosti se 
přesvědčení jednoduše nepoužívá. Pes, i 
když trénovaný, není dobrý ani zlý, nechová 
se zákonně ani chaoticky. Je to prostě pes. 
Takovéto bytoti se vždy považují za 
neutrální. 

Hra přesvědčení 
Kromě několika minimálních omezení 

požadovaných některými povoláními máš 
naprosto volnou volbu přesvědčení. Před 
vlastním rozhodnutím je ale ještě dobré 
uvážit následující věci. 

Zaprvé, přesvědčení Ti má pomáhat 
vcítit se do postavy a také by tak mělo být 
používáno. Nevybírej si přesvědčení, které 
nedokážeš zahrát nebo které by tě nebavilo. 
Vybereš-li si nezajímavé přesvědčení, stejně 
se nakonec podle něj nebudeš chovat 
(ověřeno ve hře). Hráč, který si myslí, že 
zákonně dobrá postava bude svatoušek, 
který si neužije žádnou zábavu, by si měl 
vytvořit raději chaoticky dobrou postavu. Na 
druhou stranu hráč, který si myslí, že hrát 
opravdu hrdinského zákonně dobrého 
bojovníka by mohla být zajímavá a zábavná 
výzva, si klidně může toto přesvědčení 
vybrat. Neboj se naplno využít svou 
představivost. Ale pamatuj, volba 
přesvědčení je způsob, jak říci: „Moje 
postava se bude chovat asi takhle a rozhodně 
nebude dělat tohle“. 

Zadruhé, hra se odvíjí hlavně kolem 
spolupráce všech členů družiny. Postava, jež 
se snaží jednat jen podle sebe nebo ostatní 
provokuje a vzteká, má před sebou 
pravděpodobně jen krátkou kariéru. 
Vždycky musíš brát v úvahu přesvědčení 
ostatních postav v družině. Některé 
kombinace, jako zákonné dobro spolu s 
některým ze zlých přesvědčení, jsou silně 
výbušné. Dřív či později zjistíte, že trávíte 
více času hádkami než dobrodružstvím. 
Někdy je to nezbytné (a třeba i zajímavé), ale 
všeho moc škodí. Když se hráči hádají, 
začínají být naštvaní. Když jsou naštvaní, 
jejich postavy mezi sebou začínají bojovat. 
Když mezi sebou postavy bojují, hráči se jen 
více rozzlobí. Jakmile ve hře převládne vztek 
a nepřátelství, nikdo se nebaví. A co je to za 
hru, když se hráči nebaví? 

Zatřetí, někteří lidé si vybírají zlé 
postavy. Ačkoliv to není nijak zakázáno, 
existuje několik důvodů proti takové volbě. 
AD&D je hrdinská fantasy. Co je hrdinského 
na tom, být podlý ničema? Hraje-li skupina 
zlých postav svá přesvědčení správně, je to 
spíš bitva mezi postavami, než mezi 
družinou a okolním světem. Jedinci s 
neutrálně zlým přesvědčením začnou být 
paranoidní (a částečně pro to mají i důvod), 
u toho, že je ostatní zradí kvůli zisku nebo 
sebeprosazení. Postavy chaoticky zlé se snaží 
veškerá rizika hodit na někoho jiného, aby se 
samy staly (nebo zůstali) silnými a převzaly 
kontrolu družiny do vlastních rukou. No a 
zákonně zlé postavy, ačkoliv se možná řídí 
jistými pravidly chování, se vždy budou 
pokoušet vykroutit ze svých závazků a 
obracet všechna pravidla ve svůj prospěch. 
Skupina hráčů zlých postav, které 
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harmonicky spolupracují, prostě nehraje své 
přesvědčení správně. Už svým původem zlo 
volá po disharmonii a rozepřích, které ničí 
zábavu. 

Představ si, jak si skupina postav s 
různým přesvědčením bude dělit získaný 
poklad. Předpokládejme, že v družině bylo 
devět postav, každá s jiným přesvědčením (v 
praxi téměř nemožný, ale pro ilustraci 
užitečný příklad). Každá z nich může říci 
svůj názor: 

Zákonně dobrá postava říká: „Než jsme 
šli na tohle dobrodružství, dohodli jsme se, 
že poklad rozdělíme rovnoměrně. Takže to 
tak uděláme: nejdřív oddělíme kus na 
zaplacení výdajů za dobrodružství a na 
oživení mrtvých spolubojovníků, protože to 
je společnou starostí nás všech. To, co zbude, 
si rozdělíme na devět kusů. Jestli někdo z 
nich nepůjde oživit, tak jeho díl připadne 
jeho rodině.“ 

„Jo, dohodli jsme se dělit rovným dílem,“ 
odpoví zákonně zlá postava zamyšleně. „Ani 
slovo ale nepadlo o placení něčích výdajů. 
Není moje chyba, že jsi utratil celé jmění za 
vybavení! Navíc se naše dohoda vztahuje jen 
na přeživší, nepamatuju se, že bysme se 
domlouvali ohledně mrtvých. Nemám zájem 
něco utrácet na tyhle hlupáky. To je problém 

někoho jiného.“ 
Do debaty vstoupí zákonně neutrální 

postava s kusem papíru. „Štěstí pro vás dva, 
že mám vždycky všechno pěkně pohromadě 
a zorganizované. Měl jsem takové tušení, 
takže jsem tu naši dohodu radši zapsal. Já 
věděl, že to bude potřeba, takže teď se 
budeme držet přesně úmluvy.“ 

Neutrálně dobrá postava zvažuje 
problém a rozhoduje se takto: „Já jsem pro 
rovné díly — to je pro každého dobré. 
Výdaje jsou ale vlastní problém každého 
z nás. Jestli někdo moc utrácel, aspoň si 
příště bude víc šetřit kapsu. Nicméně oživení 
padlých druhů je podle mne dobrý nápad, ty 
peníze bych dal stranou.“ 

Po vyslechnutí všech dosavadních 
argumentů se absolutně neutrální postava 
rozhoduje zatím nic neříkat, je jí to celkem 
jedno. Ani jedna záležitost jí nijak zvlášť 
nezajímá. Pokud se problém vyřeší bez jejího 
rozhodnutí, bude to fajn. Ale kdyby se zdálo, 
že všechno nakonec spadne do klína jediné 
postavě, bude to právě neutrální postava, 
která do toho rázně vstoupí a bude 
vyžadovat rovnoměrnější rozdělení. 

Neutrálně zlá postava během 
dobrodružství zemřela, takže nějak nemá co 
říct. Kdyby ale mohla vyjádřit své názory, se 

vší ochotou by se zastávala názoru, že by se 
měly dát peníze stranou na oživení mrtvých 
(protože k nim patří, jinak ne). Zároveň by 
doufala, že ostatní neobjeví velký diamant, 
který si tajně schovala do kapsy během 
jednoho střetnutí. 

Chaoticky dobrá postava k celému 
problému namítá: „Hele, je jasné, že celá ta 
původní dohoda je k ničemu. Takže bychom 
ji měli roztrhat a odměnit každého podle 
toho, jak byl užitečný. Viděl jsem některé 
z vás, jak se schovávají vzadu, zatímco my 
ostatní jsme vpředu bojovali. Opravdu nerad 
bych viděl někoho s odměnou za to, že byl 
zbabělec! Co se týká mrtvých, to je podle mě 
věc každého zvlášť. Já na ně klidně pár zlatek 
přihodím, ale nemůžu tvrdit, že bych úplně 
každého zase rád viděl mezi živými.“ 

Vzteklá kvůli naprosto pravdivému, ale 
netaktnímu odhalení její zbabělosti, 
chaoticky zlá postava odsekne: „Tak 
moment! Já jsem hlídal zadní voj, copak to 
není důležité? Můžu za to, že se za náma nic 
neplížilo? Tak se mi teď zdá, že jste všichni 
dost poničení — a já ne! Takže myslím, že 
nebudete mít námitky proti tomu, že si 
vezmu všechny klenoty a tuhle hůlku. Jo, a 
taky si vezmu to, co maj' ty dvě mrtvoly u 
sebe zajímavýho. A vy můžete buď dělat, co 
vám řeknu, anebo zmizet — napořád!“ 

Chaoticky neutrální postava je také 
mrtvá (snažila se přímo zaútočit na 
gorgonu), takže ani ona se do hádky 
nezapojuje. Ale i kdyby byla naživu, přidala 
by se k té straně, která by se jí v daný 
okamžik nejvíce zamlouvala. Pakliže by se 
nemohla rozhodnout, hodila by si mincí. 

Zjevně velké rozmezí přesvědčení v 
družině dělá i z jednoduchého úkolu 
nepřekonatelný problém. Je téměř jisté, že 
skupina z našeho příkladu by před 
rozhodnutím začala bojovat. Ale dělení 
pokladu je poslední otázka, ve které se 
názory členů rozcházejí. Podívejme se na 
bitvu, ve které naše postavy svůj poklad 
získaly. 

Jakmile se dostaly do středu zbořeného 
zámku, potkaly svého nepřítele, gorgonu 
ovládanou šíleným válečníkem. Mezi nimi a 
soupeřem stál bezbranný vesničan, unesený 
z nedaleké osady. 

Zákonně dobrá postava bezodkladně 
(ale ne bláznivě) zaútočila; byla to ta správná 
věc, kterou měla udělat — musí přece 
ochraňovat vesničany, tím spíš zachránit 
nevinného před těmi stvůrami. Bojovala by, 
než by zvítězila anebo byla odtažena pryč 
svými přáteli. Nebojovala by až do své smrti, 
ale nevzdala by se, dokud by neudělala 
všechno, co mohla proti nestvůrám dokázat. 

Zákonně zlá postava se boje zúčastnila 
také dobrovolně. I když jí ten vesničan ani 
zbla nezajímal, nemůže přece nechat ty 
potvory, ať ho jen tak rozdupou. Přesto ani  



              .        Přesvědčení (změna přesvědčení) 

 51 

ona neměla důvod nechat se zabít. Kdyby 
musela ustoupit, vrátila by se s větší 
vojenskou silou, zajala zločince a veřejně je 
popravila. Kdyby vesničan mezitím zemřel, 
poprava by byla o to krutější.  

Zákonně neutrální postava by ráda 
bojovala, protože násilníci narušovali platný 
řád společnosti. Nechtěla ale riskovat svůj 
život, rozhodla se proto zatím nebojovat a 
vrátit se s posilou. Kdyby se vesničana 
podařilo zachránit, bylo by to skvělé, protože 
je členem společnosti. Kdyby vesničan 
zemřel, bylo by to nemilé, nicméně 
nevyhnutelné. 

Neutrálně dobrá postava se nepokusila 
bojovat s gorgonou nebo válečníkem, ale o 
záchranu vesničana. Záchranna vesničana je 
chválihodná věc, ale není třeba při ní přijít o 
vlastní život. Takže se snažila osvobodit 
vesničana, zatímco nestvůry byly 
zaměstnány bojem. 

Absolutně neutrální postava pečlivě 
zvažovala situaci. Ačkoliv se zdálo, že síly 
řádu mají v bitvě navrch, věděla, že 
v širokém okolí se poslední dobou příliš 
rozmáhá chaos a ničení, proti čemž je třeba 
se postavit. Proto se pokusila pomoci v boji. 
Kdyby ale neuspěla, snažila by se o tento cíl 
někde jinde. 

Neutrálně zlá postava se nestarala o 
dobro, řád nebo ubohého rolníka. Věděla, že 
by někde poblíž měla být nějaký pořádný 
poklad. Koneckonců, tohle doupě bylo dříve 
mocným a bohatým klášterem. Rozhlížela se 
kolem a hledala, zatímco ostatní dělali 
skutečnou práci. Kdyby se bojující dostali do 
potíží a vypadalo to, že stvůry napadnou i ji, 
zapojila by se do boje také. Bohužel, při 
hledání pokladů ji zabil zbloudilý magický 
šíp, právě když si uložila do kapsy velký 
diamant. 

Chaoticky dobrá postava se připojila k 
boji z několika důvodů. Několik lidí z 
družiny byli její přátelé a ona chtěla bojovat s 
nimi. Navíc chudák rolník si zasloužil být 
zachráněn. Takže se zapojila, aby ho 
pomohla zachránit. Nestarala se příliš o to, 
jestli budou protivníci zabiti, zajati nebo 
jenom zahnáni pryč. Jejich útok na vesnici se 
ji netýkal. 

Chaoticky neutrální postava se rozhodla 
vyrazit na zteč přímo proti gorgoně, 
s bojovým pokřikem na rtech. Kdo ví? Třeba 
by mohla příšeru vyvést z rovnováhy a 
zastihnout jí nepřipravenou. Že její plán 
nebyl zrovna nejlepší, to zjistila v okamžiku, 
kdy ji gorgonin dech zabil. 

Chaoticky zlou postavu ani nenapadlo 
sázet krk pro nějakého vesničana, vesnici 
nebo zbytek družiny. Měla k tomu několik 
dobrých důvodů. Mohla začít vládnout 
družině, jakmile by se vrátila z boje oslabená. 
Kdyby zvítězili nepřátelé, asi by se s nimi 
mohla domluvit a připojit se k nim. Kdyby 
zemřeli všichni, sebrala by všechno, co by 

našla a zmizla. Každá z těchto možností 
zněla podstatně lépe než pravděpodobná 
smrt v boji, navíc s žádným nebo jen malým 
ziskem. Takže zůstala vzadu a pozorovala. 
Kdyby se kdokoliv ptal, mohla by vždycky 
říct, že hlídala, aby se někdo nepřiblížil 
zezadu. 

Dvě předcházející situace jsou extrémní 
příklady. Není příliš pravděpodobné, že se 
objeví družina postav s tak velkým 
rozptylem přesvědčení, jako tomu bylo u 
této. A pokud se taková družina přeci jen 
utvoří, hráči by se měli ještě jednou dobře 
zamyslet nad rozdílnostmi v jednotlivých 
přesvědčeních. Daleko častěji se družina 
skládá z postav se stejnými nebo blízkými 
přesvědčeními. Ale i v tom případě se při 
dobrém hraní ve skupině objeví drobné 
názorové rozdíly. 

Změna přesvědčení 
Přesvědčení je 

nástroj, ne omezení. Hráč může přesvědčení 
své postavy změnit, pokud mu nevyhovuje, 
a to buď domluvou s DM nebo postupným 
přechodem a činy odpovídající jinému 
přesvědčení. Změna však není zadarmo — 
postava podléhá určitým postihům. 

Nejčastěji se přesvědčení mění tak, že 
postava dělá věci odpovídající lépe jinému 
přesvědčení. To se může stát, nevěnuje-li 
hráč pozornost postavě a jejím akcím. 
Postava tím postupně získává jiné 
přesvědčení. Například zákonně dobrý 
bojovník ignorující prosbu vesnické rady o 
pomoc, protože chce jít bojovat někam 
jinam, jedná daleko spíše jako chaoticky 
dobrá postava, která klade svoje zájmy nad 
potřeby společnosti. Tento bojovník se 
najednou může přistihnout, že se jeho 
přesvědčení posouvá k této variantě dobra. 

Každý však někdy selže, takže postava 
nemusí okamžitě přijmout chaoticky dobré 
přesvědčení. Je potřeba několika takových 
selhání, aby se o posunu dalo mluvit 
oficiálně. Během této doby mohou zákonně 
dobré skutky vrátit přesvědčení zpět k jeho 
původní hodnotě. Ačkoliv má hráč jistě 
dobrou představu, kde je právě jeho 
přesvědčení, jen DM to ví přesně. 

Podobně se nemůže postava ráno 
vzbudit a říct si „Myslím, že dneska budu 
zákonně dobrý“ (tedy postava si to klidně 
říci může, ale na hru a pro DM to nemá 
žádný efekt). Hráč se může rozhodnout 
dobrovolně pro změnu přesvědčení, tato 
změna je ale potvrzena až činy postavy. 
Takže řekni o svém úmyslu DM a snaž se 
hrát svou postavu podle nové volby. 

Nakonec jsou zde magické efekty 
umožňující (nebo vynucující si) změnu 
přesvědčení. Vzácné a prokleté předměty 
jsou schopny tento efekt zavést okamžitě, 
bez jakéhokoliv prodlení. Jiné mocné 

artefakty obrušují vůli a záměry postavy, 
čímž pomalu mění přesvědčení. Kouzla 
mohou donutit postavu k činům, které by 
dobrovolně nikdy neudělala. Ačkoliv 
všechny tyto způsoby změny přesvědčení 
jsou možné, žádná z nich není tak trvalá, 
jako dobrovolná (nebo i neuvědomělá) 
změna. 

Změna způsobu chování a myšlení 
přináší zpomalení postupu postavy a stojí jí 
jisté množství zkušenosti. Část zkušenosti 
totiž spočívá v uvědomování si, jak moje 
chování ovlivňuje okolí, a jak na něj okolí 
reaguje. V reálném světě se člověk naučí, že 
nemá rád horory jen tím, že jich několik vidí 
a na jejich základě se ostatním začne 
vyhýbat. Změna chování znamená opuštění 
něčeho, co se postava dříve naučila. 
Přeučování zabírá spoustu času a zkušeností. 

Jsou také další důsledky, které mohou 
vstoupit v platnost už při malém odchýlení 
od některého přesvědčení. Paladin s jiným 
než zákonně dobrým přesvědčením už není 
paladin. Postava může vlastnit inteligentní 
magické předměty, které spolupracují pouze 
s postavou určitého přesvědčení — takové 
pak samozřejmě přestávají fungovat (a 
mohou být i nebezpečné) v rukou postavy s 
jiným přesvědčením. 

Změny v přesvědčení postavy se určitě 
projeví i v jednání s přáteli a známými. 
Někteří z těch, které za přátele ani 
nepovažovala, se k postavě mohou chovat 
vřeleji, zatímco jiní mají výhrady k jejím 
novým způsobům. Někteří z nich se mohou i 
pokusit „ukázat jí její chyby“. Místní kněz, na 
kterého spoléhala při léčení svých zranění, se 
může na její činy dívat úkosem a odmítnout 
jí své zvláštní služby (nebo pomoci pouze 
proti slibu nápravy apod.). Postava často 
zjišťuje, že je méně oblíbená (záleží na lidech 
v jeho okolí). Lidé ji nerozumí. Změnila-li 
přesvědčení na chaoticky neutrální ve 
vysoce zákonném městě, mohou se radní 
rozhodnout ji sledovat, nebo i zavřít 
(vyhostit apod.) pro její vlastní dobro! 

Zkrátka a jednoduše, vyber si 
přesvědčení, které se Ti bude dobře hrát, 
které bude ladit se zbytkem družiny a snaž 
se toho přesvědčení držet po celou kariéru 
postavy. Mohou nastat situace, kdy DM 
(zvlášť je-li chytrý) testuje, jak dobře hraješ 
přesvědčení své postavy. Ale nacházení toho 
pravého způsobu jednání odpovídajícího 
přesvědčení je součást zábavy a výzva ke 
hře. 
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Většina toho, co může postava dělat, je dána 
jejími vlastnostmi, povoláním, přesvědčením 
a rasou. Ty však nepokrývají všechny oblasti 
života. Postava může mít široké zájmy a 
nadání, od potenciálního umění magického 
až k tak jednoduché vědomosti, jak zapálit a 
udržovat dobrý oheň. Předpoklady postavy 
k magii (nebo jejich nedostatek) jsou pokryty 
povoláním a vlastnostmi, méně významné a 
důležité schopnosti a znalosti jsou určovány 
pomocí následujících pravidel pro 
dovednosti. 

Dovednost je naučená schopnost 
postavy, která není nezbytná pro její 
povolání. Například hraničář považuje za 
užitečné naučit se něco o navigaci, zvlášť 
žije-li blízko moře. Nedostatek vědomostí o 
této oblasti lidské činnosti mu ale příliš 
nevadí — je to hraničář, ne námořník. 

Dovednosti jsou rozděleny do dvou 
oblastí: zbraňové dovednosti (vztahují se k 
ovládání různých druhů zbraní) a 
nezbraňové dovednosti (všechny ostatní). 

Všechny tyto dovednosti jsou přídavkem 
ke hře. Ty zbraňové jsou turnajová, v boji 
nikoliv nutně používaná pravidla, a 
nezbraňové dovednosti jsou zcela 
nepovinné. Nejsou pro hru nezbytně nutné, 
ale dodávají postavám další rozměr (a to je 
přece vždycky dobré). Používáte-li zbraňové 
dovednosti, musí je DM používat vždy, i pro 
cizí postavy. Nezbraňové dovednosti mohou 
být používány hráči, kteří si to přejí, a 
nepoužívány ostatními hráči, přitom to 
nikomu nedává neoprávněné výhody 
(povolil-li to DM — on řeší i všechny tyto 
problémy). 

Jakmile je jednou dovednostní pozice 
využita, nemůže být nikdy změněna nebo 
použita pro jinou schopnost. 

Získávání 
dovedností 

I čerstvě vytvořené postavy na 1. úrovni 
mají jisté dovednosti. Počet dovednostních 
pozic pro každou postavu je určen skupinou, 
do které její povolání patří (viz tabulka 34.) 
Každá z těchto pozic je prázdná, dokud ji 
hráč nezaplní některou dovedností. 
Používáte-li ve hře nezbraňové dovednosti, 
je jejich počet ovlivněn také inteligencí 
postavy (viz odstavec inteligence v Kapitole 
1.). V obou případech se však dovednosti 
získávají stejným způsobem. 

Podívejme se na Ratha, trpasličího 
bojovníka. Tabulka 34 mu dává 4 zbraňové 
pozice (je to válečník). Používá-li nezbraňové 
dovednosti, má tři pozice a jeho inteligence 
11 mu přidává další dvě (podle tabulky 4), 
tedy celkem pět. Hráč musí určit dovednosti 
k těmto pozicím dříve, než se vydá na své 
první dobrodružství, jinak je ztrácí. Takto 
získané dovednosti reprezentují to, co se 

postava naučila před začátkem svého 
dobrodružného života. 

Při postupech na vyšší úrovně získává 
postava další dovednostní pozice. Rychlost, s 
jakou je získává, záleží na tom, do které 
skupiny povolání patří. Tabulka 34 udává, 
s kolika zbraňovými i nezbraňovými 
dovednostmi postava začíná a o kolik úrovní 
musí postoupit, aby získala další 
dovednostní pozici.  

Počáteční zbraňové dovednosti určují 
počet zbraňových pozic, které může postava 
použít na 1. úrovni. 

Úrovně (pro zbraňové i nezbraňové 
dovednosti) udávají, po kolika úrovních 
získává postava další volné pozice.  Postava 
získá novou pozici na každé úrovni, která je 
beze zbytku dělitelná uvedeným číslem. 
Například Rath je válečník a získává novou 
nezbraňovou pozici na každé úrovni 
dělitelné třemi. Jednu novou pozici tedy 
získá na 3. úrovni, další na 6., další na 9. 
úrovni, atakdále (všimni si, že Rath získává 
nové zbraňové pozice také na 3., 6. i 9. 
úrovni) 

Postih je oprava započítávající se k 
hodům na útok, pokud bojuje postava s 
jinou zbraní, než ve které má dovednost. 
Rath se naučil bojovat s válečným kladivem. 
Bohužel se ale ocitl ve složité situaci a tak 
popadl první zbraň, která se mu dostala do 
ruky — je to řemdih. Protože o něm ví jen 
málo a zachází s ním tedy neobratně, má 
postih -2 k hodu na útok. 

Počáteční nezbraňové dovednosti určují 
počet nezbraňových pozic, které má postava 
na 1. úrovni. I když hrajete s použitím 
zbraňových dovedností, používání těch 
nezbraňových je nepovinné. 

Výcvik 
Stejně jako všechny schopnosti a 

vlastnosti, které postava má, ani dovednosti 
jí nepřibývají najednou a zničehonic. 
Postava musí studovat a procvičovat, aby se 
jakoukoliv dovednost naučila. Hraní tohoto 
studia ale není příliš zajímavé. Proto 
předpokládáme, že se dovednosti postava 
učí během svého volného času. 

Zkus si rozmyslet, kolik volného času 
postava má. Jako hráč nehraješ každičkou 
vteřinu, kterou tvá postava prožije. Můžeš se 
třeba rozhodnout, že tvá postava stráví noc 
ve městě, než se vydá na dlouhou cestu. 

Možná, že tvá postava musí čekat několik 
dlouhých dní, než se její společníci uzdraví 
po posledním dobrodružství.  A co kdyby 
strávila celé týdny na dlouhé a nezáživné 
mořské plavbě? Co dělá v takových chvílích? 

Inu, kromě jiných věcí se snaží také 
studovat dovedosti, které se jednoho 
krásného dne naučí. Když že se podobné 
nezajímavé „mezičasy“ shrnou do pár vět, 
všichni hráči se mohou soustředit na 
důležitější (a zajímavější) záležitosti. 

Další součástí tréninku je samozřejmě 
učitel. Většina dovedností se pod vedením 
zkušeného mistra učí podstatně lehčeji a 
rychleji než svépomocí. DM se může 
rozhodnout různě — pro hráče preferující 
jednoduchost klidně potřebu učitele ignoruje 
(ve světě je spousta lidí, kteří své dovednosti 
získali trpělivým cvičením o samotě). Pro 
hráče toužící po větší reálnosti platí pravidlo, 
že si musí nejprve svého učitele najít (a 
samozřejmě mu zaplatit). Může to být jak 
CP, tak i jiná hráčská postava. To však 
samozřejmě omezuje volnost a svobodu 
volby, zvlášť v případě, kdy učitel požaduje 
pravidelně udržovaný kontakt s postavou. 
Co se týká placení, je možno domluvit si 
placení protislužbou, většinou se však platí 
okamžitě a na místě. Cena záleží na 
dovednosti, kterou se chce postava naučit, 
množství potřebného výcviku, kvalitě učitele 
a v neposlední řadě i na rozhodnutí DM, o 
kolik peněz chce družinu připravit. 

Zbraňové 
dovednosti 

Zbraňové dovednosti měří a určují, jak 
znalá a zkušená je postava v používání té 
které zbraně. Po vytvoření své postavy se 
podívej do tabulky 34, kde najdeš, kolik 
zbraňových pozic tvá postava má. Tyto 
pozice je třeba využít ještě před začátkem 
prvního dobrodružství, jinak o ně 
nenávratně přijdeš.  

Každá zbraňová dovednost se váže 
k jedné konkrétní zbrani, nikoliv ke skupině 
zbraní. Každá zbraň uvedená v tabulce 44 
(zbraně) vyžaduje svou vlastní dovednost – 
má zvláštnosti a finesy, jež je nutné se 
naučit, než postava dokáže tuto zbraň 
používat skutečně efektivně. Šermíř, který je 
mistrem v boji s kordem nemusí nutně umět 
bojovat rapírem. Ačkoliv obě zbraně 
vypadají podobně, styl boje s každou z nich 

Tabulka 34: DOVEDNOSTNÍ POZICE 

 Zbraňové dovednosti Nezbraňové dovednosti 
Skupina Počáteční Úrovně Postih Počáteční Úrovně 
Válečník 4 3 -2 3 3 

Kouzelník 1 6 -5 4 3 
Kněz 2 4 -3 4 3 
Tulák 2 4 -3 3 4 
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umění se učí ovládat mnoho druhů je je 
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jiný. Postava se může naučit střílet 
z dlouhého nebo krátkého luku, ale ne se 
všemi luky všeobecně (pokud nepřiřadí 
dovednostní pozici každému z nich). 
Samozřejmě je možné přiřadit pozice pouze 
k těm zbraním, které jsou povoleny pro 
povopání Tvé postavy. 

Při postupu na vyšší úrovně získává 
postava další pozice pro zbraňové 
dovednosti, tempo nárůstu závisí na jejím 
povolání. Válečníci, kteří se soustředí na své 
bojové schopnosti, ovládají mnoho různých  
zbraní zároveň. Oproti tomu kouzelníci tráví 
svůj čas hlavně studiem zapomenutého 
magického umění a nemají mnoho času na 
procvičování boje se zbraní v ruce. Proto 
získávají tyto vědomosti velmi pomalu. 
Postavy s multipovoláním využívají pro 
získávání pozic nejvýhodnější z jejich 
povolání  (podle tabulky 34). 

Efekty  zbraňových 
dovednost í  

Postava, která má 
dovednost k určité zbrani, je s touto zbraní 
výborně obeznámena a dobře ji ovládá. Při 
boji s ní nedostává však nedostává žádné 
bonusy – bojová pravidla předpokládají, že 
postavy většinu času používají právě zbraně, 
ve kterých mají dovednost. Tím se 
odstraňuje nutnost stálého připočítávání 
oprav k útokům. 

Používá-li však postava zbraň, do níž 
žádnou dovednost neinvestovala, získává 
postih ke svým hodům na útok. Velikost 
tohoto postihu závisí opět na povolání 
postavy. Válečníci mají postih nejmenší, 
protože se velmi pravděpodobně alespoň 
zběžně seznámili s každou zbraní. Naopak 
kouzelníci jsou postiženi velmi silně, protože 
se studiu zbraní příliš nevěnují. Postihy pro 
každé povolání zvlášť jsou uvedeny 
v tabulce 35 (tyto postihy se započítávají 
k hodu na útok). 

Bonus za p ř íbuzné zbraně  

Učí-li se postava 
zacházet s některou zbraní, získává 
schopnost efektivně s ní bojovat. Mnoho 
zbraní si je však navzájem podobných. 
Dlouhý a široký meč spolu s mečem 
bastardem jsou všechno dlouhé, těžké, sečné 
zbraně, ačkoliv se navzájem liší. Postava, 
která se naučila bojovat s některou z nich, 

může některé své znalosti použít i v boji s 
jinou takovou zbraní. Neumí s ní bojovat 
zcela dobře, ale ví o ní více, než jiná postava, 
která nikdy podobnou zbraň nedržela v 
ruce. 

Proto, používá-li postava zbraň 
podobnou té, se kterou umí zacházet, její 
postih je pouze poloviční (zaokrouhleno 
směrem k většímu postihu). Tedy válečník 
má postih pouze -1 (místo původního -2). 
Kouzelník bojující se zbraní podobnou té, 
kterou ovládá, bojuje s postihem pouze -3 
(nikoliv  -5). 

Rozhodnutí, které zbraně jsou navzájem 
příbuzné, náleží DM. Zde uvádíme několik 
takových kategorií (DM je může změnit): 

 
bastard, dlouhý a široký meč, šamšír; 
burdýř, gleve, halapartna, kosová 

sudlice, lochaberská sekera, sudlice, 
ušatá sudlice 

bitevní sekera, sekyrka; 
dlouhý, krátký a skládaný luk; 
dýka, nůž; 
harpuna, kopí, oštěp, trojzubec; 
kladivo, kropáč, kyj, palcát, řemdih; 
kuše (lehká, těžká, ruční); 
prak, tyčový prak; 
 

Specia l izace ve  zbrani  

Vědět, jak bojovat se 
zbraní bez toho, aby si člověk udělal ostudu, 
a být mistrem v ovládání určité zbraně je 
velký rozdíl. Jsou válečníci a jsou mistři 
bojového umění. Olympijský vítěz v šermu 
je víc, než jenom atlet — dokáže se zbraní 
věci, které ohromují i jiné šermíře. 

V AD&D je část schopností postavy 
zachycena v jejím postupu na vyšší úrovně. 
Jak postupuje, stává se (skrze získávané 
bonusy) stále nebezpečnějším a schopnějším 
protivníkem. Zkušenost ji naučila 
předcházet akce soupeře a odhalovat jeho 
slabá místa. To je ale všeobecné zlepšování, 
dané válečníkovou schopností časovat své 
pohyby a jeho zostřenými smysly. Uplatňuje 
se stejně ke všem druhům boje. 

Specializace ve zbrani je nepovinné 
pravidlo umožňující bojovníkovi (a pouze 
bojovníkovi) vybrat si některou zbraň a 
specializovat se v jejím používání. Vybrat si 
může libovolnou zbraň, ohlásí ji (a zaplatí za 
ni dovednostní pozicí) po vytvoření postavy. 
Ale i když získá nějaké zkušenosti, může si 

vybrat další zbraň (má-li volnou pozici pro 
zbraňové dovednosti). Specializace je 
povolena pouze postavám, které jako 
bojovníci začínaly svou kariéru. Specializace 
vyžaduje naprosté soustředění na výcvik. 
Proto se specializace netýká postav s 
multipovoláním. 

 
Cena specializace 

Specializaci bojovník získává využitím 
volné zbraňové pozice. Ke specializaci v 
libovolném druhu zbraně proto musí využít 
pozice dvě — jednu pro získání dovednosti a 
druhou pro specializaci. Jakýkoliv luk však 
vyžaduje pozice tři: jednu na dovednost a 
dvě na specializaci. Řekněme, že Rath se 
rozhodl specializovat se ve válečném 
kladivu. To ho stálo dvě dovedností pozice. 
Zbývají mu ještě dvě pozice, které může 
věnovat například krátkému meči a 
krátkému luku. 

 
Efekt specializace 

Specializace v boji se zbraní na blízko 
znamená pro postavu bonus +1 pro hody na 
útok a +2 na zranění způsobené nepříteli 
(plus bonusy za sílu a magické bonusy 
zbraně). Tento bonus ale není magický — 
nemůže způsobit zranění nestvůře 
zranitelné pouze kouzly nebo magickými 
zbraněmi.  

Specialisté na luky nebo kuše získávají 
novou kategorii dostřelu – trefa do černého. 
Dostřel pro trefu do černého je u luků 2 – 10 
metrů, pro kuši 2 – 20 metrů. Při útoku na cíl 
v této vzdálenosti má postava bonus k hodu 
na útok +2. Nezpůsobí žádné zranění navíc, 
ale stále je možno započítat bonus za sílu (u 
luků) a magické bonusy. Má-li postava navíc 
založen šíp a protivník je vidět, může 
vystřelit na začátku kola, před jakoukoliv 
jinou akcí, dokonce i před hodem na 
iniciativu. 

Bojovníci se specializací navíc získávají 
další útoky rychleji než ti, kteří se 
nespecializují. Bonusové útoky pro 
specialisty jsou uvedeny v tabulce 35. 
Vícenásobné útoky jsou blíže vysvětleny 
v kapitole 9. Specialisté přes luky nezískávají 
žádné útoky navíc. 

Nezbraňové 
dovednosti 

Postava je víc než 
jenom soustava čísel a bojových oprav. 
Většina lidí má mnoho dovedností, které 
získali během svého života. Jako příklad si 
vezmi sebe — co všechno umíš? Máš-li za 
sebou 13 let školy (nebo třebas i víc) 
s alespoň přiměřeným prospěchem, k tomu 
ještě různé koníčky, můžeš umět některé z 
následujících dovedností: 

Tabulka 35: POČET ÚTOKŮ PŘI SPECIALIZACI 

 
Úroveň 

bojovníka 

 
Zbraň 

na blízko 

 
Lehká 
kuše 

 
Těžká 
kuše 

 
Vrhací 
Dýka 

 
Vrhací 
šipka 

Jiná střel. 
zbraň  

(ne luk) 
1-6 3/2 1/1 1/2 3/1 4/1 3/2 

7-12 2/1 3/2 1/1 4/1 5/1 2/1 
13+ 5/2 2/1 3/2 5/1 6/1 5/2 
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Čeština (mluvená i psaná) 
Angličtina mluvená i psaná (nebo 
     francouzština, nebo němčina, atd.) 
Geometrie, algebra, trigonometrie  
Psaní na stroji 
Řízení 
Historie, biologie atd. atp. 
Hudba (hraní na hudební nástroj, zpěv,  
     či obojí)  
Základy biologie 
Základy ekonomie 
Základy fyziky 
Základy chemie  
Základy sociologie 
 
Krom věcí naučených ze školy tě spoustě 

věcí určitě naučili tví rodiče, kamarádi, 
skautský oddíl nebo jiné skupiny. Možná, že 
tedy ovládáš i některou z následujících 
dovedností: 
 

Chov zvířat 
Jízda na koni 
Kanoistika  
Lov  
Plachtění 
Plavání 
První pomoc 
Rybaření 
Šití 
Tanec 
Vaření 
Vyšívání  
 
Uvážíš-li všechny své zájmy a vše, čemu 

se věnuješ, dojdeš jistě k ještě delšímu 
seznamu. Po pravdě, sepíšeš-li si to všechno, 
asi tě překvaí, kolik věcí umíš. A to máš ještě 
celý život před sebou! 

Po absolvování školy získáš (nebo už 
máš) zaměstnání. Jsi jenom tesař, mechanik, 
elektrikář, prodavač nebo snad ministr? 
Určitě ne, jsi víc, než jenom Tvé povolání. 
Tvou součástí je všechno, co se kdy naučíš, ať 
už ve škole, nebo kdekoliv jinde. Neměla by 
Tvá postava být stejná? 

Pro skutečně všeobsahující hru postavy 
musíš vědět, co všechno tvá postava umí. 
Jsou tři možnosti, jak toho dosáhnout: 
používáním toho, co znáš Ty, používáním 
vedlejších schopností anebo používáním 
nezbraňových dovedností. Tohle všechno je 
nepovinné, zvětšuje to ale tvé vědomosti o 
postavě. 

Používání  Tvých vědomost í  

Ačkoliv se tvůj DM 
může rozhodnout nepoužívat vedlejší 
schopnosti ani nezbraňové dovednosti, 
nastanou jistě situace, kdy budeš potřebovat 
zjistit, má-li Tvá postava určitou dovednost. 
Například čarodějka Delsenora uklouzne na 
prudkém říčním břehu a spadne do vody. 
Proud ji strhává do středu řeky a ona musí 

plavat, aby se dostala na břeh. Ale umí to 
vůbec? 

Jedna možná odpověď na tuto otázku je 
ta, že postava ví většinu toho, co ty. Umíš-li 
plavat? Jestli ano, pak umí plavat i Tvá 
postava. Víš-li něco o horolezectví, jízdě na 
koni, dřevorubectví nebo šití, Tvá postava je 
ovládá také. Totéž platí, když Tvá postava 
chce něco postavit. Možná, že se rozhodneš 
postavit katapult. Dokážeš-li svému 
DějMistrovi popsat a vysvětlit, jak se takový 
katapult vyrábí, možná to tvé postavě povolí. 
Jestliže budeš po katapultu opravdu toužit, 
třeba budeš muset i navštívit místní 
knihovnu a vyhledat si potřebné informace. 

Tato metoda má poměrně velké výhody, 
ale i velké nevýhody. Můžeš kdykoliv zajít 
do knihovny a dozvědět se něco nového a 
začlenit to do hry. Také tě nijak neomezují 
pravidla a spolu se svým DM se tak můžete 
naplno věnovat dobrodružství. 

Na druhou stranu má tato metoda hned 
několik nedostatků. Tak zaprvé, určitě víš 
mnoho věcí, které by postava určitě neznala 
– základy elektroniky, složení a výrobní 
postup střelného prachu nebo třeba vyšší 
matematiku. Znáš spoustu věcí, o kterých ve 
středověku (ani ve fantasy středověku) 
neměli ani potuchy. A naopak, je spousta 
věcí, které typický středověký člověk ovládá., 
zatímco ty nemáš sebemenší potřebu se je 
naučit.  Víš, jak ukovat zbroj? Umíš stáhnout 
jelena? Nasolit maso na zimu? Utkat plátno? 
Postavit střechu? Vyznáš se v heraldice? 
Možná že ano, ale rozhodně se uvedené 
dovednosti nedají považovat za běžné 
znalosti. Ovšem ve středověkém světě  
běžnými byly. 

Navíc vědět něco o určité věci a vědět 
toho o ní spoustu, to je ohromný rozdíl. 
Když Delsenora spadla do prudké řeky, 
musela doplavat ke břehu. Ale byla 
dostatečně silná, aby překonala silný proud? 
Tvůj DM tento problém musí vyřešit 
v jediném okamžiku. Možná že umíš plavat, 
ale jsi skutečně tak zdatný plavec, že unikneš 
i běsnícím peřejím? 

Největší nevýhodou je, že neexistují 
žádná pravidla pro řešení složitých situací a 
DM si je musí vymýšlet v průběhu hry. 
Někteří hráči to považují za přínos, protože 
je vhodné odpovědi napadají během 
okamžiku. Takovým hráčům toto přijde jako 
zábavná součást hry. Pokud i vy jste takoví, 
rozhodně byste měli používání tohoto 
pravidla zvážit. 

Jiní hráči a DM ale preferují jasná 
pravidla, aby se tak předešlo možným 
hádkám. Jestli je to i váš případ, je pro vás 
lepší používat vedlejší schopnosti nebo 
systém nezbraňových dovedností. 

Vedle jš í  
schopnost i  

Druhá metoda při 
určování, co všechno Tvá postava umí, je 
přiřazení vedlejších schopností. To jsou 
oblasti, které pokrývají širší a navzájem 
příbuzné dovednosti, často jsou velmi 
podobná některým profesím (nebo to mohou 
být klidně i profese, kterými se postavy 
zabývaly před svou dobrodružnou kariérou). 
Jsou obecnější než nezbraňové dovednosti a 
neměly by být používány společně. 

Každá postava má šanci ovládat některé 
vedlejší schopnosti. Ty si můžeš buď vybrat z 
tabulky 36., nebo je určit náhodně. Náhodný 
hod Ti může přinést jednu, dvě, nebo i tři 
vedlekší schopnosti. 

Tabulka 36: VEDLEJŠÍ SCHOPNOSTI 

Hod 
1k100 

Vedlejší schopnost 

01-02 Zbrojíř (výroba, opravy a odhad 
ceny a kvality zbraní a brnění). 

03-04 Výrobce luků (výroba, oprava a 
odhad ceny luků, kuší apod.). 

05-10 Farmář (základní znalosti 
zemědělství). 

11-14 Rybář (plavání, sítě, ovládání 
malých člunů). 

15-20 Lesník (základní znalosti lesa, 
dřevorubectví). 

21-23 Hráč (vědomosti o hazardních 
hrách). 

24-27 Čeledín (zacházení se zvířaty). 
28-32 Lovec (základní znalosti přírody, 

něco řeznictví, stopování).  
33-34 Klenotník (odhad ceny drahokamů 

a šperků). 
35-37 Koželuh (stahování a vydělávání 

kůže). 
38-39 Malíř, kreslič (výroba map, odhad 

ceny uměleckých předmětů). 
40-42 Kameník (opracování kamene). 
43-44 Horník (opracování kamene, 

zkoušení ryzosti kovů). 
45-46 Navigátor (astronomie, plavba, 

plavání, navigace). 
47-49 Námořník (ovládání lodí, plavání). 
50-51 Písař (čtení, psaní, základy 

matematiky). 
52-53 Loďař (plavba, tesařina). 
54-56 Krejčí, tkadlec (šití, tkaní, vyšívání, 

zdobení látek apod.). 
57-59 Vozka (ovládání zvířat, jízda s 

vozem). 
60-62 Kupec, obchodník (odhad ceny 

běžného zboží). 
63-66 Lovec kožešin (základní znalosti 

přírody, stahování zvířat). 
67-68 Výrobce zbraní (výroba, opravy a 

oceňování zbraní). 
69-71 Řezbář (dřevořezba, tesařina). 
72-85 Žádná pozoruhodná schopnost. 
86-00 Házej znovu (dokud Ti nepadne 

něco mezi 01 a 85). 
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 Jakmile své postavě přiřadíš vedlejší 
schopnost, je jenom na Tobě a tvém DM, co 
všechno s ní postava dovede. Údaje 
v závorkách zmiňují některé věci, které bude 
postava s danou schopností znát. Se 
souhlasem DM je možné přidavat i další 
vědomosti. Takže například lovec by mohl 
znát chování nebezpečných zvířat, vědět, jak 
najít jídlo v divočině, jak lovit divokou zvěř a 
jak podle stop rozpoznat, která zvířata se 
v oblasti pohybují. 

Stejně jako předchozí metoda 
(„Používání Tvých vedomostí“), i tato má své 
výhody a nevýhody. Vedlejší schopnosti 
neposkytují žádná pravidla, podle nichž by 
se dalo určit, zda postava uspěje v nějakém 
obtížném úkonu. S klidným svědomím 
můžeme předpokládat, že lehké úkony 
zvládá bez problémů (lovec si v lese vždy 
obstará dostatek jídla pro přežití, atd.). Pro 
obtížnější činnosti už musí DM určit 
pravděpodobnost úspěchu. Může přidělit 
procentuelní šanci, požadovat po postavě 
záchranný hod, nebo třeba hod na ověření 
vlastností. DM má v tomto případě velkou 
volnost. 

Tato volnost však znamená, že DM si 
v některých situacích musí vymýšlet vlastní 
pravidla. Jak už bylo zmíněno dříve, některé 
DM právě toto baví. Jiné zase ne, je to jejich 
slabá stránka. Ačkoliv vedlejší schopnosti 
určují a omezují hráčovy možnosti, 
DějMistrovu práci nijak zvlášť neulehčí. 

Nezbraňové dovednost i  

Mnohem podrobnější 
a propracovanější metodu pro zacházení se 
schopnostmi postavy nabízejí nezbraňové 
dovednosti. Jsou v principu podobné těm 
zbraňovým. Postava začíná hru s určitým 
množstvím volných pozic a další získává 
během hry. Počáteční pozice se však nedají 
schovat do zásoby - nejsou-li využity před 
prvním dobrodružstvím, nemohou být 
použity později. 

 Nezbraňové dovednosti jsou tím 
nejdetailnějším způsobem, jak učit, co 
všechno ta která postava umí a zná. 
Umožňují hráči velký výběr s předem 
daných a vysvětlených možností. 
Samozřejmě, že i tato metoda není tak úplně 
bez nevýhod. Zaprvé: zbraňové dovednosti 
jsou sestaveny pevně, omezují jak hráče, tak 
i DM. Navzdory tomuto se i zde čas od času 
vyskytnou otázky, na které pravidla nedávají 
odpověď. A zatímco dříve tyto otazníky byly 
jednodušší a všeobecnější, teď budou o to 
obsáhlejší a komplikovanější. Zadruhé, 
použití tohoto systému natahuje čas 
potřebný pro tvorbu postavy. Ačkoliv 
výsledkem bývá úplná, do podrobností 
vytvořená postava, její tvorba může zabrat i 
dvě, tři hodiny. Začinající hráči by se navíc 
mohli cítit zmateně z toho přehršle možností. 

Na rozdíl od zbraňových dovedností, 
kde je výběr omezený v závislosti na 
povolání, u nezbraňových dovedností jsou 
postavě dostupné všechny dovednosti. 
Přesto jsou ale některé obtížnosti jednodušší, 
pokud se je učí postava s konkrétním 
povoláním. 

V Tabulce 37 jsou obsaženy všechny 
nezbraňové dovednosti, rozdělené do 
kategorií podle povolání. Každá skupina 
obsahuje dovednosti, které se postava s 
příslušným povoláním dokáže naučit rychle 

a snadno. Pátá skupina (obecné) obsahuje 
schopnosti lehce osvojitelné libovolnou 
postavou. 

Podívej se na tabulku 38. Vybere-li si 
postava dovednost z libovolné skupiny, 
která přísluší jejímu povolání, stojí ji tato 
dovednost počet pozic uvedený v Tabulce 
37. Jestliže si postava vybere dovednost ze 
skupiny, která jejímu povolání nepřísluší, je 
potřeba na její získání obětovat ještě jednu 
pozici navíc k počtu uvedenému v Tabulce 
37. 

Tabulka 37: SKUPINY NEZBRAŇOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

OBECNÉ    

Dovednost Požadované pozice Vlastnost Oprava 
Cit pro počasí 1 Moudrost -1 
Heraldika 1 Inteligence 0 
Etiketa 1 Charisma 0 
Hornictví 2 Moudrost -3 
Hrnčířství 1 Obratnost -2 
Jezdectví 1 Moudrost +3 
Kamenictví 1 Síla -2 
Kovářství 1 Síla 0 
Koželužství 1 Inteligence 0 
Krejčovství 1 Obratnost -1 
Letectví 2 Moudrost -2 
Lodnictví 1 Obratnost +1 
Orientační smysl 1 Moudrost +1 
Ovládání zvířat 1 Moudrost -1 
Plavání 1 Síla 0 
Rozdělávání ohně 1 Moudrost -1 
Rybaření 1 Moudrost -1 
Sladovnictví 1 Inteligence 0 
Současné jazyky 1 Inteligence 0 
Ševcovství 1 Obratnost 0 
Tanec 1 Obratnost 0 
Tesařina 1 Síla 0 
Tkaní 1 Inteligence -1 
Umění 1 Moudrost 0 
Uzlování 1 Obratnost 0 
Vaření 1 Inteligence 0 
Výcvik zvířat 1 Moudrost 0 
Zemědělství 1 Inteligence 0 
Zpěv 1 Charisma 0 
    

KNĚZ    

Dovednost Požadované pozice Vlastnost Oprava 
Astrologie 2 Inteligence 0 
Bylinkářství 2 Inteligence -2 
Čtení / Psaní 1 Inteligence +1 
Konstruktérsví 2 Inteligence -3 
Léčitelství 2 Moudrost -2 
Místní dějiny 1 Charisma 0 
Mrtvé jazyky 1 Inteligence 0 
Muzicírování 1 Obratnost -1 
Náboženství 1 Moudrost 0 
Navigace 1 Inteligence -2 
Staré dějiny 1 Inteligence -1 
Znalost kouzel 1 Inteligence -2 
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Používání  nezbraňových 
dovednost í   

Když postava 
používá některou dovednost, buď uspěje 
automaticky, nebo si musí hodit na úspěch. 
Je-li úkol jednoduchý nebo jde-li o 
dovednost, která ovlivňuje hru jen málo 
(například tkání koberce), obecně se hod 
nevyžaduje. Pokud se postava pokouší o 
něco obtížného, nebo je reálná šance na 
selhání, musí si hodit na úspěch. Přečti si 
popis té které dovednosti, ať víš, jak a kdy se 
může používat. 

Je-li třeba hodit na úspěch, podívej se do 
tabulky 37. Ta uvádí, která vlastnost se při 
hodu použije. Přičti příslušnou opravu (ať už 
kladnou nebo zápornou) k uvedené 
vlastnosti a hoď 1k20. Je-li hod menší nebo 
stejný než takto upravená pravděpodobnost, 
postava uspěla ve svém snažení. Je-li hod 
vyšší, postava neuspěla (hodí-li hráč přesně 
20, je to vždy neúspěch). Efekt případného 
neúspěchu určuje DM v závislosti na povaze 
dovednosti. 

Pro úspěšné použití musí mít postava 
samozřejmě odpovídající vybavení, a nářadí. 
Dřevorubec bez sekyry strom nepokácí, 
kovář je stejně bezradný bez dobré pece. 
Postava zároveň potřebuje dostatek času. 
Ano, tesař dokáže postavit srub, ne ale za 
jediný den! U některých dovedností je 
uvedeno, kolik času je potřeba. Většina 
z nich toto však nezmiňuje a je opět na DM, 
aby rozhodnul. 

DM může také pravděpodobnost 
úspěchu opravit vzhledem k okolnostem. 
Úspěch totiž může být silně ovlivněn 
dostupností a kvalitou nástrojů, kvalitou 
použitých surovin, množstvím času  
stráveného při práci, obtížnost úkolu a 
zkušeností postavy. Kladné bonusy se vždy 
přičítají k věřované vlastnosti, záporné 
postihy se od ní odečítají. 

Rath, schopný kovář, vyráběl roky podkovy. 
Protože je tak dobře obeznámený s touto činností 
a má všechno potřebné nářadí, DM jej nechává 
vyrábět podkovy automaticky, bez rizika 
neúspěchu. Delsenora ale Ratha přemluvila k 
tomu, aby jí vyrobil složitou a pevnou kovovou 
klec (potřebuje ji k výrobě magického předmětu). 
Rath takovou práci nikdy nedělal a úkol je to 
poměrně náročný, proto dostal od DM postih –3 
na ověřovací hod.  

Spolupracují-li na jednom úkolu dvě 
postavy s příslušnou dovedností, na úspěch 
háže ta, která má lepší hodnotu dovednosti 
(tj. ta, která má větší šanci na úspěch). Navíc 
se šance na úspěch zvyšuje o +1 za každého 
pomocníka. Tento bonus však nemůže být 
nikdy větší než +1, jelikož příliš mnoho 
pomocníků většinou spíš překáží.  

Nezbraňové dovednosti se časem mohou 
zlepšit i nad tu hodnotu, s níž postava 
začínala. Za každou pozici navíc, kterou 
postava investuje do dané dovednosti,  
získává bonus +1 při ověřování úspěchu. 
Proto by Rath (kdyby nebyl dobrodruhem) 
mohl využít všechny své dovednostní pozice 
k tomu, aby se stal vynikajícím kovářem – 
postupně by získal bonusy +1, +2 , +3 a 
možná i vyšší. 

 Mnohé cizích postav 
jsou ve svých profesích dovednější než 
postavy hráčů, už jen proto, že si mohou 
dovolit věnovat všechnu svou pozornost 
právě této činnosti. Stejně tak staří mistři 
bývají schopnější než mladí učedníci  - 
pokud tedy některý mladík nemá výjimečně

TULÁK  
Požadované 

  

Dovednost pozice Vlastnost Oprava 
Akrobacie 1 Obratnost 0 
Boj naslepo 2 není není 
Brusičství 2 Obratnost -2 
Břichomluva 2 Inteligence -2 
Hraní 1 Charisma 0 
Kladení pastí 1 Obratnost -1 
Místní dějiny 1 Charisma 0 
Maskování 1 Charisma -1 
Muzicírování 1 Obratnost -1 
Odezírání 2 Inteligence -2 
Padělání 1 Obratnost -1 
Provazochodectví 1 Obratnost 0 
Skákání 1 Síla 0 
Staré dějiny 1 Inteligence -1 
Šperkařství 1 Inteligence 0 
Žonglování 1 Obratnost -1 

VÁLEČNÍK  
Požadované 

  

Dovednost pozice Vlastnost Oprava 
Běh 1 Odolnost -6 
Boj naslepo 2 není není 
Horal 1 není není 
Hraní 1 Charisma 0 
Kladení pastí 1 Obratnost -1 
Kování zbraní 3 Inteligence -3 
Lov 1 Moudrost -1 
Navigace 1 Inteligence -2 
Schopnost přežít 2 Inteligence 0 
Stopování 2 Moudrost 0 
Vozatajství 1 Obratnost +2 
Výroba luků a šípů 1 Obratnost -1 
Vytrvalost 2 Odolnost 0 
Zbrojířství 2 Inteligence -2 
Znalost zvířat 1 Inteligence 0 

KOUZELNÍK  
Požadované 

  

Dovednost pozice Vlastnost Oprava 
Astrologie 2 Inteligence 0 
Brusičství 2 Obratnost -2 
Bylinkářství 2 Inteligence -2 
Čtení / Psaní 1 Inteligence +1 
Konstruktérství 2 Inteligence -3 
Mrtvé jazyky 1 Inteligence 0 
Navigace 1 Inteligence -2 
Náboženství 1 Moudrost 0 
Staré dějiny 1 Inteligence -1 
Znalost kouzel 1 Inteligence -2 

Tabulka 38: PŘEKRÝVAJÍCÍ SE SKUPINY 
DOVEDNOSTÍ 

Profese Skupiny 
Bojovník Válečník, Obecné 
Paladin Válečník, Kněz, Obecné 
Hraničář Válečník, Kouzelník 
Klerik Kněz, Obecné 
Druid  Kněz, Válečník, Obecné 
Mág Kouzelník, Obecné 
Ilusionista Kouzelník, Obecné 
Zloděj Zloděj, Obecné 
Bard Zloděj, Válečník, Kouzelník, 

Obecné 
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vysoké vlastnosti. Věk ale jěště není zárukou 
velkých schopností.. Pamatuj, že ovládat 
nějakou dovednost a být v ní dobrý, to jsou 
dvě velmi odlišné věci. Existují špatní hrnčíři, 
ucházející hrnčíři i excelentní hrnčíři. Jsou 
vynikající mečíři a zároveň i ubozí mečíři. 
Největší roli hraje vždy píle a talent, věk 
není ani zdaleka tak rozhodující. 
 

Popis  nezbraňových 
dovednost í  

Následující popis 
dovedností je v abecedním pořadí, nikoliv v 
pořadí podle povolání. Každý popis dává 
obecnou představu, co postava s danou 
dovednosí zná a co dokáže dělat. Některé 
dovedností navíc obsahují také pravidla pro 
používání, nebo přesné instrukce a 
vysvětlení účinků dovednosti. 
 

Akrobacie: Postava cvičí všechny typy 
akrobacie — stojky, hvězdy, kotrmelce, salta 
apod. Použít je však může pouze v případě, 
kdy je zatížená jen lehce nebo vůbec. 
Postava s touto dovedností nejen že může 
bavit diváky, ale také si může zlepšit třídu 
zbroje o 4 proti útokům zaměřeným přímo 
na ni. Podmínkou je, že musí mít iniciativu a 
jednat ještě před jakýmkoliv útokem. V 
souboji beze zbraní si akrobat může zlepšit 
útočné hody o 2.  

V případě úspěchu při ověřovacím hodu 
utrpí postava pouze polovinu obvyklého 
zranění při pádu z výšky do 20 metrů, při 
pádu z výšky menší než 3 metry dopadne 
vždy nezraněná. Pády z větší výšky 
způsobují normální zranění. 

 
Astrologie: Tato dovednost umožňuje 

postavě porozumět předpokládanému vlivu 
postavení hvězd na lidský osud. Ze znalosti 
data a času narození nějaké osoby je astrolog 
schopen připravit předpověď blízké 
budoucnosti této osoby.  Nedokáže ale 
nahlédnout dále než 30 dní do budoucnosti a 
všechny získané poznatky jsou přinejlepším 
velice mlhavé. Při úspěšném hodu dovede 
astrolog předpovědět nějakou obecnou 
událost – velkou bitvu, ztrátu přítele, 
navázání nového vztahu, atd. Přesnou 
předpověď určí DM (podle svých plánů pro 
budoucí vývoj dobrodružství). Je třeba 
upozornit, že tato předpověď nic nezaručuje 
– jen ukazuje pravděpodobný průběh 
budoucnosti. Pokud je hod neúspěšný, 
astrolog nezískal žádnou informaci. Při hodu 
20 informace získá, ale předpověď je mylná. 

Tato dovednost očividně vyžaduje 
přípravu a dobré znalosti ze strany DM. 
Proto se DM může čas od času vyhnout 
odpovědi (rozhodně by to neměl dělat 
pokaždé). Hráči, kteří chtějí ulehčit svému 
DM práci (to není vůbec špatnbý nápad), se 

mohou ptát na budoucnost třeba pouze na 
konci jednoho herního večera. DM si potom 
může promyslet odpověď až do dalšího 
hraní. DM naopak tuto schopnost může 
používat jako vodítko a nástroj příběhu – 
něco, co nutí postavy jít na určitá místa nebo 
provést jisté úkony. 

Postava s touto dovedností dostává 
bonus +1 ke všem hodům na navigaci, jsou-
li vidět hvězdy. 

 
Běh: Postava s touto dovedností se může 

jeden den pohybovat dvojnásobkem své 
obvyklé rychlosti. Po dnu takového pohybu 
musí 8 hodin spát a hodit si na ověření 
dovednosti. Uspěje-li, může pokračovat v 
běhu i následující den, v opačném případě je 
schopna pohybovat se pouze svou normální 
rychlostí. Je-li postava během dne, kdy se 
pohybuje dvojnásobnou rychlostí, zatažena 
do jakéhokoliv boje, dostává postih -1 ke 
všem hodům na útok. 

 
Boj naslepo: Postava s touto dovedností 

dokáže bojovat i při velmi slabém nebo i 
žádném osvětlení (tato dovednost však nijak 
neulehčuje sesílání kouzel). V úplné tmě má 
postih k útoku pouze -2 (nikoli -4, jako 
postava bez této dovednosti). Při slabém 
osvětlení (světlo hvězd apod.) je postih 
pouze -1. Postava nedostává kvůli tmě žádné 
postihy ke třídě zbroje. 

Dále se postavě zachovávají zvláštní 
schopnosti normálně ve tmě nepoužitelné, 

ačkoliv pravděpodobnost úspěchu při jejich 
použití je jen poloviční (dovednostní hody se 
hážou proti poloviční hodnotě, atd.). Tato 
dovednost se uplatňuje pouze proti 
nepřátelům při boji zblízka. Stejně tak 
postava nedostává žádné bonusy při obraně 
před střelbou nnnebo čímkoliv jiným, co se 
nedá považovat za boj na blízko. Stále tedy 
platí postihy ke třídě zbroje při střelném 
útoku (v okamžiku, kdy postava zaslechne 
svist letícího šípu, už je na reagování příliš 
pozdě.)  

Při pohybu ve tmě obdržuje postava 
pouze poloviční postih k pohyblivosti, než 
jaký by měla bez této dovednosti. 

Tato dovednost také postavě pomáhá v 
boji proti neviditelným nestvůrám, její 
postih se zmenšuje na -2. Neumožňuje ale 
neviditelnou nestvůru vidět, postava má 
pouze jisté tušení, kde právě nestvůra je - 
nedokáže ji přesně zaměřit. 

 
Brusičství: Postava s touto dovedností 

dokáže opracovávat hrubé vytěžené 
drahokamy, a sice rychlostí 1k10 drahokamů 
za den. Spolupráce dalších postav je 
naprosto zbytečná a brusič za ní nedostává 
žádné bonusy. Tato činnost vyžaduje dobré 
osvětlení, dostatek brousků, kladívek a 
speciálních tvrzených nožíků. 

Neopracované drahokamy, ačkoliv mají 
svou cenu, nejsou ani zdaleka tak hodnotné 
jako ty broušené. Je-li opracování úspěšné 
(ověřuje se hodem), brusičovi se podařilo 
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zvýšit cenu kamenu, takže odpovídá 
běžným cenám za tento typ drahokamu. 
Padne-li 1, je výsledkem skutečně excelentní 
kámen, jehož hodnota se pohybuje 
v nejvyšších příčkách (všechny potřebné 
tabulky má DM). 

 
Břichomluva: Břichomluvec ovládá 

tajemství „mluvy odjinud“. Ačkoliv ve 
skutečnosti nedokáže vyloudit hlas z jiných 
předmětů (jako to dokáže stejnojmenné 
kouzlo), umí posluchače přesvědčit o opaku. 
Při používání této dovednosti musí domnělý 
zdroj zvuku ležet blízko břichomluvce. 
Předmět, ze kterého vychází zvuk, a 
inteligence posluchačů mohou ovlivnit šanci 
na úspěch. Je-li „mluvícím objektem“ 
předmět zjevně neživý (kniha, korbel, atd.), 
má břichomluvec postih –5. V případě 
využití jiné postavy (ať už hráčské nebo cizí) 
naopak získává bonus +2. Inteligence 
posluchačů ovlivňuje úspěšnost takto: 
 

Inteligence Oprava 
menší než 3 +6 

3-5 +4 
6-8 +2 

9-14 0 
15-16 -1 
17-18 -2 
19+ -4 

 
Úspěch v hodu na ověření dovednosti 

znamená, že postavě se podařilo ošálit své 
publikum. Pro každou větu nebo odpověď je 
třeba samostatný hod. Postava je 
samozřejmě omezena jen na ty zvuky, které 
sama dokáže vydávat (řev rozezleného lva je 
tedy asi nad její síly). 

Protože břichomluva spoléhá na 
oklamání diváků, jejich porozumění řeči a 
představách o tom, co by mělo a co nemělo 
mluvit, je tuto dovednost možné použít 
pouze na inteligentní bytosti. Nemohou tedy 
být ovlivněna zvířata apod. Navíc musí 
posluchači sledovat břichomluvce, jelikož 
část podvodu je založena na zraku („Hele, 
jeho rty se nehýbou!“). Není možné 
přesvědčit někoho, že mu kdosi mluví za 
zády, protože zvuk vychází zřetelně z druhé 
strany (k tomuto už je zapotřebí kouzla). 
Všichni, snad kromě důvěřivých dětí, 
okamžitě pochopí, o co se jedná. Možná je to 
rozesměje – a možná taky ne. 

 
Bylinkářství: Bylinkáři lehce rozeznávají 

různé rostliny a houby, umí z nich připravit 
různé nemagické lektvary, mastičky, prášky 
či odvary pro léčebné nebo podobné účely. 
Umí rovněž vyrobit i přírodní jedy a 
projímadla. Přesnou sílu a účinky takových 
přípravků určuje DM podle tabulek a údajů 
uvedených v DMR. Bylinkář mající současně 
schopnost léčitele má navíc některé další 
výhody (viz popis dovednosti léčitelství). 

Cit pro počasí: Tato dovednost 
umožňuje postavě kvalifikovaně 
předpovídat počasí. Úspěch v ověřovacím 
hodu znamená, že postavě se podařilo 
předpovědět základní změny v počasí na 6 
hodin dopředu, neúspěch naopak  značí 
předpověď špatnou a zavádějící. Tento hod 
by měl potají házet DM. Tuto dovednost je 
možné použít každých šest hodin. Za 
každých šest hodin pozorování okolí ale 
postava získává bonus +1 k ověření 
dovednosti (při pozorování vývoje počasí 
získává postava lepší odhad toho, co přijde). 
Tyto bonusy se navzájem sčítají, nicméně 
spánek nebo jiné aktivity, které na delší 
dobu odvedou pozornost postavy, je 
spolehlivě vyruší. 

Někdy je nadcházející změna počasí tak 
zjevná, že není potřeba ověřovat úspěšnost. 
Je dost obtížné nevšimnout si trubice tornáda 
ženoucího se krajinou nebo hradby černých 
mraků, které se kupí na obzoru. V takových 
případech by měl být i hráč schopen sám 
odvodit, co se bude dít. 

 
Čtení/Psaní: Postava umí číst i psát 

v jednom jazyce, který ovládá. Je 
samozřejmě nutné, aby se to napřed od 
někoho naučila (od jiné hráčské postavy, 
námezdníka nebo třeba CP). Tato dovednost 
neumožňuje učit se mrtvé jazyky (viz popis 
dovednosti „mrtvé jazyky“). 

 
Etiketa: Tato dovenost znamená, že 

postava rozumí pravidlům správného 
chování v různých situacích, obzvlášť pak 
tehdy, kdy je zahrnuta šlechta nebo osoby 
vysokého postavení. Ví tedy, jak správně 
oslovit knížete, zná pořadí úkonů při vítání 
vyslanců, gesta, kterým je lépe se vyhýbat v 
přítomnosti trpaslíků apod. V případě 
opravdu výjimečných událostí (návštěva 
císaře je příkladem vzácné situace) je nutný 
hod na úspěch. 

Vědět, co je správné, a dělat to, jsou ale 
dvě různé věci. Záleží jen a jen na tom, jak 
hráč zahraje svou postavu. Znalost etikety 
nedává záruku, že se postava nedopustí 
faux-pas; mnoho lidí ví, co se má, ale stále se 
jim daří dělat přesný opak. 

 
Heraldika: Dovednost heraldika 

umožňuje postavě rozpoznat různé symboly 
a znaky rozlišující osoby a skupiny. 
Heraldika má mnoho podob a uplatňuje se v 
mnoha případech — k rozeznání šlechticů, 
gild, rodin, náboženských sekt, armád, 
politických seskupení, kast, atakdále. 
Heraldické symboly se objevují na přilbách, 
praporech, štítech, znacích, standartách, 
výšivkách, oblečení, mincích apod. Používají 
se v nich různé geometrické obrazce, 
písmena, zvířata (jak reálná tak i fantastická), 
náboženské symboly nebo třeba magické 
pečeti, to vše z důvodu snadného 

rozpoznání. Heraldika sahá od vysoce 
formalizované a pravidly svázané formy 
(např. středověká rytířská pravidla v Evropě) 
až k jednoduché identifikaci obrazců (např. 
africké kmeny). 

Postava s dovedností heraldika zná 
automaticky různé heraldické symboly své 
domoviny a přilehlých oblastí. Navíc může 
při úspěšném hodu určit i příslušnost znaku 
k osobě či skupině i v cizích zemích (nebo 
neznámý či řídce vídaný znak osoby ze 
vzdálené země), za předpokladu, že má 
alespoň povrchní znalost příslušné země. Její 
dovednost je jen málokdy použitelná při 
prvním vstupu do neznámé oblasti. 

 
Horal: Postava s touto dovedností 

dokáže zdolávat prudká a nebezpečná úbočí 
hor za pomoci provazů, háků, skob apod. 
Pokud takováto postava vede v horách 
družinu, upevňuje skoby a radí ostatním, 
mají prospěch z jejích znalostí i všichni 
členové družiny. Horal je totiž může vést i 
přes útesy, které by jinak nebyli schopni 
zdolat. Horal získává bonus 10% k 
pravděpodobnosti slezení nějakého povrchu 
za každou pozici věnovanou této 
dovednosti. Tato dovednost však vyžaduje 
použití provazů a dalších pomůcek (na 
rozdíl od schopností zlodějů). 

 
Hornictví: Postava s dovedností horníka 

je nezbytně nutná při práci v dolech a řizení 
těžby. Zaprvé se může pokusit určit výskyt 
kovů a drahých kamenů v dané oblasti. Za 
týden dokáže prohledat území o ploše asi 4 
čtverečních mil. DM se samozřejmě může 
rozhodnout, že postava musí prozkoumat 
větší území, aby něco našla. Na konci 
průzkumu je postava schopna říci, co by se 
na tomto území dalo těžit. Při úspěšném 
hodu (háže potají DM) se jí také podařilo 
najít příhodné místo k zahájení těžby. To 
však ještě nezaručuje výnosný důl! Postava 
pouze najde nejpříhodnější místo v oblasti. 
Je na DM, aby určil, jaké – a jestli vůbec 
nějaké – nerosty budou k nalezení. Selže-li 
postava v hodu na dovednost, pouze si 
myslí, že našla příhodné místo. Než to však 
zjistí, bude to stát ještě mnoho úsilí. 

Nad těžbou v již zavedeném dolu musí 
vždy dohlížet postava s hornickými 
dovednostmi. Ačkoliv je to stálé a trvalé 
zaměstnání, většina hráčů si pro tyto účely 
asi raději najme nějakou cizí postavu. 

 
Hraní: Postava zná a umí hrát většinu 

obecně známých her, jako jsou karty, kostky, 
drápky, dáma, šachy apod. Když postava 
hraje nějakou hru, může její hráč tu samou 
hru proti DM (což zabere dost času), a nebo 
si hodit na dovednost – úspěch znamená 
výhru. Hrají-li dvě postavy s touto 
dovedností, vyhrává ta, která hodí více a 
zároveň uspěje. Postava se také může 
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pokusit podvádět, potom získává bonus +1 
k hodnotě dovednosti. Hodí-li však mezi 17 a 
20, byla při podvádění zastižena (a to i v 
případě, že vyhrála). 

 
Hrnčířství: Tato dovednost umožňuje 

postavě vyrábět všechny hliněné nádoby 
běžně používané v jejím světě. Potřebuje 
k tomu hrnčířský kruh, pec a zásoby 
hrnčířské hlíny. Postava zvládne vyrobit v 
průměru 1-2 malé či středně velké nebo 
jednu velkou nádobu za den. Vyrobené 
nádoby se potom musí další den vypalovat v 
peci.  

Materiál na jednu malou nádobu stojí 
kolem 3 měďáků, na střední asi 5 měďáků a 
velká nádoba vyžaduje hlínu asi za 1 
stříbrný. 

 
Jezdectví: Postavy dovedné v jezdectví 

josu zběhlé v jízdě a zacházení s koňmi nebo 
jinými pozemními jezdeckými tvory. Postava 
musí určit konkrétního tvora v okamžiku 
výběru této dovednosti. Možné volby 
zahrnují koně, gryfy, jednorožce, vlky a 
prakticky všechna ostatní zvířata použitelná 
pro lidi, pololidi nebo humanoidy.  

Jezdectví není k jízdě na zvířeti nezbytně 
nutné, to závisí na druhu zvířete a na 
rozhodnutí DM. Například na koni umí více 
či méně jezdit téměř každý. Dovední jezdci 
jsou však samozřejmě mnohem lepší a umí i 
mnohé fígle navíc. 

Postava s dovedností jezdectví může 
provádět následující činnosti. Některé jsou 
automatické, při jiných se vyžaduje hod na 
úspěch: 

* Postava umí vyskočit do sedla stojícího  
zvířete, a to dokonce i když má na sobě 
zbroj. Není vyžadován hod na úspěch. Hráč 
si však musí hodit, chce-li se rozjet hned 
v tom samém kole, co naskočí. Stejně tak je 
vyžadován hod, když postava vyskakuje do 
sedla pohybujícího se zvířete. Neúspěch 
znamená, že sebou postava potupně praští o 
zem. 

* Postava může svého oře přinutit 
přeskočit překážku nebo skočit přes jámu. Je-
li tato kratší než 4 metry a nižší než 1 metr, 
není nutné úspěšnost ověřovat. Chce-li si 
hráč hodit na úspěch, může se pokusit o 
skok až do 2 metrů výšky a 10 metrů do 
dálky. Úspěch znamená zdařilý skok. 
Nepovedený pokus znamená klopýtnutí 
nebo příliš krátký skok a postava si musí 
znova házet na dovednost, aby se poznalo, 
zda-li se udrží v sedle, nebo spadne na zem. 

* Postava dokáže popohnat zvíře k vyšší 
rychlosti, což zvyšuje pohyblivost na dobu 
až 4 směn o 2 metry za kolo. Každou směnu, 
kdy je zvíře donuceno k vyšší rychlosti, musí 
hráč ověřovat úspěch. Neuspěje-li při 
prvním hodu, nemůže ho již opakovat, zvíře 
se ale může dál pohybovat normálně. Při 
neúspěchu při některém následujícím hodu 
zvíře okamžitě zpomalí až do kroku, jezdec 
musí sesednout a alespoň 1 směnu ho vést. V 

každém případě musí po uběhnutí 4 směn 
sesednout a nechat zvíře alespoň 1 směnu 
uklidnit a vychladnout. 

* Postava zvládá ovládání zvířete pouze 
s pomocí kolen, potom může používat volně 
obě ruce (např. bojovat obouručním mečem 
nebo střílet z luku). Při této činnosti nemusí 
postava ověřovat úspěch do té doby, dokud 
není zraněna. V tomto okamžiku musí hodit 
na dovednost, přičemž neúspěch znamená 
pád ze sedla a zranění za dalších 1k6 životů. 

* Postava se může vyklonit se ze sedla 
tak, že visí podél boku zvířete a používá ho 
tím jako štít proti útokům. Postava přitom 
nemůže útočit ani mít na sobě zbroj a její 
třída zbroje se snižuje o 6. Každý útok, který 
by zasáhl postavu s její původní TZ, 
znamená zásah zvířete. Pro tento úkon není 
třeba dovednostní hod. 

* Postava může během jednoho kola 
seskočit ze sedla a zaútočit zblízka na 
nepřítele vzdáleného maximálně 3 metry. 
Hráč přitom musí uspět při hodu s postihem 
-4, neúspěch znamená škobrtnutí, 
neohrabaný pád na zem a další zranění za 
1k3 životů. 

 
Kamenictví: Kameník dokáže stavět 

takové kaměnné konstrukce, které vydrží 
stát po dlouhá léta. Zvládá také jednoduché 
vyrývání písma do kamene, stavění sloupů a 
zdobení stěn a portálů. Kameny mohou být 
spojeny maltou, pečlivě sesazeny k sobě bez 
použití pojiva nebo pouze položeny na sebe 
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a spáry ucpány drobnými kamínky a hlínou. 
Kameník s nástroji (kladiva, rydla, klíny, 
kladkostroje a hrubě opracovaný kámen) 
dokáže za den vztyčit přímou zeď půl metru 
silnou, tři metry dlouhou a půldruhého 
vysokou – ovšem za předokladu, že už má 
připravený kámen. Kameník také může 
dohlížet na práci obyčejných dělníků při 
lámání kamene — na pět dělníků je potřeba 
jeden kameník. Nejlepší kameníci na světě 
jsou trpaslíci. Ti dostávají +2 bonus při 
používání této dovednosti. 

 
Kladení pastí: Postava může vytvářet a 

klást jednoduché pasti a oka, hlavně pro lov 
malých zvířat. Hod na dovednost je 
vyžadován při první výrobě pasti a poté při 
každém její nalíčení. Neúspěch znamená, že 
past z nějakého důvodu nepracuje. Možná 
za neúspěch může nekvalitní práce, příliš 
mnoho lidského pachu v okolí nebo špatné 
maskování pasti. Přesný důvod není nijak 
podstatný. Postava se může snažit chytit do 
pasti velká zvířata a líčit třeba jámy na tygry 
nebo pasti ze sítí. Opět je potřeba hod na 
dovednost, tentokrát s postihem –4. V obou 
případech ještě dobrá past nezaručuje 
úlovek. Rozhodnutí v tomto směru patří 
pouze DM. 

Zloděj (a pouze zloděj) s touto 
dovedností může budovat pasti i na lidi. 
Obsahují takové věci jako kuše, propadla, 
vyskakující desky s hřeby atd. Procedura je 
stejná jako při kladení velkých pastí. DM 
určuje případná zranění touto pastí 
způsobená. 

Položení malé pasti zabere hodinu práce, 
zatímco velká past vyžaduje dvě až tři osoby 
(jen jedna z nich musí umět klást pasti) a 2k4 
hodin práce. Past na lidi může položit jedna 
nebo více postav (záleží na povaze pasti) a 
její příprava trvá 1k8 hodin. Samozřejmě, že 
postava musí mít potřebné nástroje a 
pomůcky po ruce. 

Postavy s dovedností znalost zvířat 
získávají bonus +2 při ověřování 
dovednosti, pokouší-li se pomocí pasti ulovit 
nějaké zvíře. Jejich znalosti lesa a divoké 
zvěře jsou vysoce užitečné. Při chytání 
nestvůr nebo inteligentních bytostí se žádné 
bonusy nezapočítávají. 

 
Konstruktérství: Konstruktér je 

odborníkem přes stavění věcí velkých i 
malých. Dokáže vymyslet plány pro cokoliv 
od jednoduchých mechanismů (katapulty, 
jezy, mlýny) až po ohromné stavby 
(pevnosti, přehrady). Hod je vyžadován jen 
při navrhování něčeho obzvláště náročného. 
Na vlastní stavbu si konstruktér musí najít 
dobré zručné a obratné pracovníky, on sám 
dokáže řídit jejich práci a dohlížet na ni. 

Konstruktér je taktéž obeznámen 
s praktickým obléháním, proto dokáže 
postřehnout nedokonalosti a slabá místa 

hradů a podobných konstrukcí. Umí 
navrhovat  a používat obléhací stroje, 
například katapulty, beranidla nebo obléhací 
věže. 

 
Kování zbraní: Tato vysoce 

specializovaná dovednost umožňuje postavě 
vykonávat složité a velmi přesné úkony 
potřebné při výrobě kovových zbraní, zvlášť 
sečných a bodných. Postava spojuje část 
schopností kováře a dovednost vytvořit 
silný, pevný a ostrý břit. K výrobě zbraní je 
potřeba plně vybavená kovárna. 

Časové a finanční nároky na výrobu 
jednotlivých druhů zbraní ukazuje tabulka 
39. Ostatní zbraně se odvodí obdobně, podle 
úvahy DM. 

Kovářství: Postava s touto dovedností 
dokáže vyrábět nástroje a pomůcky ze 
železa. Potřebuje k tomu kovářskou výheň 
s pořádným ohněm a dmychadly, kovadlinu 
a kladivo. Postava neumí vyrábět zbroje ani 
většinu zbraní, zato je schopna vyrobit lodní 
hák, podkovy, hřebíky, skoby, pluh a 
spousty dalších železných předmětů. 

 
Koželužství: Tato dovednost umožňuje 

postavě vydělávat i zpracovávat kůži a 
vyrábět oblečení a další kožené předměty. 
Svede tedy zhotovit koženou zbroj, stejně 
jako batohy, brašny, postroje, sedla apod. 

 
Krejčovství: Postava dokáže navrhovat a 

šít oděvy. Stejně tak ovládá i všemožné 
vyšívání a zdobení. Ačkoliv není nutné 
ověřovat úspěch, postava musí mít alespoň 
jehlu a nit. 

 
Letectví: Postava je vycvičená v ovládání 

letecké bytosti. Konkrétní druh je třeba určit 
už při volbě této dovednosti. Další pozice 
mohou být použity zase pro jiné zvíře. Na 
rozdíl od jezdectví je tato dovednost 
nezbytně nutná pro ovládání leteckého 
tvora. Postava s touto dovedností umí navíc: 

* Během jediného kola naskočit do sedla 
zvířete (pokud je v klidu) a vzlétnout s ním. 
K tomu není zapotřebí hod na dovednost. 

* Přeskočit z letecké bytosti na jinou 
leteckou nebo jezdeckou bytost, případně na 
zem z výšky až 3 metrů. Postavy s lehkým 
nebo žádným zatížením nemusí ověřovat 
úspěch při seskoku na zem. Ve všech 
ostatních situacích je hod vyžadován. 
Neúspěšný hod znamená, že postavě se 
nepovede seskok a utrpí normální zranění 
páden, resp. že mine bytost, na niž 
přeskakovala, a ukázkově se rozplácne o 
zem. Postava seskakující na zem se může 
pokusit okamžitě zaútočit. V tom případě si 
háže na dovednost s postihem –4 a v případě 
neúspěchu nese výše zmíněné následky. 

* Při úspěšném hodu popohnat zvíře k 
větší rychlosti a zvýšit tím jeho pohyblivost o 
1k4. Tuto rychlost může udržovat čtyři po 
sobě následující kola. Je-li hod neúspěšný, 
může ho hráč opakovat ještě následující 
kolo. V případě opětného neúspěchu 
nemůže donutit zvíře k větší rychlosti celou 
následující směnu. Po čtyřech kolech vyšší 
rychlosti klesá pohyblivost zvířete na 2/3 a 
jeho manévrovací schopnost (viz slovníček) 
se snižuje o jednu třídu. To trvá, dokud se 
zvířeti nedostane alespoň hodinového 
odpočinku v klidu na zemi. 

* Letec může ovládat nestvůru pouze za 
pomoci chodidel a kolen, čímž si uvolní ruce. 
Hod na dovednost je vyžadován pouze 
v okamžiku, kdy je letec zraněn. Neúspěch 
znamená vyhození ze sedla, v tom případě 
hází hráč ještě jednou, jestli se postava 
alespoň zachytila postrojů nebo sedla (a tedy 
visí na boku nebo v podobné nepříliš 
výhodné poloze). Opakovaný neúspěch 
znamená pád. Postava se samozřejmě může 
do sedla přivázat, to má ale jisté nevýhody v 
případě zabití nestvůry. 

 
Léčitelství: Postava ovládající léčitelství 

umí používat přírodní léky a zná základní 
principy první pomoci a ošetřování. Pokudí-
li se ošetřit zranění způsobené v 
předcházejícím kole a uspěje-li v hodu, 
dokáže vrátit postavě 1k3 životů (ale ne víc, 
než o kolik zraněná postava v 
předcházejícím kole přišla). Takové léčení je 
možné na jednu postavu uplatnit pouze 
jednou denně. 

Je-li zraněná postava pod dohledem 
léčitele, obnovuje se jí jeden život za den, a 
to dokonce i pokud cestuje nebo podstupuje 
jen malou námahu. Jestliže celou dobu 
odpočívá, získává 2 životy denně. Pouze 
postavy s dovednostmi léčitelství a 
bylinkářství současně dokáží léčit svým 
pacientům 3 životy za každý den odpočinku. 
Tato léčba nevyžaduje hod na úspěch, pouze 
častou pozornost ošetřovatele. Současně se 
může jedna postava takto starat až o šest 
zraněných. 

Tabulka 39: KOVÁNÍ ZBRANÍ 

Zbraň Doba 
výroby 

Cena 
materiálu 

Dlouhý meč 30 dní 10 st 
Krátký meč 20 dní 5 st 
Obouruční meč 45 dní 2 zl 
Dýka 5 dní 2 st 
Hrot šípu 10/den 1 md/šíp 
Lehká kuše 15 dní 5 st 
Těžká kuše 20 dní 10 st 
Kopí, dřevec 4 dny 4 st 
Trojzubec, 
rohatina 

20 dní 10 st 

Sekyrka 5 dní 5 st 
Válečná sekera 10 dní 10 st 
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Léčitel se může také pokusit pomoci 
otrávenému jedinci, pokud se jed dostal do 
těla zraněním. Může-li se o něj starat 
okamžitě (v následujícím kole po zranění) a 
pokračuje-li tato péče dalších pět kol, získává 
oběť bonus +2 k záchrannému hodu (ten se 
provádí až po iběhnutí oněch pěti kol). Není 
třeba žádný hod na dovednost, ale postava 
musí být ošetřena okamžitě a nesmí 
provádět žádnou činnost.  Pokud je tato péče 
přerušena, postižená postava si musí 
okamžitě hodit normální záchranný hod 
proti jedu. Tento účinek už je nezvratný (tj. 
další léčba nijak nepomůže). Léčitel mající 
současně dovednost bylinkářství se může 
pokusit léčit tímto způsobem i postižení 
způsobená jedem dotykovým nebo 
pozřeným (postava použije léčitelství pro 
určení diagnózy a bylinkářství pro samotnou 
léčbu). 

Postava léčitele může také 
diagnostikovat a léčit nemoci. Jde-li o 
normální onemocnění, úspěšný hod 
automaticky zmírňuje chorobu do její 
nejmírnější podoby. Léčitelé se dovedností 
bylinkářství dostávají navíc bonus +2 
k tomuto hodu. Postava se může pokusit 
léčit i magická onemocnění způsobená jak 
kouzly, tak nestvůrami. V tomto případě 
úspěch při hodu znamená správnou 
diagnózu. Ovšem protože choroba je ve své 
podstatě magická, taktéž její léčení vyžaduje 
použití magie. 

 
Lodnictví: Postava je obeznámena 

s loďmi a čluny. Dokáže se živit jako člen 
posádky, přestože neumí navigaci. Posádka 
dovedných lodníků je nutná pro ovládání 
každé lodě. Ve vnitrozemí taková posádka 
zvyšuje rychlost plavby o 50%. 

 
Lov: Postava se v divočině může pokusit 

vystopovat a ulovit nějakou zvěř. Při 
ověřování úspěchu dostává lovec postih -1 
za každou postavu ve skupině, která nemá 
tuto dovednost. Je-li hod úspěšný, lovec (a 
jeho společníci) se dostal na vzdálenost 101 – 
200 metrů (100+1k100) od potenciální oběti. 
Při dalším přibližování musí za každých 
načatých 20 metrů provést další hod. Je-li 
plížení úspěšné, získává lovec automaticky 
překvapení. Přesný druh lovené zvěře závisí 
na okolní krajině a úvaze DM. 

 
Maskování: Postava s touto dovedností 

je zkušená v umění maskování. Umí 
přestrojit za jakýkoliv typ odoby podobné 
výšky, stáří, rasy a váhy. Úspěšný hod 
znamená úspěch při převlékání, neúspěch 
značí, že pokus je v něčem nápadný a 
nevěrohodný. 

Postava se může rovněž pokusit převléci 
za osobu jiné rasy nebo pohlaví. V tom 
případě má postih –7 na dovednostní hod. 
Rovněž se může přestrojit za konkrétní 

osobu, v tom případě je postih -10. Tyto 
postihy se sčítají, takže je velice obtížné 
přestrojit se například za konkrétní osobu 
jiné rasy či pohlaví (postih –17). 

 
Místní dějiny: Postava s touto 

dovedností je chodící zásobárnou znalostí o 
dějinách nějaké oblasti velikosti většího 
hrabství nebo menší provincie. Postava ví, 
kdy a kým byla postavená ta velká věž na 
kopci (a taky co se s ním stalo), kteří velcí 
hrdinové bojovali a padli na nedalekém 
bitevním poli, že v místním opatství býval (a 
pravděpodobně ještě stále je) velký poklad, 
jak se stalo, že starostovi sousedního města 
zázračně narostly vlasy, atakdále. 

DM by měl zajistit dostatek informací o 
dané oblasti a postupně je předávat hráči 
(důležité spolu s nedůležitými). Postava se 
potom může rozhodnout některý příběh 
převyprávět vlastními slovy. Hráč může buď 
použít hod na úspěch (a v případě úspěchu 
si přidat historku do svého repertoáru), nebo 
opravdu příběh vyprávět ostatním. Pokud se 
mu podaří ostatní hráče zaujmout, nemusí si 
už házet a úspěch postavy je automatický. 
Vhodné použití takové historky může 
dočasně zvýšit o +2 charisma postavy při 
setkání s CP. Vyprávění ale asi jen stěží 
pomůže při střetu s nepřátelskou nestvůrou. 

 
Mrtvé jazyky: Postavě se podařilo 

osvojit si některý neobvyklý a obskurní 
starobylý jazyk, v současnosti známý pouze 
ze starých listin, svitků a záznamů věštců a 
kouzelníků. Hlavní použití této dovednosti 
spočívá v možnosti rozluštit a přečíst 
tajemství sepsaná dávno mrtvými mudrci. 
Tato dovednost postvě umožňuje buď číst, a 
nebo psát v jednom jazyce. Záleží na 
hráčově rozhodnutí. 

 
Muzicírování: Postava ovládá hru na 

některý hudební nástroj. Za každou jednu 
pozici věnovanou této dovednost si může 
osvojit jeden nástroj. Postava hrace celkem 
obstojně a obvykle není třeba žádný hod. 
DM však může hod vyžadovat v některých 
neobvyklých situacích. 

 
Navigace: Postava se naučila umění 

zkoumání mořských proudů, vyhlížení 
pevniny či útesů, rozpoznávání 
nebezpečných míst a orientace podle hvězd. 
To se jí sice příliš nehodí na pevné zemi, na 
moři však úspěšný dovednostní hod snižuje 
pravděpodobnost zbloudění o 20%. 

 
Náboženství: Postava s touto dovedností 

zná běžná náboženstvé a kulty své 
domoviny, stejně jako hlavní víry 
sousedních zemí. Obecné vědomosti (svaté 
předměty, základní postoje církve, apod.) 
zná postava automaticky, specifické 
informace, jako je třeba přesná organizace 

duchovenstva nebo význam jednotlivých 
svátků, musí být ověřovány hodem na 
úspěch. 

Další pozice věnované této dovednosti 
umožňují postavě buď rozšiřovat své obecné 
znalosti na vzdálenější země, nebo 
prohlubovat a zpřesňovat vědomosti o 
některém konkrétním náboženství. V 
druhém případě již nejsou vyžadovány 
hody na úspěch při zjišťování informací o 
dané víře. Kněžím se může velmi hodit 
podrobná znalost své vlastní i některé 
nepřátelské církve. 

 
Odezírání ze rtů: Postava dokáže při 

použití této dovednosti rozumět jiné 
postavě, kterou vidí, ale neslyší. Při volbě 
této dovednosti si musí hráč vybrat, jakou 
řeč bude jeho postava schopna odezírat. Při 
odezírání musí postava stát nejvíce 10 metrů 
od mluvčího a musí na něj zřetelně vidět. 
Poté se háže na úspěch. Je-li hod úspěšný, 
postava rozeznala asi 70% řeči, v opačném 
případě odezírající nepochopil nic. 
Úspěšnost při odezírání nemůže být nikdy 
větší než 70%, protože některé různé zvuky 
vypadají při odezírání stejně. 

 
Orientační smysl: Postava má 

přirozenou orientační schopnost vycítit 
směr. Soustředěním na 1k6 kol se může 
pokusit určit směr, kteým se družina 
pohybuje. Pokud neuspěje, ale hod je menší 
než 20, určí směr kolmý ke správnému 
směru. Jestliže je hod přesně 20, určí právě 
opačný směr (hází samozřejmě DM). 

Pokud se pohybuje pustinou nebo 
divočinou, má postava o 5% menší 
pravděpodobnost, že zabloudí. 

 
Ovládání zvířat: Tato dovednost dává 

postavě neobyčejnou schopnost ovládat 
nákladní zvířata. Úspěšný hod ji umožňuje 
uklidnit vyplašené nebo zdivočelé zvíře, 
postava bez této schopnosti má pouze 20% 
šanci na úspěch. 

 
Padělání: Tato dovednost umožňuje 

postavě napodobovat dokumenty a listiny 
jiných postav, stejně jako rozpoznávat cizí 
padělky. Při padělání dokumentu bez 
nutnosti okopírovat rukopis (vojenské 
rozkazy, nařízení místních úřadů) musí 
postava pouze znát (třeba i z minulosti) 
příslušný dokument. Při padělání podpisu či 
rukopisu musí mít padělatel k dipozici vzor, 
a přesto se mu uplatňuje postih –2. Při 
padělání delší psané listiny je zapotřebí 
dlouhý vzor tohoto rukopisu, a uplatňuje se 
ještě postih -3. 

Padělatel si vždycky myslí, že se mu dílo 
povedlo. Hod provádí DM a postava se o 
případném neúspěchu nedozví dřív, než 
bude pozdě.  
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Věrohodnost dokumentu se ověřuje až 
jeho použitím – a pak každým následujícím 
— druhá hlídka kontrolující doklady družiny 
může být pozornější než ta první. 

Při úspěšném padělání projde dokument 
při zkoumání jakoukoliv kontrolou, pokud ji 
neprovádí postava velmi dobře seznámená 
s daným rukopisem. Též postava 
s dovedností padělání může po delším 
zkoumání rozpoznat podvod. Pokud hod 
neuspěl, je falšování zjevné všem, kteří 
rukopis znají a falšovanou listinu aspoň 
trochu podrobně zkoumají. Padlo-li ovšem 
při hodu 20, je nepravost na první pohled 
zjevná všem postavám, které s podobnými 
dokumenty běžně přicházejí do styku. 
Padělatel si to většinou uvědomí až pozdě. 

Postava s touto dovedností ale také 
dokáže padělané dokumenty odhalit. Při 
úspěšném hodu může určit nebo zamítnout 
autentičnost dokladu. Je-li hod neúspěšný, 
postava si není výsledkem jistá. Padlo-li však 
20, postava určila pravý dokument jako 
falešný a obráceně. 

 
Plavání: Postava s touto dovedností umí 

plavat a ve vodě se může pohybovat podle 
pravidel z kapitoly 14. (odstavec plavání). 
Postavy, které tuto dovednost neovládají, 
plavat neumí. Mohou sice zadržet dech a 
vznášet se ve vodě, nemohou ale ovlivňovat 
vlastní pohyb. 

 
Provazochodectví: Provazochodec má 

větší šance úspěšně chodit po napnutém 
laně, úzkých římsách apod. Dokáže 
pohybovat se po všech úzkých plochách se 
sklonem až 45 stupňů. Každé kolo umí takto 
ujít 20 metrů. Každých 20 metrů si také musí 
házet na dovednost – neúspěch znamená 
pád. K hodu se uplatňuje postih -10, je-li 
povrch užší než tři centimetry, -5 v případě 
šířky do 20 centimetrů a bez postihu v 
případě povrchu mezi 20 a 30 centimetry. 
Širší povrchu zdolá za normálních okolností 
kterákoliv postava, aniž by si musela házet. 
Každá další pozice věnovaná 
provazochodectví snižuje postih o 1, použití 
tyče na vyrovnávání rovnováhy snižuje 
postih o 2. Vítr nebo vibrace podkladu 
zvyšují postihy o 2 až 6. 

Postava může bojovat, přestože stojí na 
úzkém povrchu — má ale postih –5 k hodu 
na útok a na začátku každého kola musí 
uspět v dovednostím hodu, jinak spadne. 
Protože nemůže manévrovat, do třídy zbroje 
se jí nezapočítává bonus za obratnost. Je-li 
zasažena, musí dovednostním hodem 
okamžitě ověřit, zda-li se udržela nebo 
spadla. 

 
Rozdělávání ohně: Tato postava 

nepotřebuje k rozdělání ohně křesadlo. Má-li 
kousek suchého dřeva a troud, do 2k20 kol 
rozdělá oheň, nepotřebuje přitom ani ocílku 

nebo křemen. Při nepříznivých okolnostech 
(mokré dřevo, prudký vítr, atd.) se doba 
prodlužuje na 3k20 kol a postava musí uspět 
v dovednostním hodu. 

 
Rybaření: Postava s touto dovedností 

dovede rybařit jak s vlascem, tak i se sítí 
nebo oštěpem. Za každou hodinu lovu si 
hodí na úspěch a má-li štěstí, ulovila právě 
tolik ryb, kolik je rozdíl mezi hodem a 
moudrostí postavy – pomocí sítě je množství 
trojnásobné. Neúspěšný hod žádné ryby 
neuloví. 

Samozřejmě, kde nic není, ani čert 
nebere - a naopak v některých případech 
vody rybami doslova přetékají (rybník 
k době tření, horský potok při tahu úhořů 
apod.). DM může dle situace 
pravděpodobnost a velikost úlovku upravit. 

 
Schopnost přežít: Tuto dovednost je 

nutné specifikovat na určitý druh okolního 
prostředí a podnebí — obvykle se týká 
polárních pustin, lesů, pouští, stepních plání, 
hor nebo tropických oblastí. Postava má pak 
základní vědomosti a návyky nutné pro 
přežití v daném prostředí. Může použít další 
dovednostní pozice pro jiná prostředí.  

Postava s touto dovedností je 
obeznámena s běžnými riziky daného 
prostředí. Zná typické počasí a jeho změny 
v určitém typu krajiny a umí zmenšit 
případná nebezpečí při vystavení se jeho 
působení. Umí najít nebo jinak získat pitnou 
vodu a poživatelnou (ne ale nutně chutnou) 
potravu i v místech, kde zdánlivě nic k jídlu 
není. Navíc může v těchto situacích poradit i 
ostatním. Při použití této dovednosti pro 
hledání potravy a vody musí postava uspět 
v dovednostním hodu, jinak nenašla nic — v 
tom případě už ten den nemůže hledání 
opakovat. 

Schopnost přežít ovšem nijak neulehčuje 
život postavy v divočině. V nejlepším 
případě jenom zmírní trápení. Nalezené 
potraviny stěží postačí, voda bývá většinou 
(podle okolí) jen v malých množstvích. I 
postava s potřebnými znalostmi může 
zahynout hladem nebo žízní. Přeceňování 
svých schopností a spoléhání pouze na ně 
může vést i k osudové chybě! 

 
Skákání: Skokan je schopen 

výjimečných výkonů ve skocích jak do 
výšky, tak do dálky. Má-li alespoň 5 metrů 
rozběh, může skočit až 4 metry dálky (hod 
1k8, počítáno po půlmetrech). Za každou 
úroveň se přičítá další půlmetr, skok ale 
nikdy nepřesáhne šestinásobek výšky 
postavy.  Do výšky skočí se stejným 
rozběhem až 1 metr, plus čtvrt metru za 
každou úroveň – ne ale víc než 
jedenapůlnásobek své výšky. 

Bez rozběhu může doskočit až 2 metry 
do dálky (hod 1k4 po půlmetrech) + čtvrt 
metru za úroveň a jeden metr do výšky. 

Může také přeskakovat nebo vyskakovat 
na nejrůznější předměty a zdi (přitom může 
používat i tyč). Potom je nutný alespoň 10 
metrů dlouhý rozběh. Používá-li tyč, ta musí 
být o jeden až tři metry delší než postava. Při 
použití tyče je možno doskočit 1,5 násobek 
její délky do dálky a tak vysoko do výšky, jak 
je tyč dlouhá. Postava se také může pokusit 
dopadnout na nohy na konci skoku — v tom 
případě může být překážka vysoká 
maximálně polovinu délky tyče. Postava 
používající 3 metry dlouhou tyčku tedy 
může přeskočit 4,5 metru širokou trhlinu 
(nemá-li dosažitelné dno, je tyčka zapřena na 
okraji mezery), vpadnout do okna ve výšce 3 
metrů nebo „vstoupit“ do otvoru ve výšce 1,5 
metru. V každém případě postava na konci 
pokusu tyčku pouští. 

 
Sladovnictví: Postava umí vařit pivo i 

silnější nápoje. Umí sepsat nebo nadiktovat 
recepty, vybírat kvalitní suroviny, připravit a 
vést vaření, ovládá destilaci a je schopná 
určit stáří konkrétního nápoje. 

 
Současné jazyky: Toto je jednoduše 

schopnost postavy domluvit se některým 
jazykem v současném hermín světě. Postava 
však musí mít učitele, což může být jak jiná 
HP, tak i CP. Postava se však nedokáže 
naučit více řečí, než udává tabulka 4 (sloupec 
„počet řečí“). 

 
Staré dějiny: Postava zná velmi dobře 

některé historické období určitého území. 
Tuto znalost je třeba specifikovat – v našem 
světě by to mohla být znapř. středověká 
Anglie, renesanční Itálie nebo třeba Římská 
říše před nástupem Césara (DM buď sám 
předem sestaví seznam a popis historických 
období, anebo nechá na hráči, a. Tak 
například může postava znát období Thoraca 
Dračího krále, dobu nájezdů Jezdců z moře 
apod. 

Tato dovednost dává postavě 
podrobnou znalost historických událostí, 
legend, postav, bitev, podnebí, 
nevysvětlených a nevysvětlitelných událostí, 
způsobů dopravy, vědeckých, kulturních a 
sociálních objevů a dalších zvláštností té 
doby. Pokud postava během svých 
dobrodružství na předmět nebo místo 
z tohoto období, musí si hodit na dovednost, 
zda-li jej rozpozná. 

Rath například zná dost dobře dobu 
Příchodu trollů, značně pochmurnou část 
trpasličích dějin. Při procházení jedné temné 
jeskyně spolu se svými přáteli narazí na 
vysoký zdobený portál, zjevně již celé věky 
neprůchodný. Po chvíli zkoumání určuje (po 
úspěšném hodu), že je na něm vyryto 
několik obrazců, které již viděl na 
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„zakázaných“ vstupech do legendární říše 
Trolhel, pocházejících z Angnarovy doby. 

 
Stopování: Stopař dokáže sledovat stopy 

nestvůr, zvířat i postav, a to na většině 
možných typů terénu. Postavy s touto 
dovedností (kromě hraničářů) hází na 
úspěch s postihem -6; hraničáři tento postih 
nemají. Navíc se pro všechny postavy 
uplatňují opravy z tabulky 40. 

 

Tabulka 40:  OPRAVY PŘI STOPOVÁNÍ    

Terén Oprava 
Bláto nebo měkká hlína +4 
Mlází, vinný porost, třtina apod. +3 
Příležitostné známky cesty, prach +2 
Normální půda, dřevěná podlaha  0 
Kamenitá, resp. skalnatá půda, mělká 
voda 

-10 

Každé dvě nestvůry ve sledované 
skupině 

+1 

Každých 12 hodin od průchodu 
sledované skupiny (nestvůry) 

–1 

Každá hodina sněžení, deště nebo 
plískanice 

-5 

Stopovaná nestvůra (resp. družina) se 
snaží zastřít stopu 

-5 

Špatné osvětlení (světlo měsíce nebo 
hvězd) 

-6 

 
Opravy z tabulky 40 se sčítají. Pro určení 
konečné hodnoty dovednosti při stopování 
sečti všechny použité opravy a zkombinuj je 
se stupněm moudrosti postavy. 

Thul má moudrost 16 a snaží se v noci (-6) v 
blátivé půdě (+4) stopovat postavu, která tudy 
prošla před půlhodinou za deště se sněhem (-5). 
Jeho šance na vystopování této postavy je tedy 9 
(16-6+4-5). (Thul je hraničář, proto nemá 
základní postih -6) 

Při stopování má postava šanci pouze v 
případě, že stopovaná bytost zanechává 
stopu. Není proto možné sledovat letící nebo 
nehmotnou nestvůru. DM to může ve 
výjimečných případech dovolit, měl by ale 
potom udělit příslušně velké postihy.  

Stopař musí nejprve stopu, kterou má 
sledovat, najít. V uzavřených prostorech 
musí bytost nejprve spatřit a před uplynutím 
30 minut ji začít stopovat od toho místa, kde 
ji naposledy viděl. Pod otevřeným nebem 
musí stopované bytosti buď zahlédnout, mít 
zprávy o jejich pohybu („Jó, ty orky jsme 
tady viděli včera, táhli se nahoru do hor — 
právě touhle stezkou.“), nebo mít důkazy o 
pohybu stopovaných bytostí v dané oblasti 
(třebas často používanou stezku k napajedlu 
atp.). Je-li alespoň jedna z těchto podmínek 
splněna, může hráč hodit na úspěch, stopu 
našel (jak jinak) v případě úspěchu. 
V případě neúspěchu se o nové hledání 
může pokusit teprve tehdy, až jedna 
z uvedených podmínek splněna za jiných 
okolností, než teď. 

Má-li stopu, musí ověřovat její sledování 
při následujících situacích: 

* Pravděpodobnost úspěšného sledování 
se zmenšuje (nastává noc, déšť, bytosti 
opouštějí stopovanou skupinu, zhoršuje se 
terén apod.). 

* Stopu křižuje nějaká jiná stopa. 
* Postava pokračuje ve stopování po 

nějaké přestávce (odpočinek, spánek, boj 
apod.). 

Ztratí-li postava stopu, další hod může 
hráč provést až po hodině hledání v dané 
oblasti (snaží se najít nové známky 
přítomnosti sledovaných). Pokud tento 
pokus selže, nemůže už dále stopovat. 
Sleduje-li stopu několik stopařů, 
nejschopnější dostává bonus +1. Ztratí-li on 
stopu, ztrácí ji celá skupina. 

Zmenší-li opravy šanci postavy na 
stopování pod 0 (např. moudrost postavy je 
10 a opravy -11), je pro tuto postavu stopa 
naprosto ztracená a další stopování je 
nemožné (i kdyby se později šance zlepšila). 
Jiné postavy mohou ve sledování 
pokračovat, tato už ale nikoliv. 

Stopař se může rovněž pokusit určit typ 
a přibližný počet sledovaných bytostí — 
musí hodit na úspěch. Přitom používá 
všechny obvyklé opravy. Tento pokus může 
opakovat kdykoliv po úspěšném hodu na 
sledování, úspěch znamená zjištění typu 
bytosti (za předpokladu, že o stopař o tomto 
typu bytosti něco ví) a přibližného počtu 
stopovaných. Přesnost tohoto odhadu závisí 
na DM. 

Při sledování stopy musí stopař (a jeho 
družina) zpomalit v závislosti na opravené 
šanci na úspěch (tabulka 41). 

  

Tabulka 41: POHYB PŘI STOPOVÁNÍ 

Šance stopování Rychlost pohybu 
1-6 1/4 obvyklé 

7-13 1/2 obvyklé 
14 a více 3/4 obvyklé 

 
V předchozím příkladu měl Thul opravenou 

šanci na stopování 9, pohybuje se tedy polovinou 
své obvyklé rychlosti. 

 
Ševcovství: Postava s touto dovedností 

umí navrhovat, opravovat a šít boty. 
 
Šperkařství: Tato dovednost je velice 

užitečná zlodějům, neboť dovoluje 
odhadnout cenu a pravost drahokamu, 
starožitnosti, uměleckého předmětu a jiných 
nalezených cenností (DM má právo tuto 
schopnost u vzácných a neznámých 
předmětů omezit). Aby mohla postava 
předmět ocenit, musí mít možnost dobře si 
jej prohlédnout. Úspěšný hod (hází DM) 
dovoluje postavě odhadnout cenu předmětu 
zaokrouhleně na 100 nebo 1000 zl (podle 
absolutní ceny), a určit pravost. Při 
neúspěšném hodu není postava schopná 

předmět ocenit. Při hodu 20 se postava 
značně zmýlí (postava samozřejmě neví, že 
se plete), a to často k vlastní škodě. 

 
Tanec: Postava umí mnoho druhů tance, 

od lidových dupáků až po formální zámecké 
tance. 

 
Tesařina: Tato dovednost dovoluje 

postavě pracovat se dřevem — stavět sruby 
nebo nábytek, truhlařit, atakdále. K tomu 
potřebuje nářadí a materiál. Jednoduché věci 
dovede udělat bez plánů, jen podle paměti a 
zkušenosti, ke složitějším úkolům (např. 
katapult) potřebuje plány připravené 
konstruktérem. Opravdu neobvyklé a složité 
výrobky (např. mechanické hodiny ze dřeva) 
vyžadují dovednostní hod. 

 
Tkaní: Tkadlec umí vyrábět závěsy, 

gobelíny, tapiserie a drapérie z vlny nebo 
bavlny. Potřebuje k tomu tkalcovský stav, 
případně spřádací stroj, kolovrat a člunek. Za 
den takto vytvoří až dva čtvereční metry 
materiálu. 

 
Umělec: Postava s uměleckými 

dovednostmi je od přírody nadaná pro 
různé druhy umění. Má porozumění pro 
barvy, tvar, prostor, zvuk a rytmus. Při volbě 
této dovednosti si musí postava vybrat oblast 
umění (sochařství, malba, kompozice atd.), 
ve které vyniká. Poté se ve svém oboru může 
pokoušet vytvořit umělecké nebo hudební 
dílo. Ačkoliv úspěšnost se nemusí ověřovat 
dovednostním hodem, je možné hodit pro 
rozpoznání kvality díla. Jestliže při hodu 
padla 1, postava vytvořila dílo skutečně 
trvající ceny a významu. Je-li hod neúspěšný, 
postavě se podařilo něco esteticky nezdařilé 
nebo jednoduše špatné. 

Tato schopnost také dává bonus při 
všech hodech vyžadujících umělecké nadání 
(hudba nebo tanec) a při pokusu o ocenění 
nějakého uměleckého předmětu. 

 
Uzlování: Tato dovednost umožňuje 

postavě provádět udivující věci s provazy. 
Postava se vyzná ve všech možných uzlech a 
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umí ovládá uzle, které kloužou, pevně drží, 
nebo se rozvážtou při prudkém škubnutí za 
provaz. Má-li provazem svázané ruce, může 
se vykroutit při úspěšném hodu za postihu   
–6. 

Postava také získává bonus +2 ke všem 
útokům lasem. Rovněž se jí o 10% zlepšuje 
pravděpodobnosti úspěchu při šplhání za 
použití lana, včetně pokusů o jištění 
společníků. 

 
Vaření: Přestože všechny postavy mají 

základní znalosti vaření, postava s touto 
schopností je skutečně skvělým kuchařem. 
Dovednsotní hod je vyžadován pouze při 
pokusu o kulinářskou pochoutku hodnou 
kteréhokolik šéfkuchaře. 

 
Vozatajství: Postava s touto dovedností 

dovede bezpečně ovládat vůz na jakémkoliv 
sjízdném terénu o 1/3 rychleji než postava 
bez této dovednosti. Vozatajství však 
neumožňuje vést vůz po terénu, který není 
sjízdný - ani nejlepší vozataj světa nic 
nesvede v horách. 

 
Vytrvalost: Postava s velkou vytrvalostí 

dokáže vydržet trvalou fyzickou zátěž 
dvakrát déle než obyčejná postava, než se na 
ní začnou projevovat vlivy vyčerpání a 
únavy. V případech, kdy je zapotřebí 
extrémní výdrž, musí postava uspět 
v dovednostním hodu. Tato dovednost ale 
neumožňuje vyhnout se únavě způsobené 
nedostatkem jídla a pití. 

 
Výcvik zvířat: Postavy s touto 

dovedností umí vycvičit jeden druh zvířat 
(určený při volbě dovednosti) k poslušnosti 
— zvíře potom poslouchá jednoduché 
příkazy a dovede několik triků. Postava 
může využít další pozici ke zlepšení této své 
dovednosti, nebo k osvojení si jiného druhu 
zvířete. Zvířata vhodná pro výcvik jsou psi, 
koně, sokoli, holubi, sloni, fretky nebo třeba 
papoušci. Postava si však může vybrat i 
exotičtější zvířata a nestvůry se zvířecí 
inteligencí (ačkoliv ty se velice těžko 
ovládají.) 

Cvičitel může pracovat až se třemi 
zvířaty najednou a také si může vybrat, 
bude-li učit všeobecnou poslušnost nebo 
konkrétní triky. Všeobecná poslušnost 
znamená, že zvíře se řídí množstvím 

příkazů, které jsou základní pro jeho činnost. 
Obecný příkaz může například obsahovat 
útok, jízdu s jezdcem, lov, boj spolu s pěšáky 
(válečný kůň nebo slon) či práci. Konkrétní 
trik naučí zvíře provádět jednu specifickou 
činnost. Sokol může přinést určený předmět, 
kůň se naučí couvat na povel, pes zaútočit na 
určenou postavu a myš třeba prolézt 
bludištěm a vrátit se s klíčem. Má-li cvičitel 
dostatek času, může zvíře naučit jak 
všeobecné, tak konkrétní příkazy. 

Trénink všeobecné poslušnosti trvá tři 
měsíce nepřerušované práce, výcvik 
specifiského triku trvá 2k6 týdnů. Na konci 
této doby si hráč hodí na dovednost. Uspěje-
li, zvíře je vycvičeno. Pokud selže, je zvíře 
nevycvičitelné. Zvíře je schopné naučit se 
2k4 všeobecných i konkrétních úkolů 
dohromady. 

Postava s touto dovedností může také 
ochočit divoké zvíře a připravit ho tak 
k pozdějšímu výcviku. Divoká zvířata je 
možné ochočit jen jako mláďata. Ochočení 
vyžaduje měsíc nepřerušované práce se 
zvířetem, na konci si opět postava hází na 
úspěch. Uspěje-li, podařilo se jí zvíře ochočit. 
V případě neúspěšného hodu si zvíře 
zachovalo příliš mnoho původních návyků, 
a je tedy neochočitelné. Je možné si jej 
ponechat, ale pouze v kleci nebo na vodítku. 

 
Výroba luků a šípů: Postava s touto 

dovedností umí vyrábět luky a šípy uvedené 
v tabulce 44.  

Hroty šípů musí nejprve vyrobit postava 
s dovedností kování zbraní, ostatní práci už 
zvládne postava sama. Čas potřebný na 
výrobu krátkého nebo dlouhého luku je 
týden, skládaný luk se vyrábí dva týdny. Za 
jeden den postava vyrobí 1k6 šípů. 

Po ukončení výroby si hráč hází 
dovednostní hod. Je-li úspěšný, zbraň je 
vysoce kvalitní a může vydržet mnoho let 
normálního používání, v opačném případě je 
zbraň sice použitelná, ale má jisté vady: šíp 
se zlomí při prvním útoku, luk praskne, 
jestliže hráči padne při útoku jednička na 
k20 (bez započítání oprav). 

Nepovinně: Přeje-li si postava vyrobit 
opravdu neobyčejně kvalitní zbraň a DM to 
dovolí, používá hráč při výrobě následující  
alternativní postup. Při výrobě se opět hází 
dovednostní hod, neúspěch však v tomto 
případě znamená nepoužitelnou zbraň. 
Úspěšný hod nicméně umožňuje započítávat 
při používání této zbraně bonusy za sílu. Při 
neupraveném hodu 1 má navíc zbraň 
prodloužený dostřel o 10 metrů, případně je 
tak kvalitní, že je možné ji očarovat. 

 
Zbrojířství: Postava s touto dovedností 

umí vyrábět všechny druhy zbrojí 
uvedených v Příručce hráče, pokud má 
dostatek příslušných surovin a nástrojů. Při 

výrobě zbroje se dovednostní hod háže po 
uplynutí výrobní doby. 

Na výrobu zbroje jsou třeba 2 týdny za 
každý bod TZ pod 10. Například štít se 
vyrábí 2 týdny, zatímco plná plátová zbroj 
vyžaduje 18 týdnů práce.  

Je-li dovednostní hod neúspěšný, ale 
nepřesahuje potřebnou hodnotu více než o 
4, zbrojíři se podařilo vyrobit použitelnou, i 
když vadnou zbroj. Taková zbroj má TZ o 1 
horší než obvykle, ačkoliv na pohled vypadá 
úplně normálně. Vadu dokáže odhalit jen 
jiná postava s dovedností zbrojíře, a to 
teprve po podrobném prozkoumání.  

Je-li vadná zbroj zasažena v boji 
neupraveným hodem 19 nebo 20, rozbije se. 
TZ postavy se okamžitě zvýší o 4 (ale jen k 
maximu 10) a rozbitá zbroj jí překáží v 
pohybu. Dokud se postava zbroje nezbaví 
(což trvá 1k4 kol), pohybuje se pouze 
polovinou své obvyklé pohyblivosti a má 
postih -4 k hodům na útok. 

Vyrábí-li zbrojíř polní nebo plnou 
plátovou zbroj, musí se postava, pro kterou 
je tato zbroj určena, objevit alespoň jednou 
týdně u zbrojíře. Tyto druhy zbrojí vyžadují 
individuální výrobu a přizpůsobení osobě, 
která je bude nosit. 

 
Zemědělství: Postava má základní 

vědomosti o farmaření – umí pěstovat obilí, 
ovoce, ví, kdy sázet a sklízet jednotlivé 
plodiny, jak ukládat zásoby přes zimu, jak se 
starat o zvířata, ví něco i o řeznictví... 

 
Znalost kouzel: Tato dovednost 

neumožňuje sesílat kouzla, poskytuje však 
mnohé znalosti o různých magických 
formulích a rituálech. Pozoruje-li postava 
s touto dovedností někoho při sesílání 
kouzla, případně prozkoumá-li materiální 
složky tohoto kouzla, může se pokusit 
rozpoznat sesílané kouzlo. Pro správné 
určení musí hráč úspět v dovednostním 
hodu. Specializovaní kouzelníci mají bonus 
+3, jde-li kouzlo z jejich školy. Pozor:  

Protože pro rozeznání kouzla pomocí 
slov a gest musí postava kouzelníka 
pozorovat až do posledního okamžiku, nemá 
přiliš výhod proti bojovým kouzlům. Tato 
znalost je však velmi užitečná při 
rozeznávání kouzel, která by jinak neměla 
žádné viditelné účinky.  

Postavy s dovesnotí znalost kouzel mají 
také šanci (1/2 normální hodnoty 
dovednosti) odhalit účel a povahu magicky 
vytvořených bytostí. 
 

Znalost zvířat: Tato schopnost dovoluje 
postavě pozorovat a správně si vyložit 
chování zvěře. Postava pozná z chování 
zvířete, je-li nebezpečné, hladové, brání-li 
mláďata nebo sídlo. Pozorným sledováním 
zvířat a jejich chování také dokáže objevit 
vodní zdroje, odhalit dravce nebo hrozící 
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nebezpečí, jako třeba požár lesa. DM si potají 
hodí na úspěch — uspěje-li, postava rozumí 
chování zvířete nebo dění v přírodě. Pakliže 
hod neuspěje o 1 až 4, postava nic nezjistila. 
Je-li hod o 5 a více neúspěšný, postava získá 
špatné a zavádějící informace. 

Postava může také napodobovat pokřik 
a řev zvířat, která zná. Tato schopnost je 
samozřejmě omezená hlasitostí, jakou je 
schopná postava vydávat. Řev ryranosaura 
rex překračuje možnosti hlasivek u většiny 
postav. Úspěch v dovednostním hodu 
znamená, že je možno rozdíl mezi křikem 
pravého zvířete a imitací rozeznat pouze 
pomocí magie. Tento pokřik dokáže oklamat 

další zvířata, například je zahnat, nebo i 
přilákat. Neúspěch znamená nějakou 
drobnou nedokonalost v napodobování. 
Zběžný posluchač se sice možná nechá 
oklamat, avšak každá bytost obeznámená 
s hlasem daného zvířete snadno prokoukne 
lest. Všechny ostatní postavy a zvířata mají 
povolen hod na moudrost, zda-li podvod 
poznají. 

Tato dovednost také zlepšuje schopnost 
postavy klást pasti pro účel lovu, protože 
postava se vyzná v chování a návicích lovené 
zvěře.  

 
Zpěv: Postava je zdatným zpěvákem a 

může svou dovednost použít k obveselování 
ostatních a případnému výdělku (bardi toto 
zvládají automaticky). Ke zpívání není 
vyžadován hod na úspěch, ale případný 
úspěšný hod dovoluje postavě provádět s 
hlasem skutečné divy 

Žonglování: Postava umí žonglovat, což je 
schopnost vhodná pro obveselování, 
klamání i jisté nouzové situace. Při 
normálním žonglování (pri zábavu nebo 
odvedení pozornosti) není zapotřebí 
dovednostní hod. Ten je ale nutný v případě 
zvláštních a neobvyklých triků („Koukej, jak 
tohle jablko sním za letu!“). 

V beznadějných situacích postava s touto 
dovedností někdy dokáže i zdánlivě 
nemožné činy.  Při úspěšném útoku na TZ 0 
dokáže postava chytit za letu malé 
předměty, které po ní někdo hodil, aby ji 
zranil (nikoliv proto, aby je chytla). Postava 
tedy může chytit dýku nebo šipku dříve, než 
zasáhne cíl. Pokud však tento hod neuspěje, 
je postava automaticky zraněna (strkat ruce 
do cesty letící dýce se nevyplácí). 
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Přestože má Tvá postava mnoho zajímavých 
schopností a dovedností, bez potřebného 
vybavení by opravdu nebyla nijak užitečná. 
K získání výbavy ale potřebuje peníze, navíc 
musí samozřejmě krýt i své náklady na 
živobytí. 

Ve světě se vyskytuje mnoho různých 
druhů a typů mincí, všechny ceny a poklady 
v AD&D jsou pro jednoduchost udávány ve 
standardních mincích. DM si může vymyslet 
vlastní měnový systém, pojmenovat 
jednotlivé mince a určit jejich vzájemné 
kursy, to je ale úkol pro jeho vlastní svět a 
kampaň. Potom Ti může oznámit, jak a v 
čem se liší jeho mince od mincí používaných 
v těchto pravidlech. Standardní kursy 
jednotlivých mincí jsou uvedeny v tabulce 
42. 

Nejmenší mince jsou měďáky (md) a 
stříbrňáky (st). Tvoří páteř měnového 
systému a jsou to v podstatě jediné mince, se 
kterými prostí lidé přicházejí do styku. Nad 
nimi je potom zlaťák (zl), což je mince vídaná 
pouze zřídka, používá se hlavně v listinách, 
pro vyčíslení ceny majetku a zboží, také je to 
hlavní standardní jednotka měny. Hodnota 
pozemků, lodních nákladů, drahokamů a 
také daní se vyjadřuje ve zlaťácích, ačkoliv 
platba takových obnosů se většinou provádí 
jinými způsoby. 

Navíc k těmto základním mincím existují 
další mince z neobvyklých a vzácných kovů. 
Většina z nich však vychází z už neplatných 
měn. Jako takové jsou většinou čestných lidí 
odmítány. Hlavní místo mezi nimi zaujímají 
mince z elektra (el) a platiňáky (pt). Ale i s 
těmi se jen zřídka platí, daleko častěji jsou 
uloženy v starých, dávno zapomenutých 
pokladnicích a skrýších. 

Hodnota mincí by se dala vyjádřit 
následovně: 10 md = 1 st; 5 st = 1 el; 2 el= 1 
zl; 5 zl = 1 pt. 

Zdaleka ne všechno bohatství je ale ve 
formě peněz. Majetek může mít mnoho 
různých forem — pozemky, koně, dobytek, 
právo vybírat královské daně a poplatky, 
stejně jako drahokamy. Navíc mince nemají 
žádnou pevnou hodnotu. Za zlaťák si koupíš 
hodně ve vesnici, ale zdaleka ne tolik ve 
velkém městě. To dělá jiné formy vlastnictví, 
například pozemky, zajímavými a 
užitečnými. Velmi častým způsobem 
přenášení bohatství jsou šperky a klenoty. 
Stříbrný náramek můžeš použít na zaplacení 
služby, za zlatou brož koupit koně nebo 
krávu, atd. Během svého dobrodružství 
poznáš mnoho různých forem majetku. 

DM může během hry vytvořit i mnoho 
neobvyklých (ale zajímavých) situací. 
Řekněme, že Gonflinské království je ve 
válce se sousední říší Bosků. Vlastenečtí 
Gonfliané odmítají mince Bosků (považují je 
za bezcenné), zatímco pragmatičtí Boskové 
berou gonflinské floriny, ale jen za polovinu 
jejich skutečné hodnoty (a pak je taví a razí 

vlastní boskské drachmy). Samozřejmě, obě 
skupiny by jistě poslaly dobrodruhy 
k místnímu směnárníkovy (pokud by byl 
někdo takový k mání) který by jim s radostí 
peníze vyměnil. Za svou službu by si ale 
účtoval drobný poplatek – řekněme tak 20 – 
30%. 

Takovéto situace mohou ovlivňovat 
hodnotu mincí. Začne-li Tvá postava 
rozhazovat hromady zlata a cpát je do místní 
ekonomiky, obchodníci okamžitě zvednou 
ceny. Jako jiný příklad může sloužit situace, 
kdy vládce území zabaví většinu koní pro 
rytíře a armádu, čímž silně stoupne cena 
všech zbývajících. 

Peníze na začátku 
dobrodružství 

Každá postava začíná 
dobrodružství s určitým množstvím peněz. 
Mohou to být její životní, dar rodičů do 
začátku, žold z válečné výpravy apod. 
Možná postava zakopla o malou truhličku s 
pokladem, což ji jen namlsalo a zatoužila po 
větším bohatství. Jak přišla k penězům, není 
důležité (i když to může být docela zajímavé 
a zábavné). Můžeš si vymyslet vysvětlení, 
jaké Tě jen napadne. 

Pro určení jmění, s jakým postava začíná, 
si hoď příslušnou kostkou tak, jak určuje 
tabulka 43. Určíš tím množství zlaťáků (nebo 
spíš desítek stříbrňáků), které můžeš na 
počátku utratit za vybavení. Začínáš-li s 
postavou na vyšší než první úrovni, domluv 
se s DM, kolik peněz a jakou výbavu budeš 
mít.  

Postavy s multipovoláním využívají pro 
ně výhodnější řádek v této tabulce. 
 

Tabulka 43:  POČÁTEČNÍ PENÍZE  
    POSTAVY 

Skupina povolání Hody kostkou 
Válečník 5k4 x  10 zl 
Kouzelník (1k4+1) x10 zl 
Kněz* 3k6 x 10 zl 
Tulák 2k6 x 10 zl 

 
*Kněz může své peníze využít pouze na 

nákup vybavení a zásob. Zbytek (až na dva-
tři zlaté) musí vrátit nadřízeným, protože 
jeho výbava je placena jeho církví. Nemůže 
nic z těchto peněz půjčit ostatním postavám. 

Seznam vybavení 
Následující seznam 

obsahuje většinu věcí, které Tvá postava 
potřebuje pro život. Nejdůležitější jsou 
zbraně, zbroje, oblečení a nástroje „potřebné 
pro výkon povolání“. Zbytek jsou služby a 
zboží, které Tvá postava může potřebovat v 
dlouhodobějším časovém pohledu. Přestože 
většina zboží je k dostání vždy, DM může 
některé druhy zboží přidat nebo odebrat. To, 
co zrovna chceš, nemusí být právě na skladě 
nebo v té době ještě (nebo už) dostupné. 
Některé předměty ve vašem světě třeba ještě 
nebyly vůbec vynalezeny! DM by měl 
oznámit, které předměty jsou mimo dobu, 
máš-li přesto ještě nějaké pochybnosti, 
promluv si o nich s DM. 

Mnoho neobvyklých věcí z následujícího 
seznamu je popsáno na dalších stranách.  

Cena udaná v seznamu není konečná ani 
absolutní, je to pouze „standardní“ hodnota. 
Velká města či bohem zapomenuté divočiny 
a místa, kudy chodí dobrodruzi s batohy 
nacpanými zlatem, mají k standartní 
ekonomii daleko. V takových místech se 
můžeš přistihnout, jak platíš daleko více (a 
jen velmi vzácně méně), než je cena udaná v 
tomto soupisu. Můžeš s obchodníky 
samozřejmě smlouvat, ale kvůli rychlosti hry 
doporučujeme nechat si to na velké a 
důležité nákupy. Budě-li smlouvat nad 
každým korbelem piva, nakonec Tvá postava 
stráví více času hašteřením, než samotným 
dobrodruhováním. 

Tabulka 44: VYBAVENÍ 

Doprava* 

Věc cena 
Bárka 500 zl 
Dlouhá loď 10 000 zl 
Drakar 25 000 zl 
Dromond 15 000 zl 
Galeona 50 000 zl 
Chariot 

válečný 500 zl 
 závodní 200 zl  
Jola 500 zl 
Kanoe 

malá 30 zl  
válečná 50 zl 

Karavela 10 000 zl 
Knarr 3 000 zl 
Koga 10 000 zl 
 

Tabulka 42: KURSY MINCÍ 

 Poměrný kurs 
Mince Md St El Zl Pt 
Měďáky (md)             1 1/10 1/50 1/100 1/500 
Stříbrňáky (st)          10 1 1/5 1/10 1/50 
Elektry (el) 50 5 1 1/2 1/10 
Zlaťáky (zl)  100 10 2 1 1/5 
Platiňáky (pt)  500 50 10 5 1 
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Kočár 
obyčejný 150 zl 
zdobený 7 000 zl 

Nosítka 100 zl 
Plachta 20 zl 
Prám nebo malá pramice 100 zl 
Příbřežní lodice 5 000 zl 
Velká galéra 30 000 zl 
Veslo 

obyčejné 2 zl 
pro galéru 10 zl 

Vůz nebo kolo od vozu 5 zl 
 
*  Pohyblivost pro tyto prostředky je udána 

v DMR 
 

Jídlo a bydlení 
Věc   cena  
Běžné víno (džbán) 2 st  
Chléb 5 md  
Hostina (1 osoba) 10 zl  
Jídlo (den) 
 dobré 5 st 
 obyčejné 3 st 
 nuzné 1 st 
Latríny ve vlastní místnosti (měsíc) 2 zl 
Maso na jedno jídlo 1 st  
Med 5 st  
Pivo (litr) 5 md  
Pivo, slabé (litr) 1 md 
Pokoj v hostinci (den/týden) 
 běžný 5 st / 3 zl 
 nuzný 5 md / 2 st 
Pokoj ve městě (měsíc) 
 běžný 20 zl 
 nuzný 6 st 
Polévka 5 md  
Seno a ustájení pro koně (den) 5 st 
Sýr 4 st  
Vejce nebo čerstvá zelenina 1 md  
 

Oblečení 
Věc   cena  
Boty 
 jezdecké 3 zl 
 měkké 1 zl 
Čepice, klobouk 1 st 
Girdle 3 zl 
Hedvábná kazajka 80 zl 
Jehlice 6 zl 
Jezdecké kalhoty 2 zl 
Kabát 6 st 
Opasek 3 st 
Palčáky 3 st 
Plášť 
 dobré plátno 8 s 
 kvalitní kožešina 50 zl 
Pochva na meč, závěs, bandalír 4 zl 
 Punčochy 2 zl 
Pouzdro na nůž 3 md 
Prostá spona 10 zl 
Rukavice 1 zl 
Roucho 
 obyčejné 9 st 
 vyšívané 20 zl 
Sandály 5 st 

Šerpa 2 st 
Tabard 6 st 
Talár, prostý 12 st 
Tóga, surová 8 md 
Tunika 8 st 
Vesta 6 st 
 

Postroje 
Věc                  cena váha (lb.) 
Jho (jařmo) 
 dobytčí 3 zl 20 
 koňské 5 zl 15 
Koňské prsosiny 
 drátěné  500 zl 70 
  plné plátové 2000 zl 85 
 plné šupinové 1000 zl 75 
  poloviční brigantina  500 zl 45 
 poloviční šupinové 500 zl 50 
 poloviční vycpávané 100 zl 25 
 vycpávané či kožené  150 zl 60 
Ohlávka 5 md * 
Podkovy a okování 1 zl 10 
Postroj k vozu 2 zl 10 
Sedlo 
 jezdecké 10 zl 35 
 nákladní 5 zl 15 
Sedlová pokrývka 3 st 4 
Sedlové brašny 
 malé 3 zl 4 
 velké 4 zl 8 
Uzda a udidlo 15 st 3 
 
* Váha je individuální, typicky váží deset 
těchto předmětů asi 1 libru. 
 

Zásoby pro domácnost 
Věc   cena  
Bylinky (libra) 5 md 
Fíky (libra) 3 st  
Hrubý cukr (libra) 1 zl  
Káď moštu (1000 litrů) 8 zl 
Káď dobrého vína (1000 litrů) 20 zl 
Koření (libra) 

neobvyklé (skořice) 1 zl  
vzácné (pepř, zázvor) 2 zl  
exotické(šafrán, hřebíček) 15 zl  

Máslo (libra) 2 st  
Nakládané ryby (sud) 3 zl  
Ořechy (libra) 1 zl  
Palivové dřevo (den) 1 md  
Rozinky (libra) 2 st  
Rýže (libra) 2 st  
Slanečci (100 ks) 1 zl  
Suché zásoby (týden) 10 zl 
Sůl (libra) 1 st  
Vejce  
 100 kusů 8 st 
 dva tucty 2 st  
víno (1000 litrů) 100 zl 
Zásoby, standartní (týden) 3 zl 
Zásoby, železné (týden) 5 zl  

Různé vybavení 
Předmět         cena váha (lb.) 
Batoh  2 zl 2 
Brousek 2 md 1 
Dalekohled 1 000 zl 1 
Hudební nástroj 5 až 100 zl ½ až 3 
Inkoust (lahvička) 8 zl * 
Jehla 5 st ** 
Kladkostroj 5 zl 5 
Koš 
 malý 5 md * 
 velký 3 st 1 
 kotlík 5 st 2 
Křída 1 md * 
Kupecké váhy 2 zl 1 
Lampa 
 bodová 12 zl 3  
    krytá 7 zl 2
 signální 150 zl 50 
Lano (10 metrů) 
 konopné 6 st 20 
 hedvábné 6 zl 8 
Látka / 10 m2 

 Honosná 100 zl  10 
 Kvalitní 50 zl  10 
 Obyčejná 7 zl  10 
Lodní hák 8 st  4 
Mačky 4 zl  2 
Měch na víno 8 st  1 
Měšec 
 malý  7 st  1 
 velký 1 zl  1 
Mýdlo (libra) 5 st  1 
Olej (láhev) 
 lampový 6 md  1  
 řecký oheň 10 zl  2 
Pazourek a ocílka 5 st * 
Plátno / m2 4 st  1 
Papír (list) 2 zl  ** 
Papyrus (list) 8 st  ** 
Parfém (lahvička) 5 zl  * 
Pečetní prsten; 
 osobní pečeť 5 zl  * 
Pergamen (list) 1 zl  ** 
Pochodeň 1 md  1 
Pouzdro na svitky 8 st  ½ 
Pouzdro na šipky 1 zl  1 
Přesýpací hodiny 25 zl  1 
Pytel 
 malý 5 md  *  
 velký 2 st  ½ 
Skleněná láhev 10 zl  * 
Skoba 3 md ½ 
Svěcený předmět  
 (voda, symbol, atd.) 25 zl * 
Rybářský háček 1 st ** 
Rybářská síť / m2 4 zl 5 
Řetěz / metr 
 lehký  9 zl 3 
 těžký 12 zl 9 
Signální píšťalka 8 st * 
Stan 
 malý 5 zl 10 
 ohromný 100 zl 50 
 velký 25 zl 2
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Sud, malý 2 zl 30 
Svíčka 1 md * 
Toulec 8 st 1 
Truhla 
 malá 1 zl 10 
 velká 2 zl 25 
Vědro 5 st 3 
Vodní hodiny 1 000 zl 200 
Vosk, pečetní, svícový 1 zl 1 
Zámek 
 kvalitní 100 zl 1 
 nekvalitní 20 zl 1 
Zimní pokrývka 5 st 3 
Zlodějské náčiní 30 zl 1 
Zrcátko, malé kovové 10 zl * 
Zvětšovací sklíčko 100 zl * 
Zvonek 1 zl ** 
Žebřík (3 metry) 5 md 20 
Železný hrnec 5 st 2 
 

* Váha je individuální, typicky váží deset 
těchto předmětů asi 1 libru. 
** Takové předměty se prakticky vůbec 
nezapočítávají do zatížení. Ale jen do té 
doby, dokud jich nejsou vláčeny stovky. 
 

Zvířata 
Druh cena 
Beran 4 zl 
Býk 20 zl 
Divočák 10 zl 
Holub 1 md 
Holub, poštovní  100 zl 
Husa 5 st 
Kapoun 3 md 
Kočka 1 st 
Koroptev 5 md 
Koza 1 zl 
Kráva 10 zl 
Kůň 
 jezdecký 75 zl 
 tažný 200 zl 
 lehký válečný 150 zl 
 střední válečný 225 zl 
 těžký válečný 400 zl 
Labuť 5 st 
Lovecká šelma (jaguár apod.) 5 000 zl 
Osel, mula 8 zl 
Ovce 2 zl 
Páv 5 st 
Perlička 2 md 
Pes 
 hlídací 25 zl 
 lovecký 17 zl 
 válečný 20 zl 
Pony 30 zl 
Prase 3 zl 
Slepice 2 md 
Slon 
 pracovní 200 zl 
 válečný 500 zl 
Sokol (cvičený) 1 000 zl 
Tele 5 zl 
Velbloud 50 zl 
Vůl 15 zl 
Zpěvný pták 10 st 

Zbraně 
      zranění 
Zbraň cena váha  velikost typ† rychlost M-S V 
Arkebuza *** 500 zl 10 S B 15 1k10 1k10 
Bič 1 st 2 S -- 8 1k2 1 
Bitevní sekera 5 zl 7 S S 7 1k8 1k8 
Bodec, jezdecký 7 zl 4 S B 5 1k4+1 1k4 
Bodec, pěchotní 8 zl 6 S B 7 1k6+1 2k4 
Dřevec � -- -- -- -- -- -- -- 

 lehký  6 zl 5 V B 6 1k6 1k8 
 střední  10 zl 10 V B 7 1k6+1 2k6 
 těžký  15 zl 15 V B 8 1k8+1 3k6 
 turnajový 20 zl 20 V B 10 1k3-1 1k2-1 

Důtky 1 zl 2 M -- 5 1k4 1k2 
Dýka nebo dirk 2 zl 1 M B 2 1k4 1k3 
Foukačka 5 zl 2 V -- 5 -- -- 

 jehlice 2 md ‡ M B -- 1 1 
 ostnatá šipka 1 st ‡ M B -- 1k3 1k2 

Harpuna 20 zl 6 V B 7 2k4 2k6 
Hůl -- 4 V D 4 1k6 1k6 
Chytač lidí ** 30 zl 8 V -- 7 -- -- 
Kopí 8 st 5 S B 6 1k6 1k8 
Kuše -- -- -- -- -- -- -- 

 lehká 35 zl 7 S -- 7 -- -- 
  - šipka 1 st ‡ M B -- 1k4 1k4 
 ruční 300 zl 3 M -- 5 -- -- 
  - šipka 1 zl ‡ M B -- 1k3 1k2 
 těžká 50 zl 14 S -- 10 -- -- 
  - šipka 2 st ‡ M B -- 1k4+1 1k6+1 

Kyj -- 3 S D 4 1k6 1k3 
Luk -- -- -- -- -- -- -- 

 dlouhý 75 zl 3 V -- 8 -- -- 
 krátký 30 zl 2 S -- 7 -- -- 
 skládaný dlouhý 100 zl 3 V -- 7 -- -- 
 skládaný krátký 75 zl 2 S -- 6 -- -- 
 šíp -- -- -- -- -- -- -- 
    - lovecký  (12 ks) 3 st ‡ M B -- 1k6 1k6 
    - válečný  (12 ks) 6 st ‡ M B -- 1k8 1k8 

Meč -- -- -- -- -- -- -- 
 bastard 25 zl 10 S S -- -- -- 
    - jednoručně -- -- -- -- 6 1k8 1k12 
    - obouručně -- -- -- -- 8 2k4 2k8 
 dlouhý 15 zl 4 S S 5 1k8 1k12 
 kopis 10 zl 7 S S 9 2k4 1k6 
 krátký 10 zl 3 M B 3 1k6 1k8 
 obouruční 50 zl 15 V S 10 1k10 3k6 
 šamšír 15 zl 4 S S 5 1k8 1k8 
 široký 10 zl 4 S S 5 2k4 1k6+1 

Nůž 5 zl 1/2 M B/S 2 1k3 1k2 
Oštěp  5 st 2 S B 4 1k6 1k4 
Palcát, jezdecký 5 zl 6 S D 6 1k6 1k4 
Palcát, pěchotní 8 zl 10 S D 7 1k6+1 1k6 
Palice 10 zl 12 S D 7 2k4 1k6+1 
 

Služby 

Služba cena 
Koupel 3 md 
Lékař, pijavice, pouštění žilou 3 zl 
Minstrel (vystoupení) 3 zl 
Písař (za dopis) 2 st 
Plačka (1 pohřeb) 2 st 
Poslíček ve městě (1 zpráva) 1 st 
Pradlena (1 várka) 1 md 
Průvodce ve městě (den) 2 st 
Světlonoš (1 noc) 1 st 
Vozka s vozem 1 st / míle 
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Zbraně 

      zranění 
Zbraň cena váha  velikost typ† rychlost M-S V 
Prak 5 md ‡ M -- 6 -- -- 

 kámen do praku -- 1/2 M D -- 1k4 1k4 
 kulka do praku 1 md 1/2 M D -- 1k4+1 1k6+1 

Ratišťové zbraně -- -- -- -- -- -- -- 
 Burdýř 7 zl 12 V S 9 2k4 2k6 
 Gleve * 6 zl 8 V S 8 1k6 1k10 
 Halapartna 10 zl 15 V B/S 9 1k10 2k6 
 Korseka ◊ 6 zl 7 V B 8 2k4 2k4 
 Kosová sudlice * 10 zl 10 V B/S 9 2k4 2k6 
 Kůsa 5 zl 7 V B/S 8 1k6 1k8 
 Lochaberská sekera 5 zl 12 V B 4 2k4 2k4 
 Lucernské kladivo ◊ 7 zl 15 V B/D 9 2k4 1k6 
 Partyzána  ◊ 10 zl 8 V B 9 1k6 1k6+1 
 Rohatina* 5 zl 7 V B 7 1k8 2k4 
 Runka 7 zl 15 V B/S 10 2k4 1k10 
 Sponton ◊ 5 zl 7 V B 8 1k6+1 2k6 
 Sudlice 5 zl 8 V S 8 2k4 1k8 
 Šídlová píka ◊ 5 zl 12 V B 13 1k6 1k12 
 Ušatá kůsa 10 zl 8 V B/S 9 1k4 1k4 
 Ušatá sudlice 8 zl 15 V B/S 10 2k4 2k4 
 Vidlicová kůsa 8 zl 9 V B/S 8 1k8 1k10 
 Vraní zobec 8 zl 10 V B/D 9 1k8 1k6 

Řemdih, jezdecký 8 zl 5 S D 6 1k4+1 1k4+1 
Řemdih, pěchotní 15 zl 15 S D 7 1k6+1 2k4 
Sekyrka, vrhací sekera 1 zl 5 S S 4 1k6 1k4 
Srp 6 st 3 M S 4 1k4+1 1k4 
Trojzubec 15 zl 5 V B 7 1k6+1 3k4 
Tyčový prak 2 st 2 S -- 11 -- -- 
Válečné kladivo 2 zl 6 S D 4 1k4+1 1k4 
 
*   Tyto zbraně mají způsobí dvakrát větší zranění, jsou-li   použity proti ztečujícím  
         nestvůrám (viz kapitola 9.) velikosti V a větší. 
**   Může při úspěšném zásahu shodit jezdce z jezdecké nebo letecké bytosti. 
*** Používá se pouze se svolením DM. 
�    Zbraň způsobí dvakrát větší zranění, sedí-li jezdec na ztečujícím koni. 
◊     Zbraň způsobí dvakrát větší zranění, je-li připravena proti zteči. 
†     Kategorie „typ“ rozděluje veškeré zbraně na drtivé (D), bodné (B) a sečné (S).  
       To tedy znamená, jakým způsobem je útok zbraní veden. To má různý vliv na určitý 
       typ zbroje (viz nepovinné pravidlo na straně 92). 
‡     Váha je individuální, typicky váží deset těchto předmětů asi 1 libru. 
 

Zbroje* 

Typ cena váha (lb.) TZ 
Bronzová plátová zbroj 400 zl 45 4 
Brigantina 120 zl 35 6 
Drátěná košile 75 zl 40 5 
Kroužková košile 100 zl 30 7 
Kožená zbroj 5 zl 15 8 
Lorika 200 zl 35 4 
Pásová lorika 80 zl 40 4 
Plátová zbroj 600 zl 50 3 
Plná plátová zbroj 4 000-10 000 zl 70 1 
Pokovaná kožená zbroj 20 zl 25 7 
Polní plátová zbroj 2 000 zl 60 2 
Přílba   
—velká přílba 30 zl 10 ** 
—basinet 8 zl 5 ** 
Štít 
—malý 3 zl 5 1*** 
—střední 7 zl 10 1*** 
—tělový 10 zl 15 1*** 
—puklíř 1 zl 3 1*** 
Šupinová zbroj 120 zl 40 6 
Tlustá kožená zbroj 15 zl 30 6 
Vycpávaná zbroj 4 zl 10 8 

 
* Podrobnosti viz následující text, odstavec Zbroje. 
** Chrání hlavu, přitom používá TZ rovnou 
použité zbroji. 
*** Zlepšuje TZ o 1, podrobnosti v následujícím 
textu. 

Tabulka 45: DOSAH A DOSTŘEL 

 Výstřelů    Dostřel (metry) 
Zbraň za kolo krátký střední velký 

Arkebuza 1/3 50 150 210 
Dýka 2/1 10 20 30 
Foukačka 2/1 10 20 30 
Harpuna 1 10 20 30 
Kladivo 1 10 20 30 
Kopí 1 10 20 30 
Kuše, lehká 1 60 120 180 
Kuše, ruční 1 20 40 60 
Kuše, těžká 1/2 80 160 240 
Kyj 1 10 20 30 
Luk, dlouhý  
—lovecký šíp 2/1 70 140 210 
—válečný šíp 2/1 50 100 170 
Luk, krátký 2/1 50 100 150 
Luk, složený dlouhý  
—lovecký šíp 2/1 60 120 210 
—válečný šíp 2/1 40 80 170 
Luk, složený krátký 2/1 50 100 180 
Nůž 2/1 10 20 30 
Oštěp 1 20 40 60 
Prak 
—kulka 1 50 100 200 
—kámen 1 40 80 160 
Sekyrka 1 10 20 30 
Šipka 3/1 10 20 40 
Tyčový prak 
—kulka 2/1 -- 30-60 90 
—kámen 2/1 -- 30-60 90 
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Počet výstřelů za kolo určuje, kolikrát 
postava vystřelí z dané zbraně v jednom 
kole. Toto číslo nijak nezávisí na počtu útoků 
v boji zblízka. 

Dostřel se dělí do třech kategorií – 
krátký, středný a dlouhý dostřel.  Do 
kategorie spadají útoky ze vzdálenosti stejné 
nebo menší, než je ta udaná. Například střela 
těžkou kuší na 136 metrů by byla ve 
středním dostřelu. 

Úpravy k hodu na útok podle 
vzdálenosti jsou –2 pro střední dostřel a –5 
pro dlouhý dostřel. 

Při použití arkebuz se úpravy za 
vzdálenost zdvojnásobují.   

 

Popis vybavení 
Ne všechny 

předměty tady najdeš popsány, většina z 
nich totiž popis nepotřebuje, jejich funkce, 
tvar a účel je zjevný. Popisujeme zde pouze 
neobvyklé nebo málo známé předměty. Vliv 
jednotlivých věcí na hru je popsán v 
příslušných kapitolách a odstavcích těchto 
pravidel. 

Postroje  

Prsosiny: Válečný kůň, nebo jiné zvíře 
cvičené k boji, je pro průměrného válečníka 
poměrně velká investice. Proto se snaží 
zabezpečit jej, jak je jen možné. Kromě 
vyhýbání se zbytečnému nebezpečí je 
nejlepší ochranou zvířecí zbroj, neboli 
prsosiny. Prsosiny jsou jednoduše zbrojí 
upravenou tak, aby ji mohlo nosit některé 
zvíře.  

Plné prsosiny chrání krk, hruď a tělo 
zvířete, zatímco poloviční prsosiny kryjí 
hlavu, krk, hruď a přední části těla. Je jich 
mnoho různých typů, čím silnější, tím lépe 
chrání, ovšem za cenu zvýšené váhy a menší 
pohyblivosti koně. Plátové prsosiny jsou 
například ekvivalentem válečnické polní 
plátové zbroje, jsou vyrobeny ze vzájemně se 
překrývajících plátů kovu. Dávají zvířeti TZ 
2, Váží však minimálně 80 až 100 liber, proto 
plně vybavený válečný kůň s těmito 
prsosinami se jen ztěží rozběhne rychleji než 
cvalem. 

Obrněná zvířata vyžadují také zvláštní 
péči a musí se chránit před odřeninami a 
vředy. Zvířata nemohou zbroj nosit stále. 
Naprosto bezpodmínečně ji musí mít 
sundanou přes noc a v ideálním případě by 
zbroj neměla být využívána ani jindy než v 
boji nebo při turnajích. Odstrojení kovové 
zbroje trvá kolem 30 minut, kožené asi 
polovinu. Navlečení zvířete do zboje zabere 
dvakrát tolik času. Váha zbroje je pečlivě 
rozložena i vzhledem ke jezdci, zvíře je 
zvyklý na určité zatížení a nemělo by být 
proto používáno jako nákladní zvíře, má-li 
na sobě prsosiny! Je běžnžm zvykem vozit s 

sebou ještě jednoho, nákladního koně, který 
vozí náklad a zásoby. 

Jsou-li prsosiny použity na zvířeti, které 
má přirozené TZ lepší než zbroj, je stále ještě 
jistá obrana přidána. Vysvětlení viz odstavec 
Zbroje na straně 76. 

Kromě koní a slonů je možno prsosiny 
použít i na fantastičtějších zvířatech. Létající 
bytoti mohou nosit pouze magickou nebo 
koženou zbroj, vodní tvorové nenosí zbroj 
žádnou (ačkoliv mohou se najít určité vysoce 
magické předměty, které by se použít daly). 
Ostatní suchozemské bytosti se v mnoha 
případech dají navléci do prsosin, pak je na 
DM, aby rozhodnul, zda-li je zvíře 
dostatečně silné, aby uneslo zároveň zbroj i 
jezdce. Například u velbloudů se prsosiny 
nepoužívají právě z tohoto důvodu. Ani obří 
pštros asi nebude nosit zbroj, jeho nohy by 
to nevydržely. 

Sedla: Existují dva základní typy — 
jezdecká a nákladní sedla. Jezdecká sedla 
mají mnoho různých podob, všechna jsou 
však navržena k nošení osob. Jestliže se hra 
odehrává v obdobé odpovídajícím starověku 
nebo rannému středověku, sedla budou 
pravděpodobně bez třmenů. Co se týče 
nákladních, i ta mají mnoho různých forem, 
v podstatě jediným omezením je, kolik unese 
dané zvíře. 

Doprava 

 Dlouhá loď: Toto je 
standardní vikingská válečná loď. Je 
bytelnější než knarr, ale zdaleka ne tak 
masivní jako drakar. Při délce něco málo přes 
20 metrů má na každé straně 20-25 vesel, 
každé ovládá jeden člověk (posádka je tedy 
kolem 50 lidí). Navíc se na lodi veze 120-150 
bojovníků, loď může být poháněna navíc 
ještě čtvercovou plachtou na jediném stěžni. 
Může převážet náklad, její užitečné zatížení 
je ale jen kolem 50 tun. Drakar může 
poměrně snadno plout i po otevřeném moři, 
je-li to třeba. 

Drakar: Největší z vikingských lodí, 
známá jako drakar nebo také dračí loď, je 
stavěna pro boj, s délkou přes 30 metrů. 
Přestože může vztyčit plachtu, hlavní pohon 
představují vesla. Ta ovládá 60-80 řad mužů, 
každý jedno veslo. Loď může nést až 160 
dalších mužů, připravených k boji s 
posádkami jiných lodí. Kvůli své velikosti 
není drakar příliš vhodný pro plavbu po 
moři, navíc na jediné palubě nemůže vézt 
příliš mnoho zásob (určitě ne dost pro 240 
mužů), stejně tak je problém s místem pro 
spánek posádky. Proto se drakary většinou 
plaví podél pobřeží a na noc obvykle 
přistávají. Vzhledem k těmto omezením a 
vysoké ceně je používají většinou pouze 
vládci a králové. Ani ti je však nepoužívají 
pro pouhé převážení nákladu. 

Dromond: Toto je největší z byzantských 
galér. Přestože je vybaven jedním nebo 

dvěma stěžni s trojúhelníkovými plachtami, 
hlavní pohon zajišťuje 100 vesel, 50 na každé 
straně. Jsou uspořádány do dvou řad nad 
sebou, spodní veslo ovládá jeden galejník, ve 
vrchní řadě jsou potřeba na ovládání 
jednoho vesla tři muži. Celková posádka je 
tedy kolem 200 mužů (plus dozorci, kapitán 
apod.). Délka takového dromondu se 
pohybuje mezi 40 a 50 metry, šířka kolem 5 
metrů, což z ní dělá velmi štíhlou loď. 
Nosnost je 70-100 tun. 

Používá se jak pro náklad, tak pro 
válečné operace. Jakožto válečná loď bývá 
vybaven klínem těsně nad vodní hladinou, 
na přídi, uprostřed a na zádi má nástavby 
sloužící jako základny pro střelbu. 
Nákladový prostor je v takovém případě 
naplněn vojáky.  

S takovým množstvím lidí na palubě je 
dromond velmi nebezpečná loď. Přesto není 
příliš vhodný k plavbě na otevřeném moři, 
většinou se drží na dohled pobřeží. Stejně 
jako jiné galéry na noc přistává, protože 
zásoby jídla, vody a prostor ke spánku jsou 
velmi omezené. 

Galeona: Galeona je nejpokročilejší a 
největší loď v pravidlech AD&D. Měla by se 
objevit jen v prostředí odpovídajícím naší 
renesanci). Je to troj- nebo čtyřstěžník, 
obvykle s třemi palubami a velkými 
(dvoupatrovými) nástavbami na přídi i na 
zádi. Rozměry se pohybují kolem 40 metrů v 
délce a 10 metrů našíř. Průměrná posádka je 
kolem 130 mužů. Přestože její nosnost je 
kolem 500 tun, většinou se používá jako 
válečná loď. (V reálném světě byly většinou 
vybaveny děly, které už ale sahají nad rámce 
standartních pravidel AD&D). Mohou lehce 
převážet plnou nosnost mužů, díky čemuž 
jsou skoro nedotknutelné pro piráty. 

Jola: Jola je malá primitivní veslice. Je 
vyrobena z tlustých kůží, kterými je 
potažena dřevěná kostra. Jediný stožár nese 
malou čtvercovou plachtu, většinou je ale 
loď poháněna pomocí vesel. Obvykle je 5-10 
metrů dlouhá s přibližně 6-8 muži na palubě. 
Neunese více než 5 tun nákladu. 

Karavela: Tato loď se používala v 
pozdním středověku a rané renesanci, lodě 
Kryštofa Kolumba byly také tohoto typu 
(karavely by měly být používány pouze v 
prostředí odpovídajícím pozdnímu 
středověku). Má obvykle dva nebo tři stěžně 
a čtvercové plachty. Nepoužívá vesla. 
Obvyklé rozměry jsou 20 metrů délka a 5 
metrů šířka. Posádka bývá 30 až 40 mužů, 
náklad mezi 150 až 200 tunami. 

Knarr: Tato malá jednostěžňová 
plachetnice se čtvercovou plachtou, 15 až 20 
metrů dlouhá a necelých 5 metrů široká, byla 
používána jako nákladní loď v oblasti 
Skandinávie. V případě slabého větru může 
posádka (8-14 mužů) použít i několik vesel, 
není to ale její normální druh pohonu. 
Nákladový prostor není příliš velký, vejde se 
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do něj pouze 10 až 50 tun nákladu. Knarr je 
si však překvapivě dobře vede na volném 
moři, může tak být používán i na dlouhé 
cesty (ačkoliv se potom nedá mluvit o 
pohodlné plavbě). Má ploché dno, což mu 
umožňuje plout i hluboko do vnitrozemí, 
snadno přistává na břeh. 

Koga: Tato loď je větší a vylepšená verze 
příbřežní lodice, schopná podnikat výpravy i 
na otevřené moře. Má také dva stěžně, ale 
čtvercové plachty. Měří 20-25 metrů na délku 
a 5 metrů na šířku. Osádku tvoří asi 18 až 20 
mužů. Mívá jednu palubu a přední a zadní 
věž. Nosnost se silně mění, v průměru se 
pohybuje mezi 100 a 200 tunami. 

Příbřežní lodice: Také se někdy nazývá 
„kruhová loď“. Jde o malou obchodní loď 
plavící se podél pobřeží. Je to dvojstěžňová 
plachetnice s trojúhelníkovými plachtami. 
Velikost se pohybuje lehce pod 20 metrů na 
délku a kolem 5 metrů šířky, kormidlo je 
přitom umístěno z boku. Pojme asi 100 tun 
nákladu a 20-30 mužů posádky. Obvykle má 
jen malou záďovou palubu (palubní 
nástavbu). Není příliš pohyblivá a nehodí se 
na otevřené moře, dovoluje ale dopravu 
velkého nákladu s posádkou menší než 
galéra.  

Velká galéra: Jde o vylepšenou verzi 
dromondu, vynalezenou během pozdního 
středověku. Je o něco menší než dromond, 
asi 40 metrů dlouhá a 5 metrů široká. 
Poháněna je však 140 veslaři, může mít i 
vztyčeny tři stěžně a plachty, což jí dodává 
vetší rychlost a manévrovatelnost. Nosnost je 
asi 150 tun. Při použití jako válečné lodi veze 
místo nákladu vojáky a má na přídi klín. Jako 
všechny galéry není příliš vhodná pro 
plavby na volném moři, na noc a při bouři 
přistává u břehu. 

Různé vybavení  

 Dalekohled: Stejně 
jako zvětšovací sklo, i dalekohled je spíš 
zajímavost než užitečný předmět. Předměty 
jím pozorované jsou  o trochu (ale ne o moc) 
větší, mnohem lepší výsledky ale dávají 
magické předměty a kouzla. Dalekohled 
zvětšuje asi dvakrát až třikrát. 

Kupecké váhy: Jsou to malé visací váhy, 
k nim patří souprava závaží. Jejich hlavním 
účelem je vážení mincí — obecná metoda 
uzavírání obchodu. Kupci jsou si dobře 
vědomi toho, že mince mohou být různých 
velikostí, případně šizené. Jedinou ochranou 
tak je zkontrolovat jejich váhu. Stejně běžné 
je použití vah při placení cizími mincemi. 
Samozřejmě, obchodníci nejsou o nic 
čestnější než ostatní lidé a často používají 
falešná závaží. Jedna sada, těžší než 
normální, se používá při prodeji (zákazník 
musí zaplatit více), druhá sada, pro změnu 
lehčí, je určena pro nákupy (zákazník 
dostane méně). V některých dobře vedených 
oblastech chodí kontroloři, to ale samo o 
sobě nezaručuje ochranu. Postavy proto 
mohou toužit po vlastní sadě závaží. 

Lampy: Krytá lampa (dosvit 10 metrů) je 
běžná lampa, která má po stranách klapky 
na překrytí. Není směrová, její světlo se šíří 
do všech stran. Bodová lampa (dosvit 20 
metrů) má pouze jednu stranu odkrytou, 
ostatní jsou vyleštěny tak, aby odrážely 
světlo do jednoho směru. Obě tyto lampy 
mohou být neseny v ruce. Jedna láhev oleje 
(půllitr) vydrží svítit 6 hodin (v každé z 
nich). 

Signální lampa (dosvit 70 metrů) je 
podstatně těžší a větší, musí být připevněna 
na podstavec, k palubě lodi, na vůz nebo 
jinou pevnou podložku. Září jako bodová 
lampa, ale svítí do podstatně větší 

vzdálenosti. Má velkou spotřebu oleje, láhev 
vyhoří za půl hodiny. 

Olej: Řecký oheň je všeobecný název 
vysoce hořlavých druhů oleje, používaných 
při souboji (podle historie byl řecký oheň 
zvláštní směsí oleje a různých chemikálií, 
která lepila a těžko se hasila). Jsou velmi 
hořlavé a trochu nebezpečné při přenášení.  

Lampový olej se používá do lamp. Není 
výbušný, přesto může být použit na 
„přikrmení“ existujícího ohně. 

Svatý symbol: Svatý symbol je malá 
reprezentace toho, co to která víra uctívá — 
může to být hvězda, kříž, kladivo, růženec, 
vonný olej, svěcené víno, svaté učení, 
atakdále. Co je svatým předmětem, to závisí 
jen na světě, ve kterém postavy žijí. Všechny 
dobré svaté předměty mají podobný vliv na 
nemrtvé a další zlá stvoření, drží-li je v ruce 
stoupenec řádu reprezentovaného tímto 
symbolem. Pravidla týkající se svatých 
předmětů a svěcené vody se tedy příslušným 
způsobem vztahují i na další podobné 
předměty, zvlášť vytvořené náboženským 
řádem. 

Tyto předměty si Tvá postava nemůže 
jenom tak koupit. Jednotlivé řády si své 
svaté symboly střeží a ochraňují je před 
zneužitím. Postava je tedy může získat jen 
pod patronací místní kongregace. Pro 
stoupence řádu většinou není těžké splnit 
podmínky pro vydání předmětu, někdy 
zvlášť u vzácných a mocných předmětů však 
mohou představitelé řádu požadovat 
vysvětlení účelu, pro který chce Tvá postava 
tento symbol používat. Nevěřícím bývají tyto 
symboly svěřovány jen při přímém ohrožení 
řádu. 

Vodní hodiny: Tento neskladný 
předmět udává čas s přesností asi půl 
hodiny. Nemůžeš si ho jen tak odnést v 
kapse, potřebuje k provozu konstantní 
přítok vody a klid. Je to velmi neobvyklý 
předmět, používaný hlavně mezi boháči k 
zábavě nebo při studiu tajemných nauk. 
Naprosté většině lidí je přesný čas vcelku 
volný. 

Zámky: Zámky používané v AD&D jsou 
poměrně jednoduché, s výjimkou magicky 
vylepšených. Všechny používají velké, 
neskladné klíče. Prakticky neznámé jsou 
kombinační zámky. Stejně jako ve všem, i 
tady najdeme precizní, velmi komplikované 
exempláře, stejně jako zámky jednoduché, se 
kterými si snadno poradí každý začátečník. 

Zvětšovací sklíčko: Je to jen jednoduchá 
čočka, spíše zvláštnost než užitečný 
předmět. Nezlepšuje příliš kvalitu vidění, 
hlavně proto, že většina čoček je nepřesně 
vybroušena. Jsou užitečné také místo 
křemene a ocílky při rozdělávání ohně. 

Zlodějské náčiní: Ve skutečnosti to 
nejsou jen paklíče, ale celý soubor nástrojů 
zlodějům užitečných. Obsahuje jeden nebo i 
několik paklíčů, dlouhé kovové tyčky 



                           .    Vybavení (popis vybavení) 

 75 

různých tloušťky a šířek, svorky, pilku, 
kladívko a klínky. Spolu s některými 
obvyklými předměty (jako např. páčidlo) 
tvoří kompletní vybavení zloděje, které 
potřebuje k „práci“. 

Zbraně  

Tabulka zbraní 
obsahuje víc, než jenom cenu. Dává navíc 
informace  o velikosti, typu, rychlosti a 
zranění způsobeným touto zbraní. Protože 
každá zbraň je (alespoň v detailech) jiná, 
raději si přečti tyto informace u každé 
zbraně, kterou Tvá postava koupí nebo 
najde. 

Velikost zbraně: Každá zbraň je 
zařazena do jedné z kategorií M, S, V, O 
nebo G. Malé (M) zbraně jsou menší než 60 
centimetrů; střední (S) měří až do dvou 
metrů; velké (V) jsou obecně větší než 2 
metry. Obří (O) a gigantické (G) v této 
tabulce nenajdeš, protože je obvykle 
používají pouze zlobři, obři a další velké 
nestvůry. Nejsou to předměty, které by si 
mohla postava jen tak koupit! 

Postava může nosit zbraně stejné nebo 
menší, než je její velikost. Obvykle se 
ovládají jednou rukou, kromě některých 
střelných a vrhacích zbraní (zvláště kuší a 
luků). Může použít také zbraň o třídu větší, 
musí ji potom ale ovládat oběma rukama. 
Ještě větší zbraně může postava ovládat 
pouze za výjimečných okolností (většinou za 
přispění magie). 

Půlčík Drelb (velikost M) může bez problémů 
používat krátký meč (zbraň třídy M) nebo dlouhý 
meč, ten ale oběma rukama (zbraň velikosti S), 
kůsa (velikost V) je už ale mimo jeho možnosti. 
Stejně tak může používat lehkou kuši, ne už ale 
těžkou. 

Typ: Zbraně se rozdělují do tří typů — 
drtivé (drtivé, D), bodné (bodné, B) a sečné 
(sečné, S). Typy se používají při určování 
oprav kvality zbroje (je-li toto pravidlo 
používáno — je nepovinné). Přesná pravidla 
viz Kapitola 9.: Boj. 

Rychlost: Rychlost zbraně je relativní 
číslo, udávající snadnost ovládání zbraně. 
Čím nižší číslo, tím je zbraň ovladatelnější. 
Přesná pravidla viz Kapitola 9.: Boj. 

Zranění: Každá zbraň má přiřazenu 
určitou hodnotu zranění, které může 
způsobit malým a středním (M-S) postavám 
a nestvůrám a stvořením větším než člověk 
(V). 
 

Arkebuza: Tuto zbraň může DM 
zakázat, proto se musíš  nejdříve domluvit, 
bude-li tuto zbraň povolovat nebo ne. Je to 
raná  podoba muškety, skoro stejně 
nebezpečná střelci jako cíli střelby. Pro  
použití musíš mít nejdříve dostatek střelného 
prachu a kus pomalu hořící bavlny, tyto 
předměty nemusí být běžně dostupné 

(střelný prach je  v těchto pravidlech 
považován za magický předmět). Vystřelit 
můžeš jednou  za tři kola, a to pouze 
neútočí-li na střelce nikdo během celých 
těchto tří kol. Při střelbě z arkebuzy se 
zdvojnásobují všechny postihy za vzdálenost  
terče. 

Je-li hod na útok 1 nebo 2 (bez oprav), 
střelba se zvrtla a zbraň zranila střelce  za 1k6 
životů. Je dále nepoužitelná, dokud není 
vyčištěna, což trvá 30  minut. Zasáhne-li 
normálně cíl, zraní obvykle za 1-9 životů 
(hází se 1k10), padne-li však 10, hází se 
znovu (dokud padají desítky) a výsledky se 
sčítají. Je tedy možné zasáhnout cíl třeba za 
37 životů (padlo-li  třikrát za sebou 10 a 
potom 7). Při zásahu se nepoužívá oprava za 
sílu. 

Dřevec: V těchto pravidlech uvádíme 
různé druhy dřevců, každý typ má jinou 
velikost a pevnost. Každý z nich může být 
také použit pouze jezdcem na koni o 
velikosti stejné nebo větší, než je velikost 
zbraně. Bojovník na lehkém válečném koni 
nemůže použít těžký dřevec, už jen proto, že 
zásah by mohl jeho i s koněm smést na zem! 
Při použití těžkého nebo trunajového dřevce 
musí navíc jezdec pevně sedět v sedle a musí 
používat třmeny. Turnajový dřevec je 
upraven pro rytířská klání, tedy nezabíjí 
soupeře (většinou), jeho konec je totiž 
upraven tak, aby případné zranění bylo co 
nejmenší (přesto se ale občas vyskytne). 

Důtky (aneb devítiocasá kočka): Tato 
zvrhlá zbraň je vlastně krátký bič s několika 
řemeny nebo prameny. Na každý z nich jsou 
přivázány kousky železa, což vede 
k bolestivým ranám. Někdy se používá jako 
mučící nástroj. 

Chytač lidí: Tento předmět je zvláštní 
typ ratišťové zbraně na chytání živých 
soupeřů. Skládá se z dlouhé tyče, na jejímž 
konci jsou čelisti ovládané provazem. Oběť je 
chycena mezi čelisti, které se pak zaklapnou 
a silně omezují její pohyb. Je použitelný 
pouze na tvory velikosti člověka. TZ oběti se 
vždy uvažuje 10 plus oprava za obratnost. 
Zásah v tomto případě znamená znehybnění 
oběti, ta ztrácí všechny bonusy za použití 
štítu a za obratnost, útočník s ní může tahat, 
resp. ji někam tlačit. Obránce automaticky 
ztrácí 1k2 životů za kolo a má 25% šanci na 
sražení k zemi. Může uniknout pouze při 
úspěšném hodu na ohýbání železa/zvedání 
bran, přitom je však zraněn za další 1k2 
životů. Všeobecně používaná taktika je touto 
zbraní strhnout jezdce z koně a tam ho jinou 
zbraní přišpendlit k zemi. 

Kuše: U kuší se neuplatňují bonusy za 
sílu, neboť jsou to čistě mechanická zařízení. 
Ruční kuše může být držena v jedné ruce, 
zatímco druhá ruka napíná tětivu. Lehká kuše, 
zvaná také kliková, musí být zapřena o 
nějaký předmět, zatímco postava pákou 
natahuje tětivu. Těžká kuše  musí být 

napínána pomocí takzvaného cranequinu 
(jednoduchého navijáku) připojeného ke 
kuši. Přitom musí jedna noha (ve třmenu 
připojeném na druhém konci kuše) vlastní 
tělo kuše přidržovat. Všechny kuše střílí 
šipky nebo střely, přičemž musí použitá 
střela odpovídat velikosti a typu kuše. 

Luk: Luky se vyskytují v mnoha 
formách, tvarech a velikostech. Síla je 
měřena jeho napětím, čím je vyšší, tím větší 
síla je třeba na použití této zbraně. Je tedy 
možné vyrobit luk, který postavě s velkou 
silou přidá bonus za sílu ke způsobenému 
zranění. Podobně postavy s malou silou mají 
při střelbě z luku své obvyklé postihy (musí 
používat slabší luky). Jen zřídka nemohou 
luk použít vůbec, pouze danou zbraň 
nenapnou tak silně. Skutečným testem síly 
postavy je opět natažení luku — zbraň 
silného hrdiny může být prostě nepoužitelná 
pro slabší postavu (viz příběh Odyssea). 

Silnější luky obvykle nejsou dražší než 
normální. Výjimku tvoří zbraně umožňující 
využít bonus válečníků za výjimečnou sílu 
(18/01 a větší). Takové zbraně musí být 
vyrobeny zvlášť pro ně a stojí třikrát až 
pětkrát více. Jen s velkými obtížemi je může 
použít kdokoliv s menší silou — takové 
postavy musí uspět při hodu na zvedání 
bran/ohýbání železa (viz Kapitola 1., Tabulka 
1) (příkladem může být opět zkouška 
návštěvníků Odysseova domu). 

Šípy pro dlouhé luky všech typů se dělí 
na lehčí lovecké šípy s větším doletem, 
určené hlavně k lovu, a těžké válečné šípy. 
Ty mají těžší hrot, ale menší dolet. Používají 
se hlavně v boji. 

Meč, bastard: Tento meč je podobný 
dlouhému meči, má ale delší jílec. Může se 
používat jedno- i obouručně.  Pro každý 
způsob uchopení použij příslušnou rychlost 
zbraně. Při obouručním boji bastardem Tvá 
postava samozřejmě nemůže používat štít. 
Dovednost v bastardu umožňuje bojovat 
oběma styly. 

Meč, kopis: Kopis je původně egyptská 
zbraň, má asi 15 centimetrů dlouhý jílec a 
záštitu. Jeho ostří je od záštity asi půl metru 
rovné, pak se další zhruba půl metru 
srpovitě zakřivuje. Je těžký a poměrně 
nešikovný, těžko ovladatelný. Po špatném 
zásahu se jen pomalu vrací do obranné 
polohy. Srpovitá část může zachytit soupeře 
či jeho zbraň. 

Ratišťové zbraně: Aneb taky tyčové 
zbraně. Během raného středověku velmi 
populární skupina zbraní, jejíž výhodou je 
především odstup mezi útočníkem a 
obráncem a také to, že tyto zbraně jsou 
poměrně snadné na výrobu. Z těchto 
důvodů vznikla celá řada typů lišících se jen 
v drobných detailech. Bohužel neexistuje 
jednotný systém jejich pojmenování a je 
možné, že jména použitá v těchto pravidlech 
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se u jiných zdrojů budou vztahovat k lehce 
odlišným zbraním. 

Kvůli své délce jsou ratišťové zbraně 
zbraněmi pěších bojovníků, pro ovládání 
vyžadují obě ruce. Jsou to většinou zbraně 
prostých lidí a vojáků, kteří si, protože jsou 
bez koní a těžkých zbrojí, musí držet 
nějakým způsobem těžké rytíře od těla. Ve 
většině případů se proto také používají v 
pevných a těsných formacích ježících se 
ostrými hroty a břity, připraveny zranit 
jakéhokoliv rytíře dost bláznivého na to, aby 
je napadl. Při použití jednotlivcem silně 
ztrácí na užitečnosti, protože pro opatrného 
útočníka není těžké zbraň odrazit a dostat se 
obránci až na tělo – tím se zbraň stává 
nepoužitelnou. 

Burdýř: Jedna z nejjednodušších 
ratišťových zbraní, je to vlastně jen 
prodloužená bitevní sekera. Velká zakřivená 
čepel sekery je připevněna na konec 1,5 - 2,5 
metru dlouhého ratiště. Vznikl snad z 
pracovního nářadí prostých lidí a je jimi 
oblíben. Relativní nevýhodou je to, že 
potřebuje více prostoru než píka nebo kopí.  

Gleve: Jedna z nejprostších ratištových 
zbraní, je to prostě jednobřitý nůž 
připevněný na konec 2,5 – 3 metry dlouhé 
tyče. Její nevysoká účinnost je vyvažována 
snadným ovládáním. Obvykle je ostří mírně 
vytočené ven kvůli zvětšení plochy zásahu 
(často již tvarem téměř připomíná sekeru). 

Halapartna: Další z velmi oblíbených 

zbraní středověku. Na 1,5 – 2,5 metru dlouhé 
násadě je sekerovité ostří zakřivené k 
maximálnímu zásahu. Opět z něj vybíhá 
bodec dopředu, na zadní straně je opět hák 
na strhávání jezdců. Původně byla vyvinuta 
pro obranu proti jízdě, nicméně nevyrovnala 
se píce, protože je kratší a potřebuje hodně 
místa k rozmachu. Později byla používána 
proti formacím pikenýrů. Nejprve se zastavil 
útok, poté halapartníci oběhli nepřítele ze 
strany a ten byl díky svým přespříliš 
dlouhým zbraním téměř bezmocný. 

Korseka: Zbraň obdobná jako partyzána, 
ale hrot je delší a tenčí, boční ostří 
připomínají hroty vidlí. Právě boční ostří 
dokáží uvěznit nepřátelskou zbraň a někdy i 
proniknout zbrojí. 

Kosová sudlice: Další kombinovaná 
zbraň, tentokrát byl k běžnému gleve přidán 
ještě bodec nebo hák jako u sudlice (na 
tupou stranu ovšem). Teoreticky to zvyšuje 
použitelnost zbraně, v praxi je to dost 
diskutabilní problém.  

Kůsa: Jde o dovnitř zakřivené ostří na 2 – 
2,5 metru dlouhé holi. Jinými slovy je to 
čepel běžné kosy upevněná rovnoběžně 
s tyčí. Může sekat nebo bodat, ale zakřivení 
dovnitř způsobuje menší účinnost bodných 
ran. Výhodou je, že prostí lidé mohou velmi 
rychle přeměnit své kosy na tuto zbraň. 

Lochaberská sekera: Opět, jako u 
burdýře, variace na sekeru. Jde víceméně o 
sekáček na tyči. Oblíbená zbraň, lehce 

vyrobitelná a ovladatelná.  
Lucernské kladivo: Zbraň podobná 

vranímu zobci. Je až tři metrů dlouhé a 
obvykle bylo používáno prostými vojáky. 
Stejně jako vraní zobec je jeho hlavním 
účelem prorazit zbroj. Na špici je ale 
připevněn dlouhý bodec jako u šídlové píky 
pro odražení nepřátelské jízdy. 

Partyzána: Kratší než šídlová píka, 
nicméně delší než kopí – měří 2,5 metru. Jde 
o silný bodec se dvěma kratšími čepelemi 
upevněnými kolmo k jeho základně, které 
mají za účel zvýšit zranění a uvězňovat 
soupěřovy zbraně. Bodná zbraň, použitelná 
v semknutých formacích. 

Rohatina: Není to nic jiného než vidle s 
narovnanými a zpevněnými hroty na dlouhé 
násadě. Potřeba sečných zbraní opět často 
vedla ke kombinacím s dalšími typy zbraní. 

Runka: Zvlášť podivně vyhlížející zbraň, 
vyvinutá z běžného haťového nože. Jde o 
kombinaci mohutné zahnuté čepele, 
vyčnívajícího zpětného háku a dalšího háku 
či bodce na špici, to vše upevněné na 2 – 2,5 
metru dlouhé tyči. Může být použita 
několika způsoby a opět potřebuje velký 
prostor na rozmach.  

Sponton: Modifikace obyčejného kopí. 
Násada prodloužena na 2,5 – 3 metry, 
přidána boční ostří (někdy obrácena zpět, 
zvětšují tak zranění při vytahování z rány). 
Může zadržet soupeřovu zbraň nebo i 
přidržet protivníka. 
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Sudlice: Pravděpodobné odvozená od 
vyvětvovacího háku. Má kapkovitě 
zakřivené těžké ostří. Spolehlivá a šikovná 
zbraň, přesto nepříliš účinná. 

Šídlová píka: V podstatě jde o kopí 
dlouhé 4-5 metrů končící navíc dlouhou 
ostrou jehlou. Tato zbraň byla velice 
oblíbená v průběhu renesance. Stojí-li 
několik řad vojáků s touto zbraní namířenou 
před sebe, vytváří tím les hrotů. Je-li však 
taková formace během bitvy rozbita, pěšáci 
tyto nešikovné klacky odhazují a bojují tváří 
v tvář krátkými meči. 

Ušatá kůsa: Další pokus o vylepšení 
kůsy. Naproti ostří byl připevněn hák proti 
jezdcům. Opět nepříliš úspěšná zbraň. 

Ušatá sudlice: Tato zbraň má sekerovité 
ostří, vpředu protažené do útočného bodce, 
z druhé strany je ještě připevněn hák nebo 
bodec pro strhávání jezdců a prorážení 
zbroje. Násada je kolem 2,5 metru dlouhá.  

Vidlicová kůsa: Jde o pokus o zlepšení 
běžné kůsy. Na zadní stranu čepele je přidán 
ještě bodec nebo vidlice, která by měla 
zlepšovat účinnost při bodání. Ještě stále je 
to však neefektivní zbraň. 

Vraní zobec: Toto zbraň byla v pozdním 
středověku a rané renesanci velmi 
specializovanou zbraní vyšší třídy, původně 
totiž byla navržena obzvlášť proti plátovým 
zbrojím. Špice nebo hrot zbroj prorazily, 
zatímco druhou stranou s kladivem se daly 
rozdávat tupé rány. Na špici je připevněno 
krátké ostří, schopné dorazit bezbranného 
nepřítele nebo zneškodnit protivníka beze 
zbroje. Tato zbraň je asi 2,5 metru dlouhá, 
její účinnost závisí na rozmachu a rychlosti 
dopadu, proto potřebuje hodně prostoru. 

Zbroje  
Asi budeš chtít své 

postavě koupit zbroj, může-li tedy nějakou 
nosit. Zbroj představuje nejjednodušší a 
nejlevnější cestu ke zlepšení 
obranyschopnosti Tvé postavy a zvýšení 
pravděpodobnosti přežití v nebezpečných 
situacích. Samozřejmě, že čím lepší zbroj 
postava má, tím hůře zranitelná bude v boji. 
Ochrana zbrojí se měří pomocí TZ – třídy 
zbroje. Čím nižší je třída zbroje, tím lepší 
obrana. Tabulka 46. udává hodnoty TZ pro 
všechny typy zbrojí z těchto pravidel.  

Ačkoliv existují pochybnosti o tom, zda 
některé zbroje skutečně existovaly, zde 
vypisujeme všechny známé nebo 
předpokládané typy. Ne všechny ale musí 
DM povolit k používání. Plnou plátovou 
zbroj například určitě nenajdeš ve světě, 
který je na úrovni starých Řeků. 

 
Brigantina: Tato zbroj je vyrobena z 

malých železných destiček přišitých nebo 
přinýtovaných k plátěné nebo kožené vrstvě, 
to vše zvrchu přikryté látkou. Je trochu tuhá 
a nezaručuje ochranu na kloubech, kde musí

Tabulka 46: TŘÍDA ZBROJE 

Typ zbroje  TZ 
Žádná 10 
Pouze štít 9 
Kožená nebo vycpávaná zbroj 8 
Kožená nebo vycpávaná zbroj + štít, 
 pokovaná kožená zbroj, 
 kroužková košile 7 
Pokovaná kožená zbroj či kroužková košile 
+ štít, 
 brigantina,  
 šupinová zbroj,  
 tlustá kožená zbroj 6 
Šupinová nebo tlustá kožená zbroj + štít,  
 drátěná košile 5 
Kroužková košile + štít, 
 lorika, pásová lorika,  
 bronzová plátová zbroj 4 
Lorika, pásová lorika nebo bronzový plát + 
štít 
 plátová zbroj 3 
Plátová zbroj + štít, 
 polní plátová zbroj 2 
Polní plátová zboj + štít,  
 plná plátová zbroj 1 
Plná plátová zbroj + štít 0 

 
 

být destičky připevněny dále od sebe, nebo 
vynechány zcela. 

Bronzová plátová zbroj: V tomto 
případě se jedná o plátovou zbroj — 
složenou z kovových plátů, částí drátěné 
košile a brigantiny, kůže a vycpávky — 
vyrobenou z bronzu. Tento se opracovává 
snáze a levněji než ocel, je ale měkčí a 
nechrání tak dobře. Velký hrudní plát a další 
kovové části chrání velkou část těla, pro krytí 
kloubů a pohyblivých míst však musí být 
použity jiné materiály. Nejde o plnou 
plátovou zbroj těžkých obrněnců pozdního 
středověku a renesance! 

Drátěná košile: Tato kovová košile je 
vyrobená ze vzájemně spojených drátěných 
kroužků. Vždy je nutné mít pod ní vrstvu 
měkké kůže nebo vycpávky, aby se nositel 
vyhnul bolestivým odřeninám a podlitinám 
od dopadajících šípů. Přes důležité oblasti je 
obvykle použito několik vrstev drátků. Zbroj 
se lehce poddává nárazům, čímž absorbuje 
část energie dopadající rány. Většina její 
váhy však spočívá na ramennu, proto je 
nepohodlné nosit tuto zbroj dlouhou dobu. 

Kožená zbroj: Kožená zbroj se 
připravuje z kůže tvrzené vařením v oleji a 
tvarované do formy hrudního plátu a 
ramenních chráničů. Zbylé části jsou z 
jiných, ohebnějších a o něco měkčích 
materiálů. 

Kroužková košile: Starší (a méně 
účinná) verze košile drátěné. Jde o ploché 
kovové kroužky našité na kožený podklad – 
nikoliv tedy o spojené drátky (historici se 
stále dohadují, zda tato zbroj ve skutečnosti 
vůbec existovala). 

Lorika: Tato zbroj je sestavena z 
překrývajících se kovových pásků zašitých 
horizontálně do koženého podkladu a částí 
drátěné košile. Obecně tyto pásky pokrývají 
zranitelné oblasti, zatímco kroužky a kůže 
ochraňují místa, kde se musí zbroj ohýbat. 
Váha je poměrně dobře rozdělena pomocí 
pásů a přezek. 

Plátová zbroj: Plátová zbroj je 
kombinace drátěné košile nebo brigantiny s 
kovovými pláty (kyrys, nárameníky, 
chrániče loktů a stehen, rukavice a boty 
protáhlé na holeně) pokrývajícími důležité 
části těla. Váha je dobře rozložena, celá zbroj 
drží pohromadě pomocí přezek a pásků. Je 
to nejběžnější typ těžké zbroje. 

Plná plátová zbroj: V tomto případě jde 
o impozantní zbroj pozdního středověku a 
renesance. Je perfektně vykována a 
přizpůsobena vlastníkovi. Všechny části 
společně kryjí každý kousíček těla a hladce 
odráží údery. Povrch této zbroje bývá 
většinou vyzdoben rytými ornamenty a 
vkládanými kovy. Zbroj ukořistěnou v boji 
nebo nalezenou je možno jen asi ve 20% 
případů přizpůsobit novému majiteli. 
Hmotnost je velmi dobře rozložena. Tato 
zbroj je ale extrémně drahá, oblékání trvá 
dlouho a je v ní horko. Proto se používá 
hlavně při slavnostech, přehlídkách apod., 
podstatně méně již ve skutečném boji. 

Polní plátová zbroj: Toto je 
nejrozšířenější a nepoužívanější forma 
plátové zbroje, sestávající z tvarovaných a k 
sobě napasovaných kovových plátů,  
vzájemně propojených a snýtovaných tak, 
aby kryly celé tělo. Patří k ní rukavice, boty a 
přílba s hledím. Pod tuto zbroj musí být 
oblečena tlustá vrstva oblečení, hmotnost 
celého brnění je však velmi dobře rozložena 
na celé tělo. Tato zbroj jen velmi málo 
omezuje pohyb. Hlavní nevýhodou (kromě 
ceny) je nedostatek větrání a čas nutný k 
jejímu oblečení (viz též odstavec „oblékání a 
svlékání zbroje“ na následujících stranách). 
Každá část zbroje musí být mistrem 
zbrojířem pečlivě připravena pro budoucího 
vlastníka, ale ukořistěné části mohou být 
přizpůsobeny (kromě absurdních případů – 
např. úprava půlčické zbroje pro člověka 
opravdu nejde). 

Štíty: Všechny štíty zlepšují TZ postavy 
o jedna proti jednomu nebo i více útokům. 
Jsou užitečné proti útokům vedeným čelně 
nebo šikmo zepředu postavy. Útoky zezadu 
a šikmo zezadu štít nekryje (výjimka: visí-li 
štít na zádech, uplatňuje se proti útoku 
zezadu). Velikost štítu je relativní vzhledem 
k velikosti postavy, takže malý štít člověka 
bude půlčíkovi sloužit jako střední. 

Puklíř je štít malé velikosti, připevněný 
na zápěstí obranné ruky. Mohou ho bez 
jakýcholiv omezení používat i střelci, jeho 
velikost však umožňuje vykrýt pouze jeden 
útok v souboji zblízka (vybírá si ho bránící
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postava), při tomto útoku má tedy postava o 
1 lepší TZ. 

Malý štít je připevněn k zápěstí a musí se 
již přidržovat i dlaní. Jeho malá hmotnost 
umožňuje obránci v této ruce ještě držet jiný 
předmět (ne ale používat zbraň). Postava ho 
využívá proti dvěma čelním útokům podle 
své volby. 

Střední štít se drží stejně jako malý štít, 
ve štítové ruce ale obránce už nemůže nic 
držet. Může se s ním bránit proti všem 
čelním a bočním útokům. 

Tělový štít  je masivní štít sahající od 
hlavy až na zem. Musí být pevně připevněn 
k zápěstí a stále pevně sevřen dlaní. 
Poskytuje velkou ochranu a zlepšuje tak TZ 
o 1 proti útokům zblízka a o 2 proti střelám – 
a to jak čelně, tak i z boku. Je velmi těžký, 
DM bude nejspíše chtít využít i nepovinný 
systém zatížení (viz dále), pokud povolí 
použití takového štítu. 

Pásová lorika: Existence tohoto typu 
zbroje není ověřena. Měla by být vyrobena z 
pásků kovu přinýtovaných vertikálně ke 
kožené nebo plátěné vycpávce. Protože není 
příliš ohebná, jsou klouby chráněny 
drátěnou košilí. 

Pokovaná kožená zbroj je vyrobena z 
kůže (nikoliv tvrzené, jako je tomu u 
normální kožené zbroje) vyztužené kousky 
železa. Konstrukce je podobná brigantině, 
ale mezery jsou větší. 

Šupinová zbroj: Kabát a kalhoty z kůže, 
na nichž jsou našity překrývající se kousky 
kovu, celý výtvor tak připomíná rybí šupiny 

Tlustá kožená zbroj: Brnění tohoto typu 
je vyrobeno z kůže nějakého tlustokožce 
(např. slona) nebo z několika vrstev obyčejné 
kůže. Je velmi tuhé, těžko se v něm 
pohybuje. 

Vycpávaná zbroj: Nejjednodušší zbroj, 
vyrobená z prošívaných vrstev látky a 
vycpávky. Bývá v ní horko a po čase páchne, 
je špinavá, zpocená, zavšivená a plná blech. 

 
Navíc ke všem typům zbrojí může DM 

vytvořit další ze vzácných a exotickýcch 
materiálů. Protože je velmi nepravdě-
podobné, že by si Tvá postava podobné 
zbroje mohla dovolit na začátku svého 
dobrodružného života, Tvůj DM ti je přiblíží, 
až se s nimi postava setká. 

Velikost zbroje 

Seznam výbavy udává cenu zbroje pro 
hráčskou postavu klasické rasy. Protože je 
půlčík podstatně menší než člověk, mistr 
schopný vyrobit tak malou zbroj se hledá 
obtížně a bere za svou práci více peněz. 
Proto zbroj půlčíka stojí stejně jako zbroj 
lidská. Zbroj pro neobvyklé rasy a velikosti je 
ale ještě podstatně náročnější jak na práci, 
tak na materiál. Musí být vyrobena na 
zakázku a stojí podstatně více. Není to věc, 
kterou najdeš v každém obchodě! 

Je-li zbroj získána během dobrodružství, 
musí hráči uvážit jeho velikost. Člověk si 
může obléct zbroj gnola, půlčík z ní ale bude 
mít jen minimální užitek. Zbroj obra bude 
nepoužitelná pro kteroukoli hráčskou 
postavu. 

Velikost zbroje ovlivňuje také váhu, 
používáte-li ve hře nepovinný systém 
zatížení. Hodnoty v tabulce platí pro rasy 
zhruba lidské velikosti (střední velikost), pro 
malé postavy je hmotnost poloviční, zatímco 
pro  velké  tvory je o polovinu těžší. 

Oblékání a svlékání zbroje 

Může nastat okamžik, kdy potřebuješ 
vědět, jak rychle se dokážeš dostat do nebo 
ze zbroje. Družina může být přepadena v 
noci a probuzené postavy se rozhodnou 
nejprve obléci zbroj, než se vrhnou do boje. 
Nebo postava zakopne, sklouzne do řeky a 
těžká zbroj ji táhne ke dnu. Jak rychle se jí 
dokáže zbavit? 

Čas potřebný k oblečení zbroje závisí na 
její typu. Navlékání zbroje z jednoho kusu 
— kožená tunika, róba, drátěná košile — 
zabere s malou pomocí jedno kolo, bez 
pomoci potom dvakrát tolik. Zbroj složená z 
jednotlivých dílů vyžaduje 1k6+4kol, bez 
pomoci je to dokonce trojnásobek této doby. 
V obou případech se předpokládá, že si 
postava obléká i patřičné vycpávky a spodní 
vrstvy. 

Někdy se potřebují postavy dostat do 
zbroje rychle a oblékají se proto ve spěchu. 
Tedy některé sponky nejsou upevněny, 
jednotlivé části nejsou správně sesazeny 
apod. Zbroje z jednoho dílu si mohou 
postavy obléci během jediného kola za cenu 
TZ o 1 horší (ale ne horší než 8). Bojovník si 
tedy může bleskově navléknout svoji 
brigantinu (TZ 6) a vrhnout se do boje s TZ 7. 
Ve spěchu oblékaná složená zbroj (například 
plátová) zlepšuje TZ postavy o 1 za každé 
kolo oblékání (od základu 10). Rozhodne-li 

se tedy bojovník po třech kolech navlékání 
své plátové zbroje (normálně TZ 3) neztrácet 
dále čas a zapojit se do boje, má TZ 7. 

Svlékání zbroje je podstatně rychlejší 
záležitost. Většinou může být shozena 
během jednoho kola. Složená zbroj (zvláště 
plná plátoví plátová) potřebuje 1k4+1 kol. 
Rozhodne-li se ale postava přeřezat spojující 
pásky a rozlámat nýty, stačí ji polovina této 
doby (hoď 1k4+1, vyděl dvěma a zaokrouhli 
dolů). 

Bytosti s přirozenou zbrojí 

Některé bytosti mají přirozenou TZ lepší 
než jisté zbroje (například kůň má TZ 7). 
Taková stvoření mohou mít stále výhody i 
při použití zbroje o nižší kvalitě. Má-li totiž 
oblečená zbroj TZ stejnou nebo horší než je 
přirozená TZ bytosti, zlepšuje se TZ nestvůry 
celkově o 1. 

Například kůň má přirozenou TZ 7. TZ 
kožené zbroje je 8, tedy horší než přirozená 
TZ koně. Přesto kůň s koženými prsosinami 
získává TZ 6. 

Zatížení  
(nepovinné 
pravidlo) 

Přirozenou touhou 
každého hráče je, aby jeho postava měla 
všechno. Takto vybavená může kdykoliv 
sáhnout do kapsy a vytáhnout cokoliv právě 
potřebuje. Bohužel, existují meze, kolik Tvá 
postava, její kůň, slon, mezek nebo cokoliv 
může unést. Tyto hranice udává zatížení. 

Zatížení se měří v librách. Pro spočítání 
zatížení bytosti či postavy prostě sečti váhu 
všeho, co nese, a přidej případně 5 liber za 
oblečení. Součet porovnej s příslušnou 
tabulkou zatížení a urči výsledný efekt. 
Obecně platí, že čím větší zátěž, tím menší 
rychlost pohybu a schopnost bojovat.  

Tabulka 47: ZATÍŽENÍ POSTAVY 

Síla Zatížení Maximální 
postavy Žádné Lehké Střední Velké Obrovské zátěž 

2 0-1 2 3 4 5 6 
3 0-5 6 7 8-9 10 10 

4-5 0-10 11-13 14-16 17-19 20-25 25 
6-7 0-20 21-29 30-38 39-46 47-55 55 
8-9 0-35 36-50 51-65 66-80 81-90 90 

10-11 0-40 41-58 59-76 77-96 97-115 110 
12-13 0-45 46-69 70-93 94-117 118-140 140 
14-15 0-55 56-85 86-115 116-145 146-170 170 

16 0-70 71-100 101-130 131-160 161-195 195 
17 0-85 86-121 122-157 158-193 194-220 220 
18 0-110 111-149 150-188 189-227 228-255 255 

18/01-50 0-135 136-174 175-213 214-252 253-280 280 
18/51-75 0-160 161-199 200-238 239-277 278-305 305 
18/76-90 0-185 186-224 225-263 264-302 303-330 330 
18/91-99 0-235 236-274 275-313 314-352 353-380 380 

18/00 0-335 336-374 375-413 414-452 453-480 480 



 

 79 



 

               Vybavení  (zatížení)  .  

 80 

Základní zatížení 
(soubojové pravidlo) 

 

Zatížení je rozděleno 
do pěti kategorií: žádné, lehké, střední, velké 
a obrovské. 

Pro zjitění kategorie zatížení, do které 
spadá Tvoje postava, prostě nejprve sečti 
váhu veškerého jejího nákladu (včetně pěti 
liber za oblečení). Poté se podívej do tabulky 
48, najdi si řádek pro sílu Tvé postavy a 
v něm najdi sloupec, do nějž spadá její 
zatížení. Nadpis výsledného sloupce udává 
míru zatížení. 

Pro zjištění zatížení koně nebo jiného 
zvířete použij tabulku 49. 

Sloupec „Maximální zátěž“ určuje, jakou 
váhu Tvá postava dokáže nést a ještě se 
pohybovat. Rychlost je však v tomto případě 
omezena na 3 metry za kolo, protože postava 
se potácí pod ohromnou tíhou. 

 
Specifické zatížení  
(nepovinné pravidlo) 

 

Maximální zátěž 
postavy v závislosti na síle udává tabulka 47. 

Základní zatížení poskytuje dostatečná 
pravidla, neumožňuje však přesnější 
rozlišení. Někteří DM a hráči nejsou 
spokojeni s tím, že někdy jedna libra 
rozhodne o tom, že jejich postava patří do 
jiné kategorie a má o hodně horší 
pohyblivost. Ti mohou používat následující 
nepovinnou tabulku 48.  

Pro určení pohyblivosti Tvé postavy (viz 
Kapitola 14. – Čas a pohyb) podle přesného 
nákladu nahlédni do tabulky 49 a najdi 
řádek odpovídající síle postavy. V daném 
řádku vyhledej sloupec s číslem, které je 
nejbližší vyšší k momentálnímu zatížení. Na 
vrcholu takto získaného sloupce jsou 
uvedena dvě čísla udávající současnou 
pohyblivost. Postavy se základní 
pohyblivostí 12 používají to vyšší z nich, 
postavy se základní pohyblivostí 6 naopak to 
nižší. Výsledné číslo udává pohyblivost Tvé 
postavy. 

 
Tarus (člověk — tedy základní pohyblivost 

12) má silu 17 a nese 140 liber nákladu. Pohledem 
na tabulku 49 zjistíme, že 140 spadá do sloupce 
mezi 133 a 145. V vrcholu tohoto sloupce zjistíme 
Tarusovu opravenou pohyblivost, to je 7. Může 
nést ještě dalších 5 liber (celkem tedy ponese 145 
liber), aniž se jeho pohyblivost změní, nebo odložit 
7 liber (celkem ponese 133 liber) a jeho 
pohyblivost se tím zvedne na 8.  

 
 

Tabulka 49: ZATÍŽENÍ ZVÍŘAT 

Zvíře Zákl. pohyblivost 2/3 pohyblivosti 1/3 pohyblivosti 
Jak 0-220 liber 221-330 liber 331-440 liber 
Kůň, jezdecký 0-180 liber 181-270 liber 271-360 liber 
Kůň, lehký 0-170 liber 171-255 liber 226-340 liber 
Kůň, střední 0-220 liber 221-330 liber 331-440 liber 
Kůň, tažný 0-260 liber 261-390 liber 391-520 liber 
Kůň, těžký 0-260 liber 261-390 liber 391-520 liber 
Mula 0-250 liber 251-375 liber 376-500 liber 
Pes 0-15 liber 16-20 liber 21-30 liber 
Slon 0-500 liber 501-750 liber 751-1000 liber 
Velbloud 0-330 liber 331-500 liber 501-660 liber 
Vůl 0-220 liber 221-330 liber 331-440 liber 
 

Tabulka 48: OPRAVY RYCHLOSTI PODLE ZATÍŽENÍ 

základní 
pohyblivost Opravená rychlost 

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

2 1 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 
3 5 - 6 - 7 - - 8 - 9 - 10 

4-5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 
6-7 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 55 
8-9 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

10-11 40 46 52 58 64 70 76 82 88 94 100 115 
12-13 45 53 61 69 88 85 93 101 109 117 125 140 
14-15 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 

16 70 80 90 100 110 120 130 140 150 165 180 195 
17 85 97 109 121 133 145 157 169 181 193 205 220 
18 110 123 136 149 162 175 188 201 214 227 240 255 

18/00-50 135 148 161 174 187 200 213 226 239 252 265 280 
18/51-75 160 173 186 199 212 225 238 251 264 277 290 305 
18/76-90 185 198 211 224 237 250 263 276 289 302 315 330 
18/91-99 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 365 380 

18/00 335 348 361 374 387 400 413 426 439 452 465 480 

 

I když tvá postava dokáže unést veškeré 
své vybavení, ještě to ale neznamená, že jej 
může pobrat najednou. Proto je zde 
uvedena kapacita různých zavazadel, do 
kterých je možné vybavení uložit. Podívej 
se na Tabulku 50  

Tabulka 50: OBJEM ZAVAZADEL 

Zavazadlo Maximální náklad Objem nákladu (cm) 
Batoh 50 liber 100 x 50 x 30 = 150 l 
Koš, malý 10 liber 30 x 30 x 30 = 29 l 
Koš, velký 20 liber 50 x 50 x 50 = 125 l 
Sedlové brašny, malé 20 liber 30 x 30 x 20 = 12 l 
Sedlové brašny, velké 30 liber 50 x 30 x 20 = 30 l 
Truhla, malá 40 liber 50 x 30 x 30 = 45 l 
Truhla, velká 100 liber 100 x 50 x 50 = 250 l 
Váček na opasek, malý 5 liber 10 x 15 x 5 = 0,75 l 
Váček na opasek, velký 8 liber 15 x 20 x 5 = 1,5 l 
Vak, malý 15 liber 30 x 30 x 20 = 18 l 
Vak, velký 30 liber 50 x 50 x 30 =  75 l 
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Zatížení a jezdecké bytosti  
(soubojové pravidlo) 

 

Sloupec „Základní 
pohyblivost“ z Tabulky 48 udává maximální 
náklad, při kterém zvíře ještě dokáže udržet 
svoji plnou rychlost. Zvířata ale mohou nést 
více, až dvojnásobek tohoto nákladu. To 
však samozřejmě snižuje snižuje jeho 
pohyblivost (viz záhlaví sloupců v tabulce). 
Při vypočítávání zatížení jezdecké bytosti 
nezapomeň připočítat váhu jezdce! 

Hodnoty z Tabulky 50 se vztahují k 
průměrným předmětům dané třídy. Je jistě 
možné najít větší i menší batohy, vaky i 
truhly. Maximální náklad však udává 
opravdu nejvyšší povolený limit váhy, 
kterou předmět unese, bez ohledu na 
rozměry. Po překročení této hranice každý 
materiál dříve nebo později nevydrží. 
Sloupec objem udává dělku, šírku a výšku či 
hloubku zavazadla. Předměty přesahující 
tyto rozměry se do zavazadla zkrátka 
nevměstnají. 

 Protože všechny postavy hráčů jsou 
dobrodruzi, předpokládáme o nich, že 
ovládají nejlepší způsoby balení a ukládání 
své výbavy. Pokrývky se srolují, malé 
předměty pečlivě zabalí, provazy správně 
svinou, zbraně se zavěsí tím 
nejpohodlnějším způsobem, atakdále.  
Zatímco ale malé předměty mohou být 
snadno zabaleny do batohu, některé 
předměty jsou natolik neskladné, že zatíží 
postavu více, než jen svou vahou – prostě jí 
překáží v pohybu. DM má plné právo určit, 

že některý předmět přidá větší zatížení, než 
kolik váží. 

 
Příklad: Tarus Krvavé srdce, abychom 

pokračovali v předchozím příkladu, našel létající 
koberec o rozměrech 1,5 x 3 metry. Pečlivě ho 
sroloval do silného válce a moudře ho ještě zavázal 
provazem. Přestože to provedl pečlivě, koberec 
zůstal stále velkým nemotorným předmětem. DM 
určil, že váha koberce je sice pouze 20 liber, 
překáží ale při pohybu tolik, jakoby vážil 50 liber. 
Tarus si proto ke svému zatížení musí připočítat 
50 liber. Krom svého pečlivě sbaleného batohu se 
tak ještě táhne s neohrabaným kobercem, hozeným 
přes rameno. 

 
Magické zbroje a zatížení 

 

Jednou ze zvláštních 
vlastností kouzelných zbrojí je jejich vliv na 
zatížení. Ačkoliv se zdá, že váží stejně jako 
jejich nemagické protějšky, jejich váha se 
uplatňuje jen vzhledem k maximální 
nosnosti postavy. Při určování vlivu naložení 
na pohyb a boj váha magických zbrojí 
nezapočítává. Znamená to v podstatě tolik, 
že ačkoliv magický zbroj váží stejně jako 
obyčejná, nijak postavu neomezuje 
v pohybu a boji. 

 
Další příklad: Bard Cwell našel kouzelnou 

drátěnou kožili +1. Zvedl ji a zjistil, že váží asi 
60 liber. Dosud nesl Cwell celkem 50 liber, čili po 
oblečení této zbroje nese celkem 110 liber. Jeho síla 
je pouze 12, může tedy nést již jen 30 liber dalšího 
nákladu. Pokud však jde o jeho pohyblivost, 

uvažuje se pouze jeho dřívější náklad, tedy jako by 
nesl pouze 50 liber – magická zbroj se 
nezapočítává. A aby toho nebylo málo, Cwell 
nezíská žádné soubojové postihy za váhu své 
drátěné košile. 

 
Účinky zatížení 

 
Vysoké zatížení má 

dva hlavní účinky. Zaprvé snižuje 
pohyblivost, tedy rychlost postavy. 
Používáte-li kategorie zatížení, žádné 
zatížení znamená plnou pohyblivost 
postavy, lehké snižuje pohyblivost o 1/3 
(zaokrouhleno dolů), střední o 1/2, velké o 
2/3 a obrovské snižuje pohyblivost postavy 
na 1. Používáte-li nepovinný systém, je vliv 
na pohyblivost vidět z Tabulky 49. 
Pohyblivost určuje, jakou vzdálenost může 
postava urazit za kolo, směnu, hodinu nebo i 
den. Čím nižší je její pohyblivost, tím je 
postava pomalejší a pomalejší. Pro 
podrobnější informace se podívej na kapitolu 
14., odstavec pohyblivost. 

Navíc však zatížení také snižuje 
bojeschopnost postavy. Je-li pohyblivost 
snížena zátěží na 1/2 základní, postava má 
postih -1 k hodu na útok. Při poklesu 
pohyblivosti na 1/3 získává postava postih–2 
k hodu na útok a postih +1 k TZ. Při 
pohyblivosti 1 je postih na útok -4 a k TZ +3. 
Zjevně nejrozumnější věc, kterou může 
postava před bojem udělat, je zbavit se tolika 
nákladu, kolik jenom může. 
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Mezi jedny z nejmocnějších zbraní, jimiž 
disponují postavy ve hře AD&D, patří 
kouzla. Právě pomocí nich totiž lze ovládat 
pohyby země, vyvolávat blesky z čistého 
nebe, léčit smrtelná zranění (nebo i oživovat 
dlouho mrtvé postavy), vrhnout výbušný 
svazek ohně, vytvořit kamennou stěnu nebo 
odhalovat dlouho zapomenutá tajemství. To 
jsou jen některé z udivujících činů, které 
dokáže postava studující magická umění. 

Ne každá postava však dokáže sesílat 
kouzla, neboť k tomu je zapotřebí mít jisté 
předpoklady, podle toho, o jaký druh magie 
se jedná. Kouzelnická kouzla ovládnou 
nejsnáze ti, kteří mají dostatek inteligence a 
trpělivosti na dlouholetá studia. Kněžská 
kouzla na druhou stranu vyžadují pokojnou 
duši, víru a bezmeznou oddanost vyšším 
principům. 

Naprostá většina postav vyskytujících se 
v AD&D světě postrádá schopnosti nutné k 
úspěšnému kouzlení, nebo neměla možnost 
svůj, třeba jen ukrytý talent rozvíjet. Takový 
pekař sice může být bystrý a rozumný 
chlapík, ale, pokračuje v otcových stopách, 
svůj život strávil rozvíjením pekařského 
řemesla. Zkrátka neměl dost času na studium 
zaprášených knih a ohořelých svitků. Stejně 
tak těžce pracující rolník může být horlivý a 
zanícený věřící, ale jak by se dostal k 
povolání kněze, když musí živit celou svou 
rodinu? Z těchto důvodů se jen několika 
šťastlivcům a vyvoleným dostane příležitosti 
rozvinout své schopnosti. 

Některá povolání mají pouze částečné 
schopnosti kouzlit. Například hraničářova 
kouzla, získaná stálým kontaktem s přírodou 
a jejími mocnostmi, se omezují ve většině 
pouze na ovlivňování počasí, zvířat apod. 
Paladin může používat některá kněžská 
kouzla díky své obětavosti a pokoře. Bard 
zase může ovládat několik málo 
kouzelnických kouzel – získává je však 
štěstím, zvídavostí a náhodou (nebo se mu 
možná podaří přesvědčit starého mága, aby 
ho něčemu přiučil), nikoli pilným a 
usilovným studiem. 

Nezávisle na tom, jak přesně postava své 
kouzelné schopnosti získala, patří kouzla do 
jedné ze dvou kategorií — kouzelnická či 
kněžská. Ačkoliv se některá kouzla objevují v 
obou skupinách, obecně liší ve způsobu 
získávání, použití a uchovávání. 

Kouzelnická kouzla 
 

     Kouzelnická kouzla 
pokrývají širokou oblast od jednoduchých 
kouzlíček až po složitá, náročná, mocná a 
velmi nebezpečná (i pro kouzelníka). Nemají 
společné téma ani účel. Většina kouzel 
pochází od pradávných mágů a je určena 
k plnění všemožných úkolů. Některá z nich 
slouží běžným lidem v každodenních 
činnostech, jiná mohou dodat dobrodruhům 
sílu a moc potřebnou k přežití v 

nepřátelském prostředí. Některá jsou 
jednoduchá a bezpečná k použití, jiná zase 
složitá a plná zrádných léček na ty, kteří 
nejsou dost opatrní. Asi nejmocnějším z 
kouzelnických kouzel je přání – velmi  
nebezpečné, ale mocné kouzlo, které 
vyplňuje prastarý cíl všech mágů — něco se 
stane prostě proto, že si tak kouzelník přeje. 
Než ale dokáže kouzelník seslat toto kouzlo, 
musí získat mnoho zkušeností a naprosto 
precizně zvládnout umění magie. 

Přestože relativně hodně hráčských 
postav dokáže alespoň částečně ovládat 
magii, o její přesné funkci existuje 
přinejlepším jen mlhavá představa. Je 
mnoho teorií, odkud tato moc pochází, 
žádná ale nevysvětluje všechny jevy a 
události s magií spojené. Nejčastěji užívaná 
představa říká, že určitá kombinace 
předmětů, gest a slov dokáže v nějakém 
mimodimenzionálním prostoru polapit 
energii a přetvořit ji v patřičný účinek. 
Naštěstí není tato otázka tak ožehavá, aby se 
jí musel zabývat každý kouzelník. Stačí 
pouze vědět, že když udělám to a to, stane se 
tamto a tamto. 

Kouzlení je velmi složitý proces. 
Zapamatování si správné sesílací procedury 
je náročné a zabere velkou část duševních 
schopností kouzelníka. Proto musí kouzelník 
při učení nového kouzla ověřit, stačí-li jeho 
schopnosti k jeho ovládnutí (závisí to na jeho 
inteligenci — viz Tabulka 4). Navíc je jistá 
hranice, kdy už kouzelníkova mysl nedokáže 
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pobrat více těchto podivností – jako jsou 
nelogická matematika, alchymie, jazykověda 
apod. – a počet kouzel je tak omezen.  

Naučí-li se kouzelník nové kouzlo, 
zapisuje si jeho sesílací postupy do své knihy 
kouzel. Kouzelník bez knihy kouzel si 
zapamatovávat nová kouzla. V knize jsou 
obsaženy všechny instrukce, jak si 
zapamatovat a seslat jednotlivá kouzla. Když 
se kouzelník naučí nové kouzlo, pečlivě si 
zapíše jeho magické formule do své knihy 
kouzel. Nikdy do knihy nemůže zapsat 
kouzlo, které ještě nezná, protože jestliže 
kouzlu nerozumí, nedokáže ani napsat jeho 
formuli. Stejně tak není možné zapsat kouzlo 
vyšší úrovně, než jakou je kouzelník 
schopen sesílat. Najde-li tedy starý spis s 
kouzly vyšších úrovní, nezbývá mu nic 
jiného než čekat, až se dostane na takovou 
úroveň, kdy se tato kouzla dokáže naučit. 

Přesná podoba a rozměry knihy kouzel 
jsou detaily, které Ti popíše DM. Může to být 
tlustá kniha z pečlivě popsaných 
pergamenů, zkroucené svitky uložené v 
kožených pouzdrech, nebo třeba i neskladné 
destičky z pálené hlíny.  Knihy kouzel téměř 
nikdy nejsou příliš vhodné na cesty. 
Konkrétní podoba závisí na povaze světa, ve 
kterém se bude vaše dobrodružství 
odehrávat.  

Nejdůležitější ze všeho je ale 
zapamatování kouzla. K tomu, aby mohl 
kouzelník ovládat magickou energii, musí si 
v mysli vytvořit patřičné duševní obrazce. 
Knihu kouzel přitom používá jako vodítko, 
které ho provede různými duševními 
cvičeními a nakonec mu pomůže 
k vytvarování obrazců. Tyto obrazce jsou 
velice komplikované a normální mysli 
nepochopitelné, proto se v hlavě neobjevují 
jako obyčejné poznatky.  Pro vytvoření 
obrazců musí kouzelník strávit čas nad 
zapamatováním kouzel, přičemž se snaží 
tvarovat své myšlenky tak, aby odpovídaly 
lehkým změnám v prostředí – pohybu 
planet, ročnímu období, denní době, a tak 
podobně. 

Jakmile kouzelník úspěšně vytvoří 
obrazec kouzla ve své mysli, zůstává tam do 
té doby, dokud nepoužije předepsané 
předměty, slova a gesta, které kouzlo spustí. 
Duševní obrazce uvolní energii a použité 
složky kouzla ji vytvarují a navedou tak, jak 
je třeba. Po použití kouzla se obrazec 
nadobro ztratí z kouzelníkovy mysli. Pro 
další seslání je třeba znova si celé kouzlo 
zapamatovat. 

Počet kouzel, která si kouzelník může 
zapamatovat najednou, udává tabulka 21. 
Stejné kouzlo je možné zapamatovat si i 
vícekrát, ale každý „exemplář“ v jeho mysli 
zabírá místo jednoho kouzla. Velká část 
kouzelníkovy inteligence se projevuje i v 
uvážlivém výběru kouzel. 

Zapamatování kouzla ale není věc, která 
se stane sama. Kouzelník musí mít mysl 
čistou a odpočatou po vydatném spánku, a 
poté musí strávit nějaký čas studiem knihy 
kouzel. Potřebná doba je 10 minut za úroveň 
kouzla. Takže zapamatování kouzla 9. 
úrovně by zabralo 90 minut pilného studia. 
Je očividné, že kouzelníci vyšších úrovní svá 
zapamatovaná kouzla nemění jen tak pro nic 
za nic. 

Jednou zapamatovaná kouzla zůstávají v 
mysli mága až do doby, kdy jsou uvolněna 
sesláním nebo některým magickým 
předmětem. Mág se nemůže rozhodnout 
zapomenout kouzlo a nahradit je jiným. 
Samozřejmě může kouzlo jenom jednoduše  
seslat a uvolnit si tak v hlavě místo pro další 
— v tom případě ale za seslané kouzlo 
nezíská žádné zkušenosti. 

Školy  magie  

Přestože se všichni 
kouzelníci učí a zapamatovávají si svá kouzla 
stejným způsobem, ta se rozdělují do devíti 
odlišných škol magie. Každá skupina se liší 
kouzly, která používá. 

Iluze ovlivňují vnímání a smysly postav a 
nestvůr. Nutí ostatní vidět věci, které tu ve 
skutečnosti nejsou, slyšet neexistující zvuky 
nebo třeba pamatovat si věci, které se 
nestaly.  

Nekromancie je jedna z nejvíce 
omezujících škol magie. Zabývá se mrtvými, 
oživováním, obnovováním končetin nebo 
životní síly. Kouzel do této oblasti 
náležejících sice není mnoho, ale bývají 
velmi mocná. V nebezpečném životě 
dobrodruha mohou velmi často přijít vhod. 

Okouzlení / očarování způsobuje změny 
vlastnotí předmětu či postojů a pocitů 
ostatních bytostí. Očarování může dodat 
předmětům magické vlastnosti, okouzlení 
nenápadně ovlivňuje chování ostatních 
bytostí. 

Proměny způsobují změny vlastností již 
existujících předmětů nebo bytostí. 

Předvídání obsahuje kouzla, která se 
mohou naučit všichni kouzelníci, nezávisle 
na specializaci. Patří sem nejjednodušší a 
nejzákladnější kouzla, taková, která 
kouzelník potřebuje při dalších činnostech. 
Čtení magie a odhal magii patří právě do této 
školy. 

Věštění je mocnějším stupněm předvídání 
(viz výše). Tato kouzla umožňují 
kouzelníkovi odhalit dlouho skrytá 
tajemství, předpovídat budoucnost a 
nacházet předměty a bytosti skryté nebo 
maskované pomocí kouzel. 

Vymítání je skupina specializovaných 
ochranných kouzel. Každé z nich je určeno k 
znemožnění nebo zneškodnění magického 
nebo i nemagického útoku nestvůry. Často 
se používají pro zajištění bezpečnosti v 
nebezpečných chvílích nebo oblastech, 

případně při pokusu o vyvolání zvlášť 
nebezpečného kouzla. 

Vyvolávání / přivolávání umožňuje 
kouzelníkovi získat něco odjinud. 
Vyvolávání obvykle odněkud jinud získává 
látky nebo předměty. Přivolávání umožňuje 
přivést ke kouzelníkovi živou bytost nebo 
skrze sebe usměrňovat energie z jiných sfér. 

Vzývání / zažehnávání jsou kouzla 
umožňující vytvářet různé účinky nebo látky 
pomocí magické energie. Vzývání obvykle 
spoléhá na zásah nějaké vyšší moci, k níž je 
kouzlo směřováno, zatímco zažehnávání 
umožňuje mágovi přímo tvarovat energii do 
určité formy. 

 

Studium a učení  kouzel  

Ať už je postava 
všeobecně zaměřeným kozelníkem nebo 
specialistou jedné ze škol, svá kouzla musí 
odněkud získávat. Může se sice najít 
kouzelník, který si osvojil Umění jen 
z vlastní píle, není to však příliš 
pravděpodobné. Daleko častějším jevem je 
to, že se kouzelník za mlada učil u jiného, 
mocnějšího mága. Tento laskavý (krutý) a 
milující (bezcitný) mistr, plný porozumění 
(nesouhlasu), šlechetný (malicherný) a 
spravedlivý (nedůvěřivý) naučil Tvou 
postavu vše, co umí na začátku hry. Potom, 
když přišel čas, poslal ji do světa (vztekle ji 
vyhodil) s úsměvem a poplácáním po zádech 
(s otiskem boty na zadnici). 

Je také možné, že Tvá postava studovala 
na příslušné kouzelnické univerzitě (pakliže 
ve vašem světě existují). Zde se vzdělávala 
pod dohledem přísného (mírného), ale 
trpělivého (vznětlivého) vedoucího, vždy 
připraveného pochválit dobrou práci 
(vytknout sebejmenší chybu). Ale běda, 
rodina Tvé postavy zchudla a její studium 
muselo být ukončeno (toto zacházení již 
přestala snážet a uprchla uprostřed noci).  

Jak vidíš, je mnoho cest, jak se Tvá 
postava mohla naučit svá první kouzla. 

Jednou z nejlepších věcí, kterou si 
postava přines ze studií, je její první kniha 
kouzel. Může to být dar na rozloučenou 
nebo kořist uloupená nenáviděnému 
mistrovi. Ať je tomu jakkoliv, Tvá postava 
začíná hru s knihou, ve které má několik 
kouzel 1. úrovně. DM Ti řekne jejich přesný 
počet a která kouzla to jsou. Jak bude 
postava postupovat světem, bude mít 
příležitost získávat nová kouzla do své 
sbírky. 

Postoupí-li Tvá postava na vyšší úroveň, 
může, ale nemusí, získat nová kouzla. 
Rozhodnutí je věcí DM. Ten může povolit 
návrat k původnímu učiteli (samozřejmě 
pouze pokud se oba rozloučili v dobrém) a 
přidat několik kouzel do knihy. Může také 
nechat opsat několik kouzel z knihy, kterou 
postava našla během dobrodružství, nebo i  
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opsat některá kouzla z knihy jiné hráčské 
postavy (pouze s jejím svolením, 
samozřejmě). Určení způsobu nabývání 
nových kouzel je plně v pravomoci DM. 

V každém případě musíš před zapsáním 
kouzla do své knihy ověřit, povedlo-li se Tvé 
postavě dané kouzlo pochopit a naučit. 
Pravděpodobnost úspěchu závisí na 
inteligenci kouzelníka a je dána v tabulce 4. 
Tato pravděpodobnost může být ještě dále 
upravena, patří-li Tvá postava do některé 
specializované školy. 

I luze 

Největší potíže ze 
všech škol kouzel jsou právě s iluzemi. Ne 
snad že by byly obtížněji sesilatelné Tvou 

postavou, podstatně náročnější je ale 
správné zahrání jejich důsledků (pro hráče) a 
posouzení jejich přesného vlivu na průběh 
hry (pro DM). Úspěch iluze závisí na její 
věrohodnosti, která naopak závisí na situaci 
a stavu mysli oběti. DM musí určit úspěšnost 
iluze pro cizí postavy, což je ještě snadné. 
Chování Tvé postavy ovlivněné iluzí musíš 
zahrát Ty. 

Kouzla této školy spadají do dvou 
skupin. Iluze ovlivňují světlo, barvu, stín, 
zvuky a občas dokonce i vůně. Iluze vyšších 
úrovní čerpají svou energii z jiných sfér 
existence a jsou vlastně i napůl reálné. Běžné 
iluze vytváří nějaký obraz — nemohou 
postavu udělat neviditelnou (aby vypadala 
jako „nic“), mohou ji ale maskovat tak, že 
bude vypadat jako něco jiného. 

Přeludy existují pouze v mysli oběti a 
není na nich ani špetka reality (výjimku tvoří 
kouzlo přelud, které je, navzdor svému 
jménu, spíše iluzí než přeludem). Jejich cílem 
je obvykle v mysli oběti vytvořit nějaký pocit 
— nejčastěji strach. 

Klíčem k úspěšnému sesílání iluzí a 
přeludů je jejich důvěryhodnost. Ta závisí na 
třech hlavních faktorech: o co se kouzelník 
pokouší, co oběť očekává a co se děje v 
okamžiku sesílání kouzla. Při započítání 
těchto okolností by měl být kouzelník 
schopen seslat odpovídající iluzi, DM zase na 
druhou stranu uvážit její pravděpodobnost, 
důvěryhodnost a úspěšnost. 

Při sesílání iluzí smí mág vytvářet 
jakékoliv obrazy, které jsou v možnostech 
kouzla. Dodatečné vědomosti o vytvářené 
iluzi nejsou nezbytné, jsou však velice 
užitečné. 

Předpokládejme například, že Delsenora 
sesílá kouzlo přelud a může si vybrat, zda stvoří 
obraz trolla (nestvůry, kterou mnohokrát viděla a 
bojovala s ní) a zřícího (nikdy ho neviděla, slyšela 
však jeho popis). Může tedy použít svou paměť k 
vytvoření realistického obrazu trolla nebo 
představivost — v tom případě vznikne něco, co 
zřícího připomínat může, ale nemusí. Troll, 
založený na jejích vědomostech z první ruky, bude 
mít dostatek podrobností — velký nos, bradavice, 
zelenou, strupovitou kůži a v neposlední řadě také 
houpavou trolí chůzi. Iluze zřícího bude spíše 
pouze vznášející se koule s jedním velkým okem a 
řadou menších. Delsenora nezná jeho barvu, 
velikost ani chování, proto bude muset hádat. 

Typ obrazu stvořeného kouzelníkem 
ovlivňuje reakci oběti. Bude-li oběť kouzla 
pozorovat trolla a zřícího z předchozího 
příkladu, který bude realističtější? Téměř 
jistě to bude troll, který se bude chovat tak, 
jak to oběť od trolla očekává. Obět dokonce 
ani nemusí poznat, že to druhé má být zřící – 
protože iluze nepřipomíná žádného zřícího, 
se kterým se dosud oběť setkala. Ale i kdyby 
tato postava nikdy neviděla ani zřícího, ani 
trolla, bude přesto uvěřitelnější troll — chová 
se realisticky, zatímco zřící ne. Proto se 

kouzelníkům doporučuje vytvářet iluze 
takových věcí, které už viděli – ze stejného 
důvodu, jako se autorům doporučuje psát o 
věcech, ve kterých se vyznají. 

Další důležitou otázkou je to, očekává-li 
oběť něco podobného iluzi nebo ne. Která z 
následujících dvou iluzí bude 
důvěryhodnější: drak postupující za tlupou 
koboldů (malá ubohá stvoření) nebo několik 
zlobrů tvořících linii za tou samou tlupou 
koboldů? Většina dobrodruhů si uvědomí, že 
spolupráce koboldů a draka je velmi 
nepravděpodobná. Drak je prostě příliš 
mocný, než aby se spojil s hordou takových 
ubohých skrčků. Avšak zlobři mohou s 
koboldy „spolupracovat“ velmi běžně — 
používat je jako podpůrné jednotky a živý 
štít. Klíč k dobrým iluzím je tvorba takových 
jevů, které oběť neočekává, ale je schopná je 
rychle akceptovat.  

Nejlepší iluze jsou například stěny 
podzemních kobkách, které vytváří dojem 
slepého uličky, ačkoliv chodba ve skutečnosti 
pokračuje dál. Postava, která dobře nezná 
cestu, nebude mít nejmenší důvod domnívat 
se, že ona stěna tam ve skutečnosti není. 

Ve fantasy světě je ovšem více věcí, 
kterým může postava věřit, než v našem 
reálném světě. U nás plameny nešlehají jen 
tak z ničeho, ve fantasy světě mohou. 
Přítomnost magie dělá postavy důvěřivějšími 
k podivuhodným dějům, používají méně 
logiku. Nestvůra jen tak z ničeho vzniklá 
může být iluze, může být ale i přivolána 
kouzlem. Současně musíš mít na paměti, že 
správně hraná postava zná pravidla svého 
světa. Objeví-li se odnikud stěna z plamenů, 
začne se okamžitě ohlížet po kouzelníkovi. 
Zeď blokující cestu ji přesvědčí hledat tajné 
dveře. Nesplňuje-li iluze její představy o 
tom, jak se normálně věci dějí, vyvolá to 
pochyby. Všechno toto musíš za svou 
postavu zahrát právě Ty. To samé měj na 
paměti kdykolic, kdy Tvá postava sama 
sesílá nějakou iluzi. 

To nás konečně vede k třetímu faktoru 
— přiměřenost iluze situaci. Jak už je řečeno 
dříve, oběť v jisté situaci očekává určité 
události. Nejlepší iluze tato očekávání 
využívají, zesilují a tím dosahují žádaného 
efektu. Představ si, že Tvoje družina narazila 
v lese na skupinu orčích bojovníků. Můžeš 
udělat něco, co by na orky silně zapůsobilo? 
Orci vidí vaši po zuby ozbrojenou družinu, 
připravenou na boj. Nevědí však, jestli jste 
sami, nebo zdali tvoříte průzkumnou hlídku 
většího útvaru. Dobrou iluzí by například 
mohly být odlesky kovu a hlavice kopí, které 
je možné zahlédnout v křoví za vámi. 
Důvnipnost je cestou k úspěchu. Orci si s 
velkou pravděpodobností vyloží takovou 
iluzi jako posilu vaší jednotce a to je nejspíš 
odradí od útoku. 

Přesto je však třeba pro určení 
přesvědčivosti iluze brát v úvahu omezení
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jednotlivých kouzel. Například kouzlo 
přelud vytváří pouze obraz, nikoli zvuky, 
světlo nebo teplo. V předchozím případě 
by asi nebyl nejlepší nápad stvořit iluzy 
skupiny jezdců cválající za vámi — kam se 
poděl všechen ten dusot kopyt, vrzání 
sedel, pokřik bojovníků, zvonění tasené 
oceli a řehtání koní? Orci jsou sice hloupí, 
ne ale naprosto tupí. Stejně tak draka, 
který se objeví bez hrozného rámusu, řevu 
a dračího pachu a ohně, bude asi jen 
málokdo považovat za skutečného. 
Moudrý kouzelník vždy v úvahu bere 
omezení kouzel a nachází cesty, jak zakrýt 
jejich slabiny před nepřáteli. 

Úspěch iluze tedy závisí na její 
přesvědčivosti, která su určí podle situacei 
a záchranného hodu. Za normálních 
okolností mají si oběti hází na záchranný 
hod, pouze pokud iluzi nevěří. V případě 
Tvé postavy je nedůvěra vůči iluzi 
samostatnou akcí a zabírá jedno kolo. Při 
působení iluze na CP záleží na úvaze DM, 
který případně hází záchranný hod. DM 
může také přidat k potřebnému hodu 
postih nebo bonus, pokud se mu zdá, že to 
dovolují okolnosti. Jestliže kouzelník 
pečlivě připraví chytrou, vtipnou a 
realistickou iluzi, budou mít oběti při 
záchranném hodu postih, jestliže však oběť 
spoléhá více na čich než na zrak, bude mít 
pravděpodobně bonus. Je-li záchranný 
hod úspěšný, oběť vidí skutečnost takovou, 
jaká je, v případě neúspěchu je oklamána 
iluzí. Dobrým ukazatelem toho, že by měl 
hráč dostat bonus k záchrannému hodu je 
to, že se sám rozhodne nevěřit tomu, co 
vidí, zvláště uvede-li důvody proč. 

V některých vzácných situacích se 
stane, že je iluze automaticky úspěšná 
nebo neúspěšná. Jsou to případy, kdy je 
zcela perfektní nebo naopak natolik 
podivná, že se nehodí ani do fantasy světa. 
Takové iluze jsou však opravdu výjimečné 
— nespoléhej na ně, pravděpodobně se 
s nimi Tvá postava nesetká více než jednou 
či dvakrát za život. 

V mnoha případech nastává situace, 
kdy část družiny iluzi věří, zatímco zbytek 
nikoliv. Vyvedení zmatené části z omylu 
však není tak jednoduché, aby stačilo 
pouze jim jejich omyl sdělit. Z pohledu to 
postav totiž není tak jednoduché. Magie 
jim ovlivnila vnímání - vidí nebezpečnou 
nestvůru a jejich přátelé jim říkají, že není 
reálná. Oni sami vědí, že magie může 
ovlivnit lidskou mysl, ale otázka je, čí mysl 
je právě ovlivněna! V nejlepším případě si 
tyto postavy mohou hodit záchranný hod 
s bonusem +4. 

Iluze mají ještě další omezení. 
Kouzelník totiž musí udržovat realitu 
kouzla celou dobu, kdy je iluze vyvolána 
(vyvolal-li skupinu bojovníků, musí 
rozhodovat nad jejich pohyby, zásahy, 

utrženými zraněními, smrt apod. DM 
rozhoduje o tom, kdy jsou překročeny 
hranice důvěryhodnosti iluze). Udržování 
iluze vyžaduje soustředění na straně 
kouzelníka, což mu znemožňuje jinou 
činnost. Pakliže bude kouzelník vyrušen, 
iluze se rozplyne.  

Iluze jsou kouzla matoucí a klamavá, 
ne zraňující a ničivá. Není proto možné 
způsobovat jejich pomocí skutečná 
zranění. Pakliže postavu osmahne 
iluzionární ohnivá koule nebo ji potrhají 
pařáty iluzionárního trolla, postava si 
myslí, že byla zraněna doopravdy. DM by 
si měl zapsat iluzionární zranění, ale hráči 
sdělí, že postava byla zraněna normálně. V 
případě „smrti“ se postava hroutí k zemi a 
měl by být proveden hod na systémový 
šok (její mysl, které se zdá, že je mrtvá, 
může skutečně přerušit činnost orgánů). 
Je-li hod úspěšný, zůstává postava v 
bezvědomí ještě dalších 1k3 směn, pak se 
probouzí, její iluzorní zranění jsou pryč. V 
takovém případě většinou postava pozná, 
že předchozí děj byla pouze iluze. 

Je-li pomocí iluze vytvořeno zdání 
bezvýchodné smrti – například hroutící se 
strop a podobně – všichni, kteří iluzi 
podlehli, musí hodit proti systémovému 
šoku. Neuspějí-li, umírají — zabila je čirá 
hrůza této situace. Jestliže uspějí, mohou si 
hodit nový záchranný hod  s bonusem +4 . 
Uspějí-li i tentokrát, rozeznají pravou 
podstatu iluze a nemusejí se jí už více 
obávat. Při neúspěchu omdlívají na 1k3 
směn. 

Iluze neumožňují postavám klamat 
přírodní zákony, není tedy možné po 
iluzorním mostě přejít propast, a to ani v 
případě, že postava této iluzi věří. Iluzorní 
zeď nedonutí kámen zastavit se v letu a 
spadnout na zem. Na druhou stranu, 
bytosti ovlivněné iluzí se vždy snaží 
simulovat důsledky iluze — spadne-li tedy  
postava do iluzorní jámy, ve skutečnosti 
padne na zem. Může se také opřít o 
iluzorní zeď a neuvědomit si, že ve 
skutečnosti žádnou váhu na zeď nepřenáší. 
Ovšem jakmile do této postavy někdo 
strčil, ke svému překvapení by najednou 
prolétla zdí. 

Iluze bytostí se nechovají automaticky 
jako patřičné bytosti, ani nemají jejich 
schopnosti. Vše závisí na kouzelníkových 
schopnostech a na tom, jak dobře zná oběť 
simulovanou bytost. V boji používají 
iluzionární bytosti kouzelníkovy statistiky. 
Dosttávají zranění a umírají tehdy, když si 
to přeje kouzelník. Iluze orka může 
bojovat a být zraněna třeba stokrát bez 
viditelného účinku. Dlouho předtím začne 
být ovšem soupeři podezřelá. Iluzorní 
nestvůry mohou mít jakékoliv zvláštní 
schopnosti, které může kouzelník 
simulovat (dračí dech, trollí regenerace), 

ale nemusí mít schopnosti, které nejsou na 
první pohled viditelné. Kouzelník 
nedokáže nijak napodobit baziliškovu 
schopnost pohledem proměnit svou oběť v 
kámen. Tyto schopnosti mohou být 
napodobeny pouze za „spolupráce“ oběti. 
Například bojovník Rath potkal iluzorního 
baziliška. V minulosti s těmito nestvůrami 
bojoval již dříve a ví, co má dělat. 
Náhodou se jeho pohled setká s 
baziliškovým, a protože Rath zná účinky 
baziliščího pohledu, musí hodit hod na 
systémový šok proti smrti (jeho strach by 
ho přemohl). Pokud je to však Rathovo 
první setkání s baziliškem a o jeho 
schopnosti nikdy neslyšel, jeho mysl neví o 
tom, že by měla při střetu pohledů 
propadnout smrtelnému strachu. Jak je 
vidět, i neznalost se někdy může hodit. 

Kněžská 
kouzla 

Kněžská kouzla 
jsou poměrně odlišná od těch 
kouzelnikých, přestože někdy mají 
společné rysy. Úkolem kněží je nejčastěji 
obrana a vedení ostatních. Proto většina 
jejich kouzel pomáhá jiným lidem nebo 
zajišťuje služby a pomoc společnosti, ve 
které kněz žije. Jen málo kouzel je čistě 
útočných, mnoho se všá dá použít 
k obraně a ochraně. 

Podobně jako u kouzelníka, i u kněze 
jeho úroveň udává jeho schopnost sesílat 
kouzla, stejně jako jejich maximální možný 
počet. I kněz si musí svá kouzla napřed 
zapamatovat. Dokazuje tak bystrost svého 
rozumu a schopnost odhadnout, jaké 
situace nastanou. 

Na rozdíl od kouzelníka nepotřebuje 
kněz žádnou knihu kouzel a nehází 
kostkou, aby zjistil, zda se určité kouzlo 
naučil. Svá kouzla získává zcela jiným 
způsobem. Pakliže kněz věří, že je patřičně 
oddaný své víře (a to je většina), může se 
modlit za svá kouzla. Skrze modlitbu se 
kněz pokorně obrací k bohu a žádá o 
kouzla, která by si chtěl zapamatovat. Za 
normálních okolností bývá tato žádost 
vyslyšena. 

Výběr kouzel kněze je omezen jeho 
úrovní a sférami kouzel (sféry vlivu, do 
kterých jsou jednotlivá kouzla rozdělena, 
jsou popsány na straně 36). Ve sférách, kde 
má jeho božstvo plný přístup, může 
požadovat jakékoliv kouzlo až do úrovně, 
kterou je schopen sesílat. Druid tedy může 
sesílat kouzla 2. úrovně z rostlinné sféry od 
okamžiku, kdy obecně dokáže sesílat 
kouzla 2. úrovně. Ve sférách s pouze 
částečným přístupem může používat 
kouzla nejvýše 3. úrovně. Znalosti o tom, 
která kouzla může sesílat a která nikoli, 
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získává kněz v okamžiku, kdy přestoupí na 
novou úroveň. I za tímto stojí jeho božstvo. 

Kněží se musí modlit za svá kouzla, 
protože své schopnosti žádají od nějaké 
vyšší mocnosti. Podmínky pro modlitbu 
jsou stejné jako u kouzelníkova 
zapamatovávání kouzel. Je jasné, že každý 
kněz se snaží vycházet se svým božstvem v 
dobrém, a to jak slovem, tak i skutky. 
Kněží, kteří začnou zanedbávat povinnosti 
ke svému bohu nebo zpochybňovat svou 
víru, rázem zjistí, že jejich bůh jim dokáže 
za trest odepřít kouzla. Při lehčích 
poklescích může odejmout jednodušší 
kouzla, v těžších případech odebere 
mocnější, nebo dokonce všechna kouzla. 
Tyto hříchy může kněz vykoupit včasným 
pokáním, někdy pouze větší zbožností, 
jindy musí dokázat svou věrnost splněním 
určitého úkolu nebo velkými oběťmi. V 
takových případech má poslední slovo 
DM. 

DM může nakonec také rozhodnout, 
že ne všichni bohové jsou stejně mocní, 
takže nižší božstva mohou svým věřícím 
zajistit pouze kouzla nižších úrovní. Je-li 
toto nepovinné pravidlo uplatňováno ve 
hře, mohou polobozi darovat kouzla pouze 
do 5. úrovně, nižší mocnosti mohou 
věnovat stoupencům kouzla do 6. úrovně a 
pouze vyšší mocnosti mohou vybírat ze 
všech kouzel. O tomto pravidle se domluv 
před začátkem hry s DM, dříve než začneš 
tvořit svou postavu. Vyhneš se tím 
nepříjemným překvapením v průběhu 
hry! 

Sesílání kouzel 
Kouzelníci i kněží 

používají stejný systém sesílání kouzel. 
Nejprve si musí kouzlo zapamatovat, pokud 
toto není splněno, nemohou dané kouzlo 
seslat. Sesilatel musí být schopen nahlas 
mluvit (tedy není např. pod vlivem kouzla 
ticho) a mít obě ruce volné (nepovinný 
systém složek kouzla může toto pravidlo 
změnit — viz dále). Má-li býtkouzlo 
sesíláno na postavu, nestvůru, místo nebo 
věc, musí kouzelník daný objekt dobře 
vidět. Není možné jen tak vypálit ohnivou 
kouli naslepo 30 metrů před sebe do tmy — 
sesilatel musí vidět, na co střílí (resp. sesílá 
kouzlo) a vědět (alespoň přibližně) 
vzdálenost. Podobně nemůže být magická 
střela (která vždy zasáhne cíl) vystřelena 
do tlupy zbojníků s úkolem zastřelit jejich 
vůdce — kouzelník v tom případě musí 
vůdce určit a vidět. 

Jakmile sesilatel začne kouzlit, musí v 
klidu stát. Nejde kouzlit na hřbetě běžícího 
koně nebo na kodrcajícím voze (pokud 
nebyla provedena zvláštní opatření ke 
stabilizaci sesilatele). Podobná situace 
nastává třeba i na palubě lodi proplouvající 

bouří. V posledním případě je ale možné 
seslat kouzlo, je-li kouzelník v podpalubí, 
chráněn před větrem a vlnami. Přestože 
kouzelník sedící na jedoucím voze obvykle 
nemůže kouzlit, může se mu to povést v 
případě, že ho někdo podepírá a zajišťuje. 
Ve všech těchto případech přísluší 
rozhodnutí DM. 

Během doby sesílání kouzla se 
kouzelník nemůže bránit, ale ani uhýbat k 
útokům, proto v takovém případě ani ke 
své třídě zbroje neuplatňuje bonus za 
vysokou obratnost. Navíc, je-li během 
kouzlení zasažen zbraní nebo neuspěje-li v 
záchranném hodu, je jeho soustředění 
narušeno, kouzlo vyšumí jako 
nepoužitelný oblak energie a vytratí se 
z kouzelníkovy mysly do té doby, než si jej 
kouzelník znovu zapamatuje. Proto se 
kouzelníkům i kněžím vřele doporučuje 
nestát při bitvě v prvních řadách, kde je 
velmi obtížné vůbec cokoliv zakouzlit. 

Složky kouzla  (nepovinné 
prav id lo)  

Když Tvá postava 
kouzlí, předpokládá se o ní, že nějak dané 
kouzlo aktivuje — utrousí několik slov, 
zamává jistým způsobem rukou, zkříží 
prsty, spolkne živého pavouka apod. Podle 
obyčejných pravidel nemusíš přesně vědět, 
jak se to které kouzlo aktivuje.  Pro 
náročnější hráče je tu ale možnost zavést 
do hry takzvané složky kouzla, které jsou 
k jeho seslání zapotřebí. 

Akce potřebné k seslání kouzla jsou 
rozděleny do tří skupin — slova (verbální 
složka — V), gesta (somatická složka — S) 
a předměty (materiální složka — M). U 
každého popisu kouzla je uvedena 
kombinace nutná k úspěšnému seslání 
kouzla. Verbální složka vyžaduje, aby byl 
sesilatel schopen zřetelně mluvit (nesmí 
tedy být nijak umlčen), gesta vyžadují 
volné ruce (takže žádná pouta nebo 
okovy), případné předměty musí být 
rozsypány, zlomeny, spáleny, snězeny
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apod, aby kouzlo fungovalo. Přesný popis 
potřebných slov nebo gest nikde nevyčteš, 
nicméně materiální složky jsou uvedeny u 
každého kouzla zvlášť. Některé materiály 
jsou běžně dostupné, pro některá kouzla 
jsou však potřeba velmi vzácné, drahé nebo 
těžko dosažitelné suroviny. Ať už jsou 
potřebné suroviny jakékoliv, po seslání 
kouzla se nenávratně znednotí a není možné 
je použít znovu. Samozřejmě pokud není 
v popisu kouzla uvedeno jinak. 

Pokud toto nepovinné pravidlo 
používáte ve hře, každý, kdo chce dané 
kouzlo seslat, musí mít u sebe potřebné 
materiály. Bez nich je bezmocný, a to i v 
případě, že si kouzlo zapamatoval. Pro 
zjednodušení hry je možné předpokládat, že 
každý alespoň trochu rozumný kouzelník 
má při sobě dostatek základních surovin — 
například svíčky, pírka, písek, barvz, chmýří 
a sem tam nějakou tu větývku. DM však 
samozřejmě může rozhodnout, že vzácné a 
drahé suroviny u sebe postava nenosí 
automaticky, ale že si je musí vlastními 
silami obstarat. Konec konců, nemůžeš jen 
tak předpokládat, že Tvá postava tahá kapsy 
plné perel, které vytáhne, kdy si jen 
vzpomene. 

Zmiňované tři složky kouzla také mění 
podmínky, za kterých může postava kouzlo 
seslat. Ne vždy platí, že musí mít volné ruce 
a použít nějaký předmět. Některá kouzla 
totiž vyžadují jen jednu nebo dvě složky. 
Kouzlo, které má jen verbální složku, může 
tudíž seslat i nahý a pevně svázaný 
kouzelník, kouzlo vyžadující pouze gesta je 
možné použít i v oblasti působení kouzla 
ticho, a tak dále a tak podobně. Většina 
kouzel vyžaduje kombinaci alespoň dvou 
složek, moudří kozelníci však vytvářejí 
vlastní kouzla, k jejichž seslání je zapotřebí 
jen slovo nebo gesto.  Tak mohou své 
nepřátele nepříjemně překvapit. 

Tvorba kouzel 
Jednou z často 

opomíjených schopností kouzelníků a kněží 
je vymýšlení kouzel. Přestože pravidla 
nabízejí velké množství rozličných kouzel, 
bystrá postava si dokáže vytvořit přesně 
taková kouzla, jaká potřebuje. Potom i tam, 
kde jiní kouzelníci upadají do zaběhnutých 
schémat („Hele, hoši, je to kouzelník, dejte si 
bacha na ohnivé koule!“) může soupeře lehce 
(a nepříjemně) překvapit. 

Ačkoliv pravidla pro vymýšlení kouzel 
zná Tvůj DMt, jsou jisté věci, které musíš 
vědět i ty. Především a hlavně, výzkum 
kouzel znamená, že se budeš spolu se svým 
DM podílet na rozšiřování hry. Není to věc, 
kterou by dělal on pro Tebe. Bez svého 
přičinění nemůžeš očekávat žádné výsledky. 
Za druhé, ať už tvá postava postava vytváří 
jakékoliv kouzlo, nikdy nemůže vymyslet 

kouzla mocnější, než jaká v současném 
okamžiku ovládá. (Není tedy možné na 1. 
úrovni vymyslet kouzlo s ničivou silou ohnivé 
koule, s tím musíš počkat až na dobu, kdy by 
Tvá postava byla schopna se toto kouzlo 
naučit). A nakonec, musíš počítat s tím, že 
tvorba kouzla bude dlouhým a úmorným 
procesem. Tvá postava na ní spotřebuje 
značné množství času i peněz. Výzkum 
kouzel totiž něco stojí a rozhodně se neudělá 
jen tak přes noc. Očekávej, že DM využije 
této příležitosti a trošku zkrouhne Tvůj 
nadbytek peněz. Alena druhou stranu – 
existuje snad lepší způsob, jak by mohl 
kouzelník utratit své jmění? 

Uvědomíš-li si tohle všechno, můžeš 
přistoupit k vlastní tvorbě kouzla. Nejprve si 
napiš popis, jak by mělo vypadat, 
nezapomeň přitom na informace o složkách 
kouzla, záchranných hodech, dosahu, trvání 
a všech ostatních důležitých vlastnostech 
kouzla. Potom tento popis předej DM a 
přitom mu popiš, co by Tvé kouzlo mělo 
přesně dělat (ne vždy napíšeš to, co myslíš!). 
DM se musí rozhodnout, a potom Tvé nové 
kouzlo buď přijme, nebo zamítne. Různí DM 
mohou mít na stejné kouzlo různý názor, a 
Tobě nepomůže hádání a vztek. Pokud Tvůj 
DM kouzlo zamítne, musíš přemýšlet, jak ho 
upravit, aby bylo akceptovatelné i Tvým DM. 

Jakmile se s DM dohodnete na konečné 
verzi kouzla, může Tvá postava začít 
výzkum. Připrav se, že to bude nějakou 
dobu trvat, navíc ani nemusí být úspěšná, 
příp. může kouzlo dělat něco jiného, než 
bylo zamýšleno. DM může i teď ještě upravit 
působnost kouzla (zmenšit oblast působení, 
zvětšit způsobené zranění apod.). Nakonec, 
když je vše ostatní hotovo, musíš kouzlo 
pojmenovat. Mělo by to být nějaké 
uchvacující jméno (např. „Delsenořin 
zlomyslný parní válec“). Přece jen, když už si 
dáváš tu práci, tak chceš alespoň trochu 
ohromit ostatní, nebo snad ne? 

Popis kouzla 
Kouzla jsou 

uspořádána podle skupiny, do které patří 
(kouzelnická vs. kněžská) a úrovně. Uvnitř 
každého oddílu jsou uspořádána abecedně. 
Na začátku každého kouzla jsou uvedeny 
nejdůležitější údaje: 

Jméno: Každému kouzlu přísluší nějaké 
jméno. V závorkách je uvedeno jméno školy 
(u kouzelnických kouzel), do které patří. Je-li 
uvedeno více škol, patří kouzlo do všech zde 
uvedených. 

Některá kouzla je možno obrátit a 
dosáhnout jimi opačný efekt, než normálně. 
V tom případě je příslušná poznámka za 
jménem kouzla. Kněží s těmito kouzly se 
musí při zapamatovávání rozhodnout pro 
jednu z možností. Tak například kněz, který 
chce kouzlo způsob lehká zranění se ještě přd 

meditováním a modlením musí rozhodnout 
obrátit kouzlo uzdrav lehká zranění. Někdy je 
výběr opačného kouzla trestán (v případech, 
kdy daná verze neodpovídá přesvědčení 
postavy nebo se nelíbí knězovu božstvu) — 
bývá to odejmutím určitého kouzla, úrovně 
kouzel nebo i všech kouzel na určitou dobu. 
Přesná reakce závisí na DM, který v tomto 
případě reprezentuje božstvo. 

Obrácená kouzelnická kouzla fungují 
obdobně. Když se kouzelník učí kouzlo, 
zapisuje si do knihy obě verze, při 
zapamatování se však již musí rozhodnout 
pro jednu z nich. Tak například mág, který si 
zapamatoval kouzlo kámen na maso, ale 
rozhodne se seslat kouzlo maso na kámen, 
musí poměrně dlouho čekat (8 hodin spánku 
+ doba potřebná na zapamatování). 
Možným řešením je zapamatovat si toto 
kouzlo dvakrát, z toho jednou jako 
zkameňující a podruhé jako odkameňující 
(ovšem jen tehdy, může-li si zapamatovat 
dvě kouzla 6. úrovně). 

Škola: V závorkách za jménem kouzla je 
škola, do které kouzlo patří. Pro kouzelnická 
kouzla určuje, která kouzla se kouzelník 
specialista může naučit (podle toho, ke které 
škole patří). V případě kněžských kouzel jde 
o orientační údaj, který DM potřebuje kvůli 
různým odolnostem na magii (např. elfové 
jsou odolní vůči okouzlující magii). 

Sféra: Objevuje se pouze u kněžských 
kouzel, určuje sféru, do které kouzlo patří. 

Dosah: Tato položka ukazuje 
vzdálenost, na kterou je možno dané kouzlo 
seslat. Údaj „0“ znamená, že toto kouzlo lze 
seslat pouze na sebe, efekt je potom 
uplatněn na sesilatele, případně je on sám 
středem oblasti působení kouzla. Je-li v této 
kolonce uvedeno „dotek“, může být 
příjemcem kouzla kdokoliv, ale při kouzlení 
je třeba se ho dotknout. Není-li určeno jinak, 
kouzlo může být sesláno na kterémkoliv bod 
v daném dosahu, kam sesilatel stále ještě 
vidí. Tímto bodem může být jak bytost, tak i 
předmět. Obecně platí, že nejprve jsou 
kouzlem ovlivněny bytosti a předměty stojící 
nejblíže středu působení, pokud při popisu 
kouzla není uvedeno jiné kritérium (úroveň, 
počet životů apod.).  

Kouzla mohou být sesílána skrz úzká 
okna a štěrbiny pouze tehdy, může-li 
kouzelník pozorovat cíl a poslat svazek 
magické energie touto škvírou současně, 
skrze střílnu to tedy, jde, klíčovou dírkou už 
nikoliv. 

Složky: Tato položka je nepovinná, 
vysvětlení viz předcházející text. Složky jsou 
označeny V (verbální), S (somatická) a M 
(materiální). Suroviny po seslání kouzla jsou 
po seslání zničeny, neříká-li se v popisu něco 
jiného, ovšem s výjimkou svatých symbolů 
kněží. U kouzel, kde suroviny přetrvávají i 
po seslání kouzla volný pohyb, změna tvaru 
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apod.), ukončuje předčasná destrukce 
surovin trvání kouzla. 

Trvání: To je jednoduché — udává dobu 
působení kouzla. Kouzla s okamžitým 
účinkem se uplatňují a opět mizí okamžitě 
po seslání kouzla, přestože jejich důsledky 
mohou být stálé (nebo i normálně 
neodstranitelné). Kouzla s trvalým účinkem 
přetrvávají, dokud nejsou nějakým 
způsobem zrušena (nejčastěji rozptýlením 
magie). Některá kouzla mají různou 
proměnlivou trvání. Je-li doba přesně určena 
(např. 3 kola / úroveň sesiatele), vede 
evidenci jejich trvání hráč. U nejistého trvání 
(např. 3 + 1k4 kol) hází tajně na dobu trvání 
DM a eviduje i její průběžné vyčerpávání. 
DM Tě může varovat, že účinek kouzla 
končí, obvykle ale žádné takové poznámky 
nemáš k dispozici. Pro upřesnění se domluv 
s DM. 

Některá kouzla mohou být ukončena 
tím, kdo je seslal. K jejich zrušení musí stát 
kouzelník v dosahu kouzla a musí být 
schopen pronést rušící slova. Tímto 
způsobem je schopen zrušit kouzlo pouze ta 
osoba, která jej seslala! 

Dovba sesílání: Tato hodnota je 
důležitá, pokud používáte nepovinný 
systém sesílání. Je-li dáno pouze číslo, přičítá 
se k iniciativě, je-li ale uvedeno 1 nebo 
několik kol, kouzlo získává účinnost až na 
konci posledního kola sesílání.  

Sesílá-li Delsenora kouzlo, jehož doba seslání 
je 1 kolo, začíná účinkovat na konci kola, kdy ho 
začala vyvolávat. Sesílá-li ho 3 kola, působí až od 
konce 3. kola. Kouzla, která potřebují na seslání 
jednu nebo několik směn, začínají účinkovat na 
konci poslední směny. 

Oblast působnosti: Tato položka udává 
bytosti, objem, plochu, rozměry, hmotnost 
apod., která může být kouzlem ovlivněna. 
Kouzla, jejichž oblast působnosti může určit 
kouzelník, musí působit alespoň 3 metry ve 
všech směrech, neříká-li popis kouzla něco 
jiného. Tedy oblak s oblastí působnosti 10 m3 

/ úroveň sesilatele může, v případě 
kouzelníka na 12. úrovni, mít rozměry např. 
3x3x20 metrů, 3x4x10 metrů a tak dále. 
Kombinace jako např. 1x10x12 nejsou 
dovoleny, není-li vedeno jinak. 

Některá kouzla (např. požehnání) 
ovlivňují přátele nebo soupeře kouzelníka. V 
těchto případech jde vždy o přátele nebo 
soupeře v okamžiku sesílání kouzla. Tak 
například chaoticky dobrá postava 
spřátelená se zákonně neutrálním klerikem 
dostává bonus mnichova kouzla požehnání. 

Záchranný hod: Tento údaj určuje, má-li 
cíl kouzla možnost záchranného hodu a jeho 
účinek v prípadě úspěchu. „Negace“ 
znamená nulový účinek kouzla (kouzlo 
postavu nijak neovlivní), „1/2“ — postava je 
zraněna pouze za polovinu obvyklé hodnoty 
a údaj „žádný“ nedovoluje postavě 

záchranný hod vůbec (kouzlo má vždy plný 
účinek). 

Bonus za vysokou moudrost se 
uplatňuje v případě kouzel školy okouzlení / 
očarování.  

Pevná fyzická překážka může ovlivnit 
záchranné hody (tedy pravděpodobnost 
vyhnutí se účinkům kouzla). Úkryt může mít 
vliv nejen na záchranné hody, ale i na 
způsobená zranění. Podrobné informace má 
DM. 

Bytost, která úspěšně hodí proti kouzlu 
bez zjevných fyzických účinků (např. okouzli, 
polap nebo magická nádoba), může cítit jakýsi 
přesně nedefinovatelný pocit, „dotek“, 
typický pro tato kouzla (záleží na rozhodnutí 
DM). Přesné účinky kouzla však z tohoto 
pocitu není možné přesně určit. 

Obvykle se má za to, že uspěje-li postava 
v záchranném hodu, automaticky uspělo i 
všechno její vybavení. V případě neúspěchu 
nebo obzvlášť silného útoku pro ně však 
může být vyžadován samostatný záchranný 
hod. Bližší informace – kdy a jak – má DM. 

Každá postava se může kdykoliv 
dobrovolně vzdát záchranného hodu, v tom 
případě má každé kouzlo automaticky plný 
účinek. Obdobně může kterákoliv postava 
oslabit svou odolnost proti kouzlům na ni 
sesílaným. Kouzelník ji však poté může 
oklamat a seslat jiné kouzlo, než jaké si 
dohodli. Oběť se musí rozhodnout pro toto 
snížení vědomě, nestačí ji pouze nachytat 
nepřipravenou. Tak například postava, která 
je napadena ohnivou koulí, neztrácí svůj 
bonus ani v případě, že se do té doby s 
kouzelníkem přátelila. Oslabí-li však svou 
odolnost, protože se s mágem domluvil na 
kouzlu levitace (zatímco ten sešle ohnivou 
kouli), záchranný hod nedostává. U nestvůr a 
cizích postav rozhoduje o oslabení odolnosti 
DM, u postav hráčů záleží pouze na názoru 
hráče (proto musíš rozhodnutí o něm 

odolnosti oznámit DM). 
Popis kouzla: Text s popisem určuje 

funkci a přesné účinky kouzla a jeho vliv na 
hru. Obsahuje nejběžnější možnosti použití, 
nemůže ale obsáhnout všechny možnosti, 
které jsou schopni hráči vymyslet. V tom 
případě je úkolem DM rozhodnout o funkci 
kouzla v daném případě. 

Kouzla s několika možnými účinky 
dovolují sesilateli vybrat si v okamžiku 
kouzlení, který právě použije. Obvykle však 
platí, že kouzla s více možnými účinky 
bývají slabší než jednoúčinková kouzla 
stejné úrovně. 

Kouzla ovlivňující vlastnosti, útoky, 
způsobení zranění, záchranné hody apod. 
nejsou obvykle kumulativní — v úvahu se 
bere pouze kouzlo s nejsilnějším efektem. 
Tak kupříkladu bojovník, který vypil lektvar 
obří síly a poté na něj jeho přítel sešle kouzlo 
síla na 2. úrovni, tedy pociťuje jen účinky 
lektvaru. Po vypršení účinnosti lektvaru však 
zůstává kouzlo ještě nějakou dobu, proto se 
jeho síla vrací na základní hodnotu 
postupně. 
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Jakmile hráč provedl svou postavu úspěšně 
svým prvním dobrodružstvím, získal 
zkušenosti, co se týče hraní her na hrdiny. 
Co ale získala jeho postava? Nebude-li se 
zlepšovat, nebude schopná v nebezpečném 
světě AD&D přežít příliš dlouho. 

Naštěstí to není náš případ. Pokaždé, 
když se postava vydá na cesty, něco získá. 
Může se dozvědět něco o mezích svých 
fyzických a psychických schopností, potkat 
nestvůru, kterou nikdy předtím neviděla, 
použít nové kouzlo nebo třeba objevit nový 
zajímavý přírodní objekt. Ne všechny její 
zkušenosti musí být příznivé — po připečení 
poloviny družiny špatně umístěnou ohnivou 
koulí se mág pravděpodobně (ale bez záruky) 
naučí dávat víc pozor na dosah a pole 
účinnosti kouzel. Po střetnutí s baziliškem si 
asi uvědomí, jaké jsou výhody opatrnosti při 
jednání s nebezpečnými nestvůrami. Avšak i 
takto se něco naučil. 

Některé z informací a schopností 
získaných během hry se dají také při hře 
použít. Při špatně usazené ohnivé kouli se 
hráč kouzelníka naučí dávat příště větší 
pozor na rozsah a účinnosti kouzel, jeho 
spoluhráči (protože šlo o chybu hráče, 
postava ji pouze interpretovala v AD&D 
světě) se zase naučí udržovat větší odstup 
svých postav od postavy kouzelníka. 

Zkušenost je v tomto případě jasná a 
okamžitě použitelná. Postavy jsou lepší, 
protože jejich hráči lépe vědí, co a kde dělat. 
Postava se však zlepšuje i tím, že zvyšuje 
svou moc a schopnosti. Ačkoliv se může hráč 
zlepšovat, nemůže své postavě dát víc 
životů, kouzel nebo vyšší šanci na zásah v 
pěstním souboji. Tato zlepšení jsou dány do 
souvislosti se zkušenostními body (zk.).  

Zkušenostní body jsou konkrétním 
měřítkem zlepšení postavy. Zahrnují v sobě i 
mnoho abstraktních faktorů: větší jistota, 
odvaha, fyzická cvičení, všeobecný rozhled 
nebo třeba schopnost učit se za pochodu. 
Získá-li postava dostatek těchto bodů k 
postupu na další úroveň, její zlepšení se 
projeví v lepších schopnostech (podle 
daných pravidel). Které oblasti se nejvíce 
zlepšují a jak rychle toto zlepšování 
postupuje, to závisí pouze na povolání 
postavy. 

Zkušenost družiny 
Body zkušenosti 

postava získává svými skutky, které se 
obecně vztahují k cílům jejího 
dobrodružného života. Proto všechny 
postavy, které prošly nějakým 
dobrodružstvím, získávají zkušenost za 
překonané překážky a nepřátele. Protože 
velmi důležitá ve hře je spolupráce, 
zkušenost za zabité nestvůry se dělí mezi 
všechny členy družiny nezávisle na jejich 
akcích. Kdo dokáže rozhodnout, že 

kouzelník, stojící vzadu se zaklínadlem 
připraveným pro případ nouze nebyl 
užitečný? Nebo snad bard kryjící ústupovou 
cestu, ten nedělal nic důležitého? I postava, 
která v životě ani nezamávala mečem, může 
být užitečná při poradách nebo určování 
taktiky a strategie. Navíc i postavy jako bard 
nebo mág se mohou učit na činech 
zbývajících členů družiny. 

Zkušenost 
jednotlivce 

Postava získává 
zkušenost nejen jako člen družiny, ale i sama 
za sebe, podle toho, ke kterému povolání 
patří. Obecně platí, že získává zkušenost za 
činy odpovídající náplni jeho povolání. 
Válečníci získávají zkušenosti vítězstvím nad 
nepřáteli — čím silnější a nebezpečnější 
nestvůra, tím více zkušeností. Kouzelníci 
získávají zkušenost za používání kouzel, i 
když samozřejmě mág stojící v lese a jen tak 
sesílající svá kouzla naprázdno mnoho 
zkušenosti nepobere. Takové zabití zřícího 
pomocí kouzla blesk už je něco docela jiného! 
Další zkušenosti může kouzelník získat při 
vymýšlení nových kouzel, výrobě 
kouzelných předmětů apod. Kněží mohou 
obdržet zkušenosti za šíření své víry, stejně 
jako za účelné používání schopností a kouzel 
jim svěřených. Tuláci tíhnoucí k zlodějině 
zase získávají zkušenost díky svým 
zvláštním schopnostem a přilepšování 
vlastní kapse. 

Postava může dostat zkušenosti i za činy 
hráče — třeba jako odměnu za dobré hraní. 
Hraje-li hráč svou postavu dobře, s 
nadšením a vcítěním se, proč by za to 
nemohl být odměněn? Přichází-li s mnoha 
dobrými nápady, může ho DM odměnit 
určitým množstvím zkušenosti za jeho 
příspěvek ke hře. 

Nakonec může postava získávat 
zkušenosti za úspěšné splnění úkolu nebo 

třeba i jen přežití dobrodružství. Přesto však 
neexistuje pravidlo určující povinnost 
jakýkoliv splněný úkol odměnit (rozhodnutí 
je opět plně v rukou DM), a to i v případě, že 
je jasné, co je úkolem postavy. 

Výcvik 
Přestože postava 

získala dostatek zkušeností k postupu na 
vyšší úroveň, nemusí to DM povolit. Může 
totiž před vlastním postupem vyžadovat 
ještě výcvik pod dohledem zkušeného 
učitele, kde se letmé zkušenosti nabyté 
postavou mění na skutečně znatelné 
vylepšení. Tento výcvik zabírá  v průměru 
několik týdnů (závisí na úrovni instruktora) 
a obvykle je rozložen do doby, kdy není 
postava na nějakém dobrodružství. 

DM může také stanovit, že současné 
okolnosti nejsou postupu příznivě 
nakloněny. Je-li družina např. hluboko ve 
starých dolech, právě porazila bandu gnolů a 
než se dostane na povrch, čeká postavy asi 
ještě několik podobných setkání, rozhodne 
DM, že všechny zkušenosti připíše postavám 
až po opuštění dolů. Má na to plné právo a 
pokud postavy přežijí, budou z toho mít 
prospěch i ony (jak zkušenosti, tak i nové 
znalosti a informace). 

Konkrétní 
informace 

Bohužel, zde již více 
konkrétních informací o tom, jak a proč 
postavy dostávají zkušenosti, nedostaneš. 
Protože jen DM přesně určuje, kolik 
zkušeností každá postava získává, jsou i 
podrobnější údaje DějMistrově rukověti. 
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AD&D je fantasy hra vytvořená proto, aby 
dala hráčům pocit vzrušení a nebezpečí. 
Postavy se statečně prodírají neznámými 
nástrahami rozpadlých podzemí a trnitých 
divočin, bojují proti nebezpečným 
nestvůrám a zlým nepřátelům. Proto je 
důležité pro každého hráče znát základní 
pravidla boje. 

K vytvoření skutečného pocitu 
nebezpečí a vzrušení musí být pravidla 
hodně propracovaná, ale současně hratelná a 
dostatečně jasná, aby si každý hráč mohl živě 
představit, jak vypadá situace na (nejen) 
bitevním poli. Pravidla pro souboj v AD&D 
obsahují množství různých akcí a možných 
výsledků — kolik si jen lidská mysl dokáže 
představit. Vědomí, že za okamžik se může 
stát cokoliv (protože to pravidla umožňují), 
vytváří vzrušení pro všechny. 

Bojování  není  všechno 

Přestože je boj v 
AD&D důležitý, není to všechno. Je to totiž 
pouze jeden z mnoha způsobů, jak se 
družina může vyrovnat s nastalou situací. 
Kdyby byl náplní každého střetnutí pouze 
boj, hra by Tě rychle přestala bavit. Obsahem 
této kapitoly je proto i několik pravidel 
(několik z mnoha, které můžeš ve spolupráci 
s DM doplňovat a zpřesňovat i Ty) 
popisujících i jiné, než jen čistě bojové akce. 

Najdeš tu základy výpočtu zásahu a 
způsobeného zranění, dále odvracení 
nemrtvých, zvláštní způsoby útoků a 
obrany, jedy, hrdinské činy apod. 

Definice 
V pravidlech pro boj 

používáme mnoho různých termínů. Pro 
porozumění hře musíš ovládat jejich přesný 
význam, proto Ti zde dáváme stručný 
přehled. Podrobnější vysvětlení je obsaženo 
v textu (nebo o přesném významu rozhoduje 
DM). 

Boj na blízko je jakákoliv situace, kdy 
soupeři stojí téměř na dosah ruky – ať už 
bojují pomocí zbraní, drápů, zubů, kouzel 
nebo jakkoliv jinak. V takové situaci je velmi 
výhodná velká síla a obratnost. 

Iniciativa určuje pořadí, v jakém se dějí 
jednotlivé události během kola boje. Tak jako 
většina jiných věcí, i iniciativa je určena 
souhrou vlastností, situace a náhody. 

Na začátku každého kola si všechny 
bojující strany hodí kostkou a tento hod je 
upraven podle situace a vlastností bojujících. 
Postava (strana) s menším číslem začíná 
provádět své akce první. 

Překvapení se uplatňuje v případech, 
kdy jedna ze stran setkání neočekává. 
Znamená prostě, že jedna nebo i obě strany 
jsou na okamžik vyvedené z míry, 
neschopné rychle a adekvátně reagovat. 

Jejich nepřátelé (pokud nejsou také 
překvapeni) mají jedno kolo výhodu volné 
akce, zatímco se ostatní vzpamatovávají.  

Útok s překvapením dává útočníkům 
bonus k iniciativě (viz Tabulka 51), 
překvapená postava má také postih k 
záchranným hodům. 

Překvapení se určuje pomocí hodu 
kostkou, a to na začátku setkání. Překvapení 
je velmi těžce ovlivnitelné, proto je jen velmi 
málo bonusů a postihů k hodu.  

Střelecký souboj nastává v okamžiku, 
kdy kdokoliv vystřelí, hodí, vrhne, kopne 
nebo jinak uvede do pohybu jakoukoliv 
střelu (nebo třeba sešle útočné kouzlo). 
Souboj na blízko i střelba se řídí stejnými 
základními pravidly, některé situace a 
bonusy jsou však použitelné pouze při 
střelbě. 

THAC0 je zkratka, vycházející 
z anglického originálu „To Hit Armor Class 
0“, což by se dalo přeložit jako „k zasažení 
třídy zbroje 0“. Toto číslo určuje, kolik musí 
hodit postava nebo nestvůra, aby úspěšně 
zasáhla soupeře, který má TZ rovnou právě 
0. THAC0 závisí na úrovni a povolání 
postavy (viz Tabulka 53). Můžeš jej používat 
k určení hodu potřebného k zásahu nestvůry 
s libovolnou TZ. 

Třída zbroje klasifikuje obrannou 
hodnotu zbroje, kterou daná bytost používá. 
V některých případech se podle okolností 
může TZ upravit – za velkým kamenem 
budeš mít lepší třídu zbroje, naopak při 
útoku zezadu bude tvá obranyschopnost 
poněkud horší. 

Zbroj chrání postavu tím, že zmenšuje 
šanci nepřítele na úspěšný zásah (a zranění). 
Zbroj zranění neabsorbuje, ale předchází 
mu. Bojovník v plátové zbroji se asi nebude 
pohybovat nejrychleji, ale prorazit jeho 
brnění není lehký úkol! 

TZ může mít hodnotu od 10 (nejhorší — 
tedy žádná zbroj) až k -10 (velmi mocné 
magické brnění). Čím menší číslo, tím lepší je 
zbroj. Vylepšení TZ obstarávají také štíty (viz 
Kapitola 6.: Výzbroj a výstroj). 

Vliv na třídu zbroje mohou mít také 
vlastnosti, dovednosti a schopnosti postavy 
(spolu s uvážením situace). Tak například 
velmi obratná postava má bonus k TZ, ten jí 
však nepomůže (nepočítá se), je-li napadena 
zezadu. 

Záchranné hody měří a hodnotí 
odolnost postavy proti zvláštním útokům — 
jedům, magii a útokům ovlivňujícím celé tělo 
nebo mysl postavy. Schopnost odolat 
takovým útokům se zvyšuje, jak postava 
postupuje v úrovních; při zlepšování velmi 
pomáhají obratnost a duševní odvaha. 

Zranění je způsobeno úspěšným útokem 
soupeře, jedem, pádem, ohněm apod. 
Zranění způsobené jakýmkoliv druhem 
útoku se vyjadřuje počtem životů, které se 

odečítají od celkového počtu životů postavy. 
Klesne-li tato hodnota na 0, postava umírá. 

Hod na útok 
Základem bojového 

systému je hod na útok, určuje totiž, je-li 
útok úspěšný nebo ne. Číslo, které hráč musí 
hodit k úspěchu, se také nazývá „číslo k 
zásahu“. 

Hod na útok se používá při útocích 
mečem, kuší, kamenem a podobně, stejně 
jako při ranách pěstí, kopancích, přetahování 
atd. Tento hod se používá i v případech, kdy 
je potřeba velká přesnost (hod kamenem na 
malý cíl nebo hození meče spolubojovníkovi 
uprostřed bitvy). 

Určení  „č ís la  k  zásahu“ 

První krok v útoku je 
nalezení čísla potřebného pro zásah soupeře. 
Odečti TZ soupeře od útočníkova THAC0 
(pamatuj, že je-li TZ záporné, ve výsledku se 
jakoby přičítá). Útočník musí hodit na 1k20 
stejně nebo více, než je výsledné číslo. 

 
Krátký příklad: Bojovník Rath je na 7. 

úrovni, jeho THAC0 je 14 (z Tabulky 53.), takže 
musí hodit 14 nebo více, aby zasáhl nestvůru s TZ 
0. Během souboje Rath zaútočil na orka v drátěné 
košili (TZ 6), potřebuje tedy na 1k20 hodit 
alespoň 8 (14-6=8), aby ho zasáhl. V případě 
úspěchu hází příslušnou kostkou (v závislosti na 
své zbrani — viz příslušný sloupec Tabulky 44.), 
aby určil, jaké zranění orkovi způsobil. 

 
Tento příklad je velmi jednoduchý — v 

typické situaci v AD&D světě se uvažují ještě 
opravy THAC0 podle použité zbraně, síly 
postavy apod. (viz následující oddíl „Opravy 
hodu na útok“). Urči opravu za sílu a za 
zbraň, jejich součet přičti k základnímu 
THAC0 a zapiš si takto opravené THAC0 ke 
zbrani do svého deníku. Při boji pak 
soupeřovo TZ odečítáš od modifikovaného 
THAC0 příslušné zbraně. 
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Rath je stále bojovník na 7. úrovni. Má sílu 
18/80 (což mu dává bonus +2 k hodům na útok). 
Bojuje kouzelným dlouhým mečem +1. Jeho 
THAC0 je 14, síla jej upravuje na 12, bonus 
zbraně na 11. Při útoku na orka z minulého 
příkladu mu tedy stačí hodit 5 nebo více (11-
6=5). Způsobené zranění najde opět v Tabulce 
44. (pro jednoduchost je lepší i tato čísla napsat ke 
zbrani do svého deníku). 

 
DM může přidat ještě další opravy v 

závislosti na situaci (bonus, útočíš-li zezadu, 
postih, je-li Tvůj nepřítel skrytý za velkým 
kamenem). Je-li po všech opravách Tvůj hod 
alespoň stejně velký nebo větší než 
požadované číslo, podařilo se Ti soupeře 
zasáhnout. Je-li hod menší, máš smůlu, 
nepřítel se Tvé ráně vyhnul (nebo ji zadržela 
zbroj, kryt apod.). 

Opravy hodu na útok 

V boji může útočné 
číslo ovlivňovat mnoho faktorů. To se odráží 
v opravách hodu na útok, resp. v útočném 
čísle. 

Opravy za sílu: Síla postavy může 
ovlivnit jak pravděpodobnost zásahu, tak 
způsobené zranění. Tento bonus (postih) se 
uplatňuje vždy při boji na blízko, stejně jako 
u vrhacích zbraní (oštěp, sekyrka apod.). 

Kladná oprava za sílu se může použít i v 
případě luků, jestliže postava používá luk 
speciálně pro ni vyrobený. Postavy s 
postihem za sílu tento postih započítávají při 
používání luků vždy (nedokáží prostě 
dostatečně napnout tětivu). Oprava za sílu se 
nikdy nepočítá při použití jakékoliv kuše. 

Kouzelné předměty: Magické vlastnosti 
zbraně mohou boj ovlivnit také. Předměty 
zlepšující obranu nebo útok jsou označeny 
kladným číslem. Meč +1 například o 1 
zlepšuje šanci postavy na zásah, kroužková 
košile +1 zlepšuje o 1 trídu zbroje (čili TZ je o 
1 nižší). Prokleté předměty fungují naprosto 
stejně, mají ale záporné opravy. 

Oprav hodu na útok může postava 
započítat libovolné množství, stejně i 
výsledná suma oprav může být libovolná. 

Tabulka 51 ukazuje některé standardní 
opravy. Kladná čísla znamenají výhodu pro 
útočníka, záporná jeho znevýhodnění. 

Tabulka 51: OPRAVY HODU NA ÚTOK 

Situace  Oprava 

Obránce neviditelný -4 
Obránce omráčen 
/ležící čelem k zemi +4 
Obránce překvapen +1 
Obránce spící nebo 
znehybněný Automaticky* 
Obránce vyveden z rovnováhy +2 
Střela, dlouhý dostřel -5 
Střela, střední dostřel -2 
Útočník na zvýšeném místě +1 
Útok zezadu +2 

 
* Je-li obránce napaden během 

obyčejného souboje, útok je automaticky 
úspěšný a způsobí normální zranění. Pokud 
neprobíhá žádný další boj (ostatní jsou např. 
mrtví nebo v bezvědomí), může být obránce 
zabit automaticky. 

 

Opravy za typ 
zbraně  vůč i  zbroji 
(nepovinné prav id lo) 

Ne každá zbraň má 
stejné účinky. Kdyby měly, nebylo by 
potřeba používat tak široké spektrum 
různých typů zbraní. Kromě rozdílů ve 
velikosti, tvaru, hmotnosti a délce se mnohé 
zbraně liší i účinkem proti jednotlivým 
typům zbrojí. 
 
Různé typy zbraní 

V AD&D světě 
spadají zbraně do tří různých kategorií podle 
toho, jak se používají. Jsou to sečné zbraně, 
dále bodné a drtivé. 

Sečné zbraně zahrnují meče, sekery a 
nože. Zranění je způsobeno kombinací váhy, 
svalové síly a dobrého, pevného ostří. 

Bodné (některé meče, píky, oštěpy, šípy 
apod.) spoléhají na schopnost jediné ostré 
špice proniknout i velmi pevnou zbrojí spíše 
nežli na hmotnost. 

Drtivé zbraně (palcáty, kladiva, kyje 
atd.) způsobují zranění hlavně svou vahou, 
podpořenou fyzickou silou bojovníka. 

Některé zbraně (hlavně některé z 
ratišťových) spadají do více než jedné 
kategorie. Tak třeba halapartna může být 
používána jako prodloužená sekera (sečná 
zbraň) nebo jako krátká píka (bodná). 
Variabilnost takových zbraní dává jejich 
majiteli možnost vybrat si způsob boje 
úměrný situaci. 

Přirozené zbraně mohou být také 
zařazeny do skupin podle způsobu boje. 
Drápy patří k sečným zbraním, zuby 
(přestože se to nezdá) bodají (a potom 
trhají), útok ocasem se řadí k drtivým. 

Způsob útoku nestvůr s přirozenými 
zbraněmi určuje podle situace DM. 

Typy zbrojí mají jinou klasifikaci. Plná 
plátová zbroj je zdaleka nejúčinnější, protože 
je vyrobená z tlusté vrstvy kovu, přesto má 
některé nevýhody proti jistým typům zbraní. 

V tabulce 52. najdeš opravy TZ zbrojí 
proti typům zbraní (tato čísla se přičítají k 
THAC0 útočníka, pokud tento systém 
používáte). K používání této tabulky, musíš 
znát přesný typ obráncovy zbroje. Opravy u 
kouzelných zbrojí neovlivňují typ zbroje, 
pouze výslednou TZ. 

Tento systém se používá pouze proti 
soupeřům používajícím zbroje, nestvůry s 
přirozenou zbrojí do tohoto systému 
zahrnuty nejsou (oprava se u nich 
neuvažuje). 

 

 
Tabulka 52:  OPRAVY ZA TYP  

ZBRANĚ VŮČI ZBROJI 

Typ zbroje Sečné Bodné Drtivé 
Brigantina +1 +1 0 
Drátěná košile +2 0 -2 
Kroužková košile,  
     bronzová plátová zb. +1 +1 0 
Lorika +2 0 +1 
Pásová lorika 0 +1 +2 
Plátová zbroj +3 0 0 
Plná plátová zbroj +4 +3 0 
Pokovaná kožená zbroj +2 +1 0 
Polní plátová zbroj +3 -1 0 
Šupinová zbroj 0 +1 0 
Vycpávaná, kožená,  
      tlustá kožená zbroj 0 -2 0 

 

Nedosažite lná             
č ís la  k  zásahu 

Někdy je zdánlivě 
nemožné dosáhnout takového hodu, aby 
útočník zasáhl, resp. minul (je-li třeba hodit 
více než 20 nebo méně než 1). I v takovém 
případě je však třeba hodit na útok! 

Důvod je jednoduchý: při uplatnění 
bonusů k hodu (magie, síla, situace nebo 
cokoliv jiného) může útočník hodit i více, 
než 20. Obdobné pravidlo platí i pro opačný 
případ.
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Nezávisle na tom, kolik potřebuje 
útočník k zásahu, hod (bez oprav) rovný 
právě 20 znamená vždy zásah, naopak hod 
rovný právě 1 vždy mine — poslední slovo 
patří DM. Ve většině případů však není 
třeba, aby DM do hry v takové situaci 
zasahoval. 

Takže i postava, která potřebuje hodit 23 
a má postih -3 k hodu, může „utrpět“ zásah 
— hodí-li na kostce přesně 20. Podobně tak, 
bojovník, který k zásahu ppříšery potřebuje 
3 a má meč +4, může minout, padne-li mu 1 

V nepředvídatelném zmatku bitevní 
vřavy není nic jisté… 

Výpočet THAC0 
Před tím, než hodíš 

na útok, musíš znát své THAC0, které závisí 
na úrovni a povolání postavy (v případě 
vlastních i cizích postav), či na 
životaschopnosti (u zvířat a nestvůr). 
Všechny postavy na 1. úrovně mají základní 
THAC0 20, nezávisle na povolání. 

Pro postavu mezi 1. a 20. úrovní určíš 
THAC0 pohledem do Tabulky 53, máš-li 
postavu na vyšší úrovni, řiď se údajem z 
Tabulky 54. Podle ní můžeš vypočítat 
THAC0. 

Údaje o THAC0 nestvůr obsahuje DMR. 
 

Boj a setkání 
Setkání jsou jádrem 

celé hry. Protože mnoho setkání v AD&D 
končí bojem, musí každý hráč dobře rozumět 
tomu, co se během boje děje. Je několik věcí, 
které musí dobrý DM při každém setkání 
uvážit: Je někdo překvapen? Jak daleko jsou 

nepřátelé? Kolik jich je? Odpovědi na tyto 
otázky může DM najít v DMR. Toto jsou 
otázky společné všem setkáním, bez ohledu 
na to, skončí-li bojem nebo ne. 

Kolo souboje 
Přeroste-li setkání v 

souboj, časová stupnice hry automaticky 
začne počítat kola (nazývané také bojová 
kola). Kolo je jednotka používaná pro 
posuzování akcí postavy během boje, resp. 
jiných činností, kdy je důležité ubíhání času. 

Kolo je jednotka odpovídající asi naší 
minutě. Deset kol tvoří jednu směnu (tah). 
Jedna směna tedy trvá asi 10 minut. To je 
důležitý údaj při sesílání některých kouzel, 
která trvají několik směn (jiná kouzla mohou 
trvat třeba jediné kolo). 

Toto všechno jsou ale pouhé aproximace 
— během boje je nemožné měřit přesný čas. 
Činnost za normálních okolností velmi 
snadná může ve víru boje nabýt neobyčejně 
hrdinský nádech. 

Tak například vypití lektvaru. Obvykle 
na tom není nic těžkého — prostě vytáhnu 
lahvičku z batohu, odšpuntuji a vytáhnu až 
do dna. Žádný problém.  

Teď si ale představ bojovou situaci: 
lektvar je bezpečně uložen na dně Tvého 
batohu. Ze všeho nejdřív se podíváš, jestli Ti 
někdo nemůže pomoci, ale (překvapivě) 
všichni jsou poněkud zaneprázdnění. Takže, 
s mečem v jedné ruce, snažíš se stáhnout 
popruh z jednoho ramene. To se Ti povedlo, 
ale v tom okamžiku se na Tebe vrhnou dva 
orci! Druhý popruh se také svezl dolů a 
omezuje pohyby Tvé ruky s mečem! Ani štít 
nemůžeš používat s plnou účinností. 

Držíš štít jak to jenom jde a snažíš se co 
nejlépe bránit jejich výpadům. Zatlačili Tě 
několik stop dozadu, když (ó díky bohové!) 
jeden z Tvých společníků zahlédl Tvou 
neutěšenou situaci a jde Ti na pomoc — 
odlákal od Tebe oba orky. Spěšně poklekáš, 
odkládáš meč a konečně definitivně 
sundáváš batoh. Slyšíš výkřik a jen instinkt 
Ti pomohl zakrýt se štítem před 
přicházejícím útokem. 
Prohledáváš batoh, nacházíš lahvičku, 
vytáhneš ji a ve skrytu za štítem vytahuješ 
zátku. A najednou všude kolem tebe zuří 
plameny – ohnivá koule! Zatneš zuby, snažíš 
se odolat šoku, žáru a návalu bolesti, zatímco 
se snažíš nerozdrtit ani nerozlít lahvičku. 
Když plameny odeznívají, ta je stále ještě 
celá. 
  Teď rychle zhltnout obsah lahvičky, 
popadnout meč, odkopnout nepotřebný 
batoh z cesty, a zpátky do přední linie.  

Řečeno herními termíny, jpostava právě 
prožila následující následující: stáhla se, 
ubránila se orkům, vyhnula se dalšímu 
útoku, úspěla v záchranném hodu proti

Tabulka 54: VÝVOJ THAC0 

 Rychlost 
Povolání Bodů/úroveň 
Kněz 2/3 
Kouzelník 1/3 
Tulák 1/2 
Válečník 1/1 

 

Tabulka 53: THAC0 PRO 1. až 20. ÚROVEŇ 

 Úroveň 
Povolání 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Kněz 20 20 20 18 18 18 16 16 16 14 14 14 12 12 12 10 10 10 8 8 
Kouzelník 20 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15 14 14 
Tulák 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 
Válečník 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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kouzlu (ohnivá koule), vypila lektvar a je 
připravena pro další kolo boje. 

Co můžeš udě lat  v  jednom 
kole  

Ať už je přesná délka 
kola jakákoliv, postava může za kolo provést 
pouze jednu základní akci, ta se však může 
skládat z několika jednodušších. 

Když Tvá postava útočí, musí se přiblížit 
k nepříteli, navzájem kolem sebe krouží, aby 
našli volné místo k průniku, oba soupeři 
(nebo i více) předstírají výpad tady, bod 
onde, blokování útoků, oba uskakují, no a 
nakonec mají někdy příležitost k pořádnému 
úderu. Kouzelník může skládat složky 
kouzla, vyhnout se útočníkovi, v duchu si 
zopakovat postup seslání, vyřknout vlastní 
kouzlo a pak se stáhnout do bezpečí. Už 
jsme ukázali, jak může probíhat vypití 
lektvaru. Každá z těchto činností může 
zabírat minutu, víc nebo i méně, ale pro tato 
pravidla je standardní časovou jednotkou 
minuta (tedy kolo), za kterou se dá 
zvládnout jedna akce. 

Zde je několik příkladů, co může 
postava za jedno kolo stihnout: 
• Zaútočit (může zaútočit až tolikrát, kolik 

útoků za kolo odpovídá jejím 
schopnostem, tedy povolání a úrovni) 

• Seslat jedno kouzlo (je-li potřebná 
doba jedno kolo nebo kratší) 

• Vypít lektvar 
• Rozsvítit pochodeň nebo lucernu 
• Použít magický předmět 
• Přesunout se až do takové vzdálenosti, 

jaká odpovídá jeho rychlosti pohybu  
• Pokusit se otevřít tajné nebo 

zablokované dveře. Ovázat zranění (sobě 
nebo jiné postavě) 

• Prohledat postavu v bezvědomí (nebo 
mrtvou či svázanou) 

• Zatlouci hřebík 
• Sebrat odhozenou (vyraženou) zbraň 

 
Existují také akce, které zabírají tak málo 

času, že je v AD&D považujeme za okamžité, 
mohou být provedeny současně s nějakou 
jinou (hlavní) akcí. Jako příklad uvádíme 
těchto několik: 
• Krátký výkřik, pokyn, sdělení nebo 

příkaz soupeřům nebo 
spolubojovníkovi, nikoliv ale 
konverzace, kdy je požadována nebo 
očekávána odpověď. 

• Výměna zbraní (jednu odhodím, 
druhou tasím). 

• Odložení (zahození) přebytečného 
vybavení (batohy, lampy, pochodně 
apod.) 

Pořadí akcí 
př i  boji 

Ve skutečném životě 
je souboj jedna z věcí, které se nejvíc blíží 
naprosté anarchii. Každý bojovník se snaží 
zranit jiného, což v důsledku znamená 
zmatek a chaos po celém bitevním poli. Boj 
je proto vždy nepředvídatelný do všech 
podrobností — projevuje se nedostatečná 
komunikace, zmařené útoky a protiútoky, 
neplánované akce a všeobecný chaos. Hraní 
bitvy ve hře však vyžaduje určitá pravidla. 
Během kola musí postupně po sobě 
následovat několik fází — jsou to: 

 
1. DM se rozhodne, jakou akci bude 

provádět která nestvůra, cizí postava 
apod., včetně případných kouzel. 

2. Hráči oznámí, co budou dělat jejich 
postavy (včetně kouzlení, odvracení 
nemrtvých, pití lektvarů apod.). 

3. Určí se pořadí útoků (iniciativa). 
4. Podle pořadí se provedou příslušné 

akce. 
 
Tyto čtyři fáze se opakují dokola, dokud 

boj neskončí — porážkou jedné skupiny, 
jejím útěkem nebo vzdáním se. Jen málokdo 
bojuje do úplné smrti, většina tvorů se snaží 
z prohraného boje utéci, nebo třeba právě 
vzdát se a doufat. 

Rozhodnutí cizích postav / nestvůr: Jako 
první musí DM tajně určit, co bude dělat 
která nestvůra a cizí postava — útočit, 
prchat, kouzlit atd. Své rozhodnutí však 
hráčům neoznamuje. Bude-li některá 
z nestvůr či cizích postav kouzlit, musí DM 
kouzlo vybrat dřív, než své akce oznámí 
členové družiny. 

Rozhodnutí hráčů: Jako druhý krok 
musí hráči určit, co budou dělat jejich 
postavy, a své rozhodnutí sdělí DM. Toto 
rozhodnutí nemusí být naprosto precizní a 
může se mírně měnit, pokud se DM bude 
domnívat, že je to možné. 

Bojuje-li družina proti goblinům, stačí, 
když hráč řekne: „Můj bojovník bude 
útočit,“ nemusí už přesně určit, na koho 
bude tento útok veden. Pokud však bude 
skupina nepřátel smíšená – třebas goblini a 
orci – musí už určit, jestli útočí na goblina 
nebo orka. 

Sesílání kouzel se vyhlašuje také v této 
etapě, vybraná kouzla už nemohou být 
později (po hodu na iniciativu) změněna. 

Dřív, než přikročí k další fázi, musí se 
DM ujistit, že ví jasně, co která postava a 
nestvůra bude dělat. To se týká nejen 
nestvůr a hráčských postav, ale i 
námezdníků či následovníků, kteří jsou 
ovládáni hráči a DM společně. Má-li jasnou 
představu, může zamítnout akce, které jsou 

proti pravidlům (či, v případě CP, 
neodpovídají charakteru postavy). 

Neuskutečnitelné akce nemusí DM 
rovnout zamítnout, ale může nechat pokus 
normálně uskutečnit. Není povinností DM 
upozorňovat hráče na chyby a radit nejlepší 
vhodnou strategii. 

Iniciativa: Třetím krokem je určení 
pořadí, v jakém budou účastníci boje 
provádět své akce. Tato pravidla jsou 
podrobněji popsána níže. 

Vlastní akce: Toto je poslední krok, ve 
kterém postavy postupně provádějí své 
předem ohlášené akce. 

Výše uvedené pořadí kroků není 
nedotknutelné. Naopak, některé nestvůry 
porušují standardní postup a často je 
zapotřebí spolehnout se na selský rozum. V 
takových situacích rozhoduje DM. 

 
Rath vede družinu průchodem v podzemí. 

Hned za ním jdou Rupert a Delsenora. Projdou 
zatáčkou, a najednou před nimi stojí skupina orků 
a trollů, něco přes 5 metrů daleko. Nikdo není 
překvapený (orci o družině věděli, byli posláni ji 
zlikvidovat, družina je zase na podobná setkání v 
podzemí připravená). 

DM má ve svých poznámkách uvedeno, že 
orci této družiny jsou poněkud váhaví, rozhodne 
se proto, že se stáhnou a nechají bojovat trolly. Ti 
se dokáží rychle regenerovat (na což také 
spoléhají)  postoupí tedy vpřed  do první řady, 
přičemž vydatně orci proklínají, a připravují se 
zaútočit. DM se otočí k hráčům a ptá se „Co 
budete dělat?¨ 

 
Jindra (hraje Ratha, trpaslíka, který nenávidí 

orky): „Orci? — HRRR NA NĚ!!!“ 
Anna (Delsenora, kouzelnice): „Hm — Cože?! 

Počkej, tohle ne... Chtěla jsem... teď nemůžu 
seslat ohnivou koul!.“ 

DM: „Rath se vrhá do útoku. Rychle — co budeš 
dělat?“ 

Honza (Rupert, půlelf, říká Anně): „Tak něco 
zakouzli!“ (Obrací se na DM): „Můžu 
vystřelit z luku přes něj?“ 

DM: „Jasně, je malej.“ 
Honza: „Fajn, střílím na orky.“ 
DM: „Anče, řekni mi, co Delsenora dělá, jinak 

tohle kolo ztratí rozhodováním!“ 
Anna: „Mám to! — Kyselinový šíp na trolla v 

čele.“ 
DM: „Bezva. Jindro, Rath je vepředu. Házej na 

iniciativu.“ 

Iniciativa 
Hod na iniciativu 

určuje, kdo v daném kole jedná jako první, 
druhý atd. Iniciativa není nic pevně daného, 
ale mění se kolo od kola (boj je velmi nejistá 
záležitost). Postava nikdy neví předem, 
bude-li jako první útočit ona nebo soupeř. 



 

       Boj (iniciativa) 

 96 

Obvykle se iniciativa určuje pro každou 
z bojujících stran jedním hodem. Potom i 
všichni členové jedné skupiny jednají dříve, 
než druhá skupina (případně skupiny). 

V těchto pravidlech jsou uvedeny ještě 
dvě nepovinné metody na určení iniciativy 
— iniciativa je potom více individuální. Tak 
či onak, postup ve ve všech případech téměř 
totožný. 

Standardní  určení  
in ic iat ivy  

Pro určení iniciativy 
každé strany účastnící se boje hoď 1k10 za 
každou z těchto skupin. Obvykle za 
nestvůry (nebo CP) hází DM, za družinu 
jeden z hráčů. Menší hod vyhrává — kdo 
hodí méně, začíná akci. Jsou-li více než dvě 
zúčastněné strany, postupují ve vzestupném 
pořadí. 

Hodí-li obě strany stejně, dějí se všechny 
události najednou — všechny hody na útok, 
na zranění, kouzla, jedy apod. jsou 
dokončeny dříve, než se kterýkoliv výsledek 
uplatní proti některé z postav nebo nestvůr. 
Je proto klidně možné, že kouzelník usmaží 
bleskem orka, který ho právě rozsekává 
napůl. 

Opravy hodu na in ic iat ivu 

Některé faktory 
vyplývající ze situace mohou iniciativu 
ovlivnit. Proto uvádíme následující tabulku, 
udávající opravy přičítající se k hodu na 
iniciativu. 

Chce-li družina využít určitý bonus, 
musí ho splňovat všichni členové družiny. 
Stojí-li všichni na vyšší pozici než nepřítel 
všichni kromě jednoho bojovníka, nemohou 
dostat bonus za vyšší pozici. Proto se 
pravděpodobně bude DM ptát jednotlivých 
hráčů, kde jejich postavy stojí. 

Strana s hodem po opravě menším 
vyhrává iniciativu a jedná jako první. 

 
 
Budeme-li pokračovat ve výše uvedeném 

příkladu, DM se rozhodl, že stačí jeden hod na 
iniciativu pro celou skupinu a není třeba 
uplatňovat opravy (přestože Rath bezhlavě útočí, 
orci a trollové nejsou dost rychlí na to, aby se 
připravili na jeho útok). 

Jindra hodil za družinu, padlo mu 7 (na 
1k10). DM hodil 10, proto družina jedná jako 
první (má menší číslo).  

Delsenořin kyselinový šíp trefí jednoho z 
trollů právě ve chvíli, kdy Rath zasáhl nejbližšího 
orka Rupertův šíp složil další z těchto příšer 
během jejich přesunu do zadní pozice. Teď přišla 
řada na protiúder nestvůr. 

Orci dokončují sestavování své bojové linie za 
trolly, zatímco první troll, rozzuřen kyselinou, 
těžce zranil Ratha. Kolem něj se rojí další a snaží 
se ho roztrhat na cucky. 

Skupinová in ic iat iva 
(nepovinné prav id lo)  

Někteří hráči 
považují jeden hod pro všechny členy 
družiny za nerealistický. Je to samozřejmě 
pouze zjednodušení, aby každé kolo 
obsahovalo co nejméně hodů kostkou, které 
hru zpomalují. Zbraně v boji použité, různé 
akce postav a situace mohou samozřejmě 
iniciativu ovlivňovat. 

Při použití tohoto nepovinného systému 
se stále hází pouze jednou za celou skupinu, 
potom se však používají další opravy, závislé 
na jednání postav. Tyto opravy jsou 
přičítány k základnímu hodu — výsledkem 
jsou iniciativy každé postavy zvlášť. Potom 
jednají postavy podle iniciativy postupně od 
nejnižší k nejvyšší. Opravy příslušející 
tomuto systému jsou v Tabulce 56. 

Tabulka 56: NEPOVINNÉ OPRAVY INICIATIVY 

Situace  Oprava 

Dechová zbraň +1 
Kouzlení Doba sesílání 
Útok se zbraní Rychlost zbraně 
Velikost nestvůry (pouze nestvůry útočící 
přirozenými zbraněmi)* 

Drobné  0 
Malé +3 
Střední +3 
Velké +6 
Obrovské +9 
Gigantické +12 

Vrozené magické schopnosti +3 
Kouzelné předměty** 

Různá magie +3 
Lektvary +4 
Prsteny  +3 
Žezla +1 
Svitky Vyvolání kouzla 
Hole +2 
Hůlky +3 

 
* Uplatňuje se pouze v případě nestvůr bojujících svými přirozenými zbraněmi — drápy, 

zuby apod. Nestvůry používající zbraně používají také rychlost zbraně, bez ohledu na svou 
velikost. 

** Tato oprava se používá, není-li v popisu předmětu uvedeno něco jiného. 

Tabulka 55: STANDARDNÍ OPRAVY 
INICIATIVY 

Situace Oprava 
Cizí prostředí*  +6 
Čekání (viz dále) +1 
Kluzký povrch, stání na mělčině +2 
Omezení pohybu (zamotání,  
Připraven k odražení zteče -2 
Stání v hluboké vodě +4 
Vyšší postavení -1 
Zpomalení +2 
Zrychlení (např. kouzlo spěch) -2 
šplhání, držení jinou postavou) +3 

 
* Uplatňuje se v případech, kdy je 

družina v naprosto cizím prostředí 
(například plave pod vodou bez pomoci 
prstenu volného pohybu) 
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Některé opravy závisí na vlastnostech, 
dovednostech, kouzlech a zbraních. Postavy 
sesílající kouzla (ale ne nestvůry s vrozenými 
kouzelnými schopnostmi) přičítají čas 
vyvolání k iniciativě. Postavy ohánějící se 
zbraní přičítají rychlost zbraně (viz Tabulka 
44). Všechny další opravy se uvažují v 
závislosti na situaci jednotlivé postavy. 

 
 

 Ve druhém kole souboje se DM rozhodl 
použít nepovinný systém iniciativy. Rath je 
obklopen trolly a není na tom nejlépe se zdravím. 
Zbytek družiny se musí k trollům teprve přiblížit. 

DM se rozhodl, že jeden z trollů bude dál 
bojovat proti Rathovi s pomocí orků, zatímco 
ostatní se přesunou a budou blokovat cestu 
možným posilám. Zvlášť troll zraněný kyselinou 
touží po odplatě. Pak se DM ptá hráčů na jejich 
akce. 

 
Hráči (všichni najednou): „Dělám...“ „Je 

tam...?“ „Kouzlím...“ 
DM (nahlas): „Jeden po druhém! Rathe?“ 
Jindra: „Zaduju na svůj roh hřmění. 
DM: „Chvilku potrvá, než ho vyndáš.“ 
Jindra: „To nevadí, dělám to.“ 
Honza: „Tasím meč a útočím na jednoho z 

trollů!“ 
DM: „Anno?“ 
Anna (nevěnujíc pozornost ostatním 

hráčům): „Sesílám ohnivou kouli „ 
Jindra a Honza: „NE! NEDĚLEJ TO!“ 
DM: „Tak rychle! Co budeš dělat?“ 
Anna: „Ne, sesílám kouzlo spěch. Střed na 

mě, takže Rath a Rupert jsou přesně na okraji.“ 
DM: „OK. Jindro, hoď na iniciativu a všichni 

si hod příslušně opravte za svoje akce.“ 
 
Jindra hodil na 1k10 šestku. DM hodil 5 za 

nestvůry. Každý si upravuje iniciativu takto: 
Rath používá neobvyklý kouzelný předmět 

(oprava +3), jeho iniciativa je tedy 9 (6+3=9). 
Rupert používá meč bastard +1 oběma 

rukama (rychlost je +7 místo +8 — meč má 
bonus +1), jeho opravená iniciativa je tedy 13 
(6+7=13). 

Delsenora sesílá kouzlo (spěch, doba sesílání 
3), má tedy iniciativu 9 (6+3=9). 

Trollové používají zuby a drápy (velké 
nestvůry bojující přirozenými zbraněmi — 
oprava +6). Mají iniciativu 11 (5+6=11). 

Orci bojují dlouhými meči (rychlost zbraně 
+5), jejich opravená iniciativa má tedy hodnotu 
10 (5+5=10). 

Boj tedy probíhá následovně: Nejprve 
Delsenora (iniciativa 9) dokončí své kouzlo, v té 
samé chvíli se Rath zbaví orků pomocí rohu 
hřmění. Orci (iniciativa 10) by teď byli na řadě s 
akcí, jsou ale rozdrceni padajícím kamením, proto 
pokračují tři zbývající trollové, jeden útočí na 
Ratha, další zasáhl Delsenoru, třetí minul 
Ruperta. 

Konečně Rupert (iniciativa 13) vrací úder. Je 
moc pomalý, než aby odřízl cestu trolla od 

Delsenory, stačí ale aspoň odvést pozornost 
třetího trolla. Přesto se věci nevyvíjejí pro naši 
družinu růžově. 

 
 

Indiv iduáln í  in ic iat iva  
(nepovinné prav id lo)  

Metoda samotná je i 
v tomto případě stejná jako předchozí, ale 
postavy hráčů, nestvůry a cizí postavy si hází 
na iniciativu každá zvlášť. To dává celé hře 
na realitě, ovšem za cenu rychlosti. 

Pro hráče se rozdíl nemusí jevit nijak 
velký, ale jen so představ takovýto boj: šest 
postav (každá ovládána jedním hráčem) a 
pět jejich stoupenců proti 16 skurutům a pěti 
zlobrům (za každého z nich hází DM). Navíc 
musí být každý hod upraven podle situace 
příslušné postavy či nestvůry, čehož 
výsledkem je množství hodů a počítání, a to 
v každém kole. 

Tato metoda není doporučena pro velké 
bitvy, hodí se mnohem spíš pro malé 
šarvátky, při nichž mají členové jedné 
bojující strany velmi rozdílné rychlosti. 

 
Během třetího kola souboje se DM rozhodl 

používat individuální iniciativu. Bojuje totiž 
poměrně málo postav, navíc mají velmi rozdílné 
rychlosti. Každá postava má svého protivníka a 
jednotlivé dvojice se o sebe příliš nestarají. 
Trollové, odříznuti od možné ústupové cesty 
spadlým kamením, útočí. DM se ptá hráčů na 
jejich činnost. 

 
Jindra:„Praštím do něj svým kladivem +4!“ 
Honza: „Jdu po něm.“ 
Anna (má opravdu velké problémy): „Sesílám 
kouzlo hořící ruce„ 

 
Každá postava a nestvůra hodí 1k10. Hody a 

opravy jsou následující: 
Rath si hodil 2, útočí kladivem (rychlost 0 

místo 4 — zbraň má bonus +4) a je zrychlen 
(oprava -2), součet je tedy 0. 

Rathův troll hodil 1 a útočí přirozenými 
zbraněmi (oprava +6), tedy součet 7. 

Rupertovi padlo 2, je zrychlen kouzlem (-2) a 
rychlost zbraně je 7, součet je tedy 7. 

Rupertův troll hodil 5, spolu s opravou +6 je 
to tedy 11. 

Delsenora má smůlu, padlo jí 9. Protože 
sesílá kouzlo, není jí zrychlení nic platné. Doba 
vyvolání je 1, opravená iniciativa je tedy 10. 

Troll bojující proti ní je velmi rychlý (hodil 
1), což se mu opravuje (opět za přirozené zbraně) 
na 7. 

Pořadí akcí je tedy takové: Rath útočí jako 
první, dává ránu kladivem. Rupert a dva z trollů 
(ti, kteří útočí na Ratha a na Delsenoru) provedou 
výpad hned po něm. Rupert zasáhl, jeden trll 
minul Ratha, ale Delsenora je zasažena. Její 
kouzlo (iniciativa 10) by teď normálně začalo 
působit, ale její soustředění bylo narušeno 

zásahem, kouzlo proto bez účinku zmizelo. Další 
akcí je Rupertův útok na trolla (bohužel netrefil). 
Díky kouzlu spěch teď mohou Rath a Rupert 
zaútočit znova (v pořadí podle iniciativy) — Rath 
první, Rupert po něm. 

 

Vícenásobné útoky a 
in ic iat iva  

Často se v boji objeví 
postava či nestvůra schopná zasadit více než 
jeden útok za kolo. Může to být dáno 
formou útoku (zuby a drápy), dovedností v 
ovládání zbraně nebo dosaženou úrovní. 
Nezávisle na důvodu se řídí jedním ze dvou 
možných pravidel. 

Je-li několik útoků způsobeno různými 
zbraněmi (zuby + drápy, drápy + rána 
ocasem nebo třeba hraničář schopný bojovat 
dvojicí zbraní současně), jsou útoky 
prováděny ve stejném okamžiku. Nestvůra 
či postava se přitom řídí svou iniciativou. 

Jsou-li útoky skutečně vícenásobné — 
používá-li postava stejnou zbraň několikrát 
po sobě (jako v případě zkušeného 
bojovníka) — jsou útoky rozdělené. Během 
kola musí každý účastník boje provést jednu 
akci, teprve potom následují další (druhé, 
třetí atd.) útoky. 

Pokud jsou vícenásobné útoky typu 3/2, 
5/2 apod., potom se v prvním kole realizuje o 
jeden útok méně než ve druhém. Tedy 
válečník s útokem 3/2 útočí v prvním kole 
jednou, ve druhém dvakrát.  

Řekněme, že máme bojovníka s dvěma 
útoky za kolo bojujícího proti nestvůrám, 
které mají pouze jeden. Bojovník vyhrál 
iniciativu, proto útočí jako první. Zasadí 
jednu ránu, pak je řada na soupeřích. Pokud 
přežije nepřátelské protiútoky, může zasadit 
svou druhou ránu. 

Jsou-li bojovníci na obou stranách 
schopni vícenásobných útoků, jejich první 
rány jsou vedeny v pořadí daném 
iniciativou. Své další údery vedou až po 
všech ostatních postavách z obou stran, opět 
však v pořadí podle již nahozené iniciativy. 
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Kouzlení  a  in ic iat iva 

Doba sesílání kouzla 
může ovlivnit hod na iniciativu, čímž 
přidává hře na realitě. Je-li v popisu kouzla v 
řádku „doba seíslání“ uvedeno pouze číslo 
bez jednotek, přičítá se toto číslo k hodu na 
iniciativu kouzelníka. Je-li třeba jedno nebo 
více kol, případně směn, na seslání, nehází se 
na iniciativu — kouzlo účinkuje až na konci 
příslušného kola či směny. Kouzlo požadující 
1 kolo tedy účinkuje na konci tohoto kola, až 
po tom, co všichni ostatní provedli své akce.  

Kouzla s dobou sesílání delší než jedno 
kolo potřebují dobrou paměť nebo vedení 
poznámek. DM nebo hráč si musí 
zapamatovat, nebo ještě lépe poznamenávat, 
jak dlouho už sesílání probíhá. Je-li 
kouzelník během této doby vyrušen, kouzlo 
je ztraceno, jde-li naopak všechno dobře, 
kouzlo získává účinnost na úplném konci 
posledního kola sesílání.Tedy kouzlo z 
vyvoláním 10 minut nebude účinkovat dříve, 
než na konci 10. kola od počátku sesílání. 

Rychlost  zbraně  a  
in ic iat iva  
(nepovinné prav id lo)  

Po každé ráně mečem 
nebo jinou zbraní se postava dostává do 
pozice, z níž nemůže okamžitě přejít do 
dalšího útoku. Mávání kladivem není jako 
zatlučení hřebíku. Válečné kladivo je těžká 
zbraň — někam s ní máchni a ona Tě 
potáhne tím směrem dál. Před dalším 
rozmachem ji musíš zastavit a vrátit se do 
přiměřeného postavení, obnovit rovnováhu 
a pevně se rozkročit. Až potom můžeš 
zaútočit znova. 

Srovnání rychlosti rány pěstí a rozmachu 
těžkým křeslem Ti dá dobrou představu o 
důvodech zavedení rychlosti zbraní. 

Rychlost zbraně je faktor zpomalující 
celkovou rychlost Tvého útoku. Čím vyšší 
číslo, tím těžší, hůře ovladatelná nebo 
omezenější je daná zbraň. Většinou se tento 
parametr používá pro všechny bytosti, které 
bojují vyrobenými (ne přirozenými) 
zbraněmi. Rychlost zbraně se přičítá k hodu 
na iniciativu postavy s touto zbraní bojující. 

Používá-li tedy DM opravu na rychlost 
zbraně pro postavy hráčů, musí ji také 
používat i pro orky, obry, kentaury apod., 
jinak není k hráčům spravedlivý. Nestvůry s 
přirozenými zbraněmi ale takovouto 
nevýhodu nemají, jejich rány vycházejí z 
přirozených pohybů těla, jsou proto schopny 
svou rovnováhu a schopnost útočit 
obnovovat mnohem rychleji (v závislosti na 
velikosti). 

 

Rychlosti kouzelných zbraní 
Boj s kouzelnými zbraněmi je jednodušší 

než s obyčejnými. Jsou možná lehčí, lépe 
vyvážené; snad samy vedou ruku bojovníka 
do výhodnější pozice. Ať je to jakkoliv, 
každý bod bonusu vztahující se k magii 
zbraně snižuje její rychlostní faktor o 1. (Meč 
+3 bude tedy snižovat tento faktor o 3.) Má-
li zbraň dva bonusy, používá se pro tento 
účel ten nižší. Žádná zbraň také nemůže mít 
rychlostní faktor menší než 0. 

Boj dvojicí zbraní 
Tento způsob boje, 

který ovládají jen válečníci a tuláci, 
umožňuje bojovat dvojicí zbraní současně. 
Postava používající tento způsob boje se 
rozhodla nevyužívat výhod štítu, zato však 
má více útoků během jednoho kola, za cenu 
postihu k hodům (hráničářů se tento postoh 
netýká). 

Bojovník využívající dvě zbraně má 
pouze omezenou volbu. Jeho hlavní zbraň 
může být libovolná, pokud s ní dokáže 
zacházet jednou rukou, druhá použitá zbraň 
však musí být menší, a to jak co do rozměru, 
tak i do hmotnosti (pouze dýku je možné 
jako vedlejší zbraň použít vždy, i když 
hlavní zbraní je také dýka). Může tedy 
použít kombinace např. dlouhý a krátký 
meč, dlouhý meč a dýka, ne ale dva dlouhé 
meče nebo dlouhý meč a harpuna. 
Samozřejmě nemůže použít štít, leda tak 
přivázaný na zádech – potom se připočítává 
proti útokům zezadu. 

Při útoku mají postavy bojující dvěma 
zbraněmi postihy na útok. K hodu na útok s 
hlavní zbraní se připočítává postih -2, k 
útoku s vedlejší je tento postih -4. Tento 
postih může být ovlivněn rychlostí reakce 
(viz sloupec „oprava reakce“ v Tabulce 2.), 
malá obratnost zhoršuje pravděpodobnost 
zásahu, zatímco vysoká obratnost ji zlepšuje. 
Přesto však nemůže být tato oprava ve 
výsledku větší než 0. Kladná oprava reakce 
může přinejlepším vynulovat postih za boj 
dvojicí zbraní. 

Použití dvou zbraní dává postavě jeden 
útok za kolo (vedlejší zbraní) navíc. Tento 
útok je vždy pouze jeden, nezávisle na tom, 
kolik útoků měla postava předtím. Válečník, 
schopný bojovat stylem 3/2 (1 útok v prvním 
kole, dva v následujícím) se tedy zlepšuje na 
5/2 (2 útoky v prvním kole, 3 v druhém, z 
toho vždy jeden vedlejší zbraní). 

 

Pohyb během boje 
Protože kolo je 

zhruba minutu dlouhý časový úsek, mohlo 
by se zdát, že pro postavu není nic 
jednoduššího, než se přemístit téměř 

kamkoliv. Vždyť olympijští běžci dokáží za 
minutu uběhnout velmi dlouhé vzdálenosti. 

Postava v AD&D však bohužel není 
olympijský sprinter na rovné dráze, také 
okolní prostředí a podmínky jsou poněkud 
odlišné. Postava se snaží manévrovat skrze 
další bojující bez toho, aby byla sama 
zraněna. Musí si dávat velký pozor na 
nepřátele, vyhýbat se překvapení, hlídat si 
svá vlastní záda i záda svých přátel (nebo 
alespoň spolubojovníků) a hledat dobrý 
průchod, přičemž současně plánuje svůj 
další krok, často skrz závoj bolesti. Může nést 
náklad, který ji silně omezuje jak v rychlosti, 
tak i v manévrovatelnosti. Kvůli všem těmto 
okolnostem je její pohyb podstatně 
pomalejší, než si hráči často představují. 

Během kola boje se může postava 
přesunout až o trojnásobek své pohyblivosti 
(viz Kapitola 14. a 6.), to vše udáno v 
metrech. Má-li tedy pohyblivost 9, ujde 
během jednoho kola v boji až 27 metrů. 
Pohyby a přesuny, které postava může 
využívat při boji, jsou však poněkud 
omezené. 

Pohyb v  boj i  zbl ízka 

Základním pohybem je přiblížení k 
nepříteli — tj. tak blízko, aby byla postava 
schopna útočit. Není to ani slepý útok, ani 
klidná procházka. Bojovník se pohybuje 
rychle, ale opatrně. Může takto za jedno kolo 
urazit až polovinu maximální vzdálenosti, 
potom je ještě schopen zaútočit.  

Pohyb a st řelecký souboj  

Raději než se přiblížit tváří v tvář 
nepříteli, může se postava rozhodnout 
pohnout a vystřelit. Při takovém pohybu 
ujde nejvíce polovinu maximální vzdálenosti 
a potom dokáže střílet poloviční rychlostí 
než obvykle. Tedy lučištník s pohyblivostí 12 
a s dlouhým lukem (za normálních 
podmínek dva výstřely za kolo) je schopný 
přesunout se 36 metrů a stále ještě jednou 
vystřelit. Ten samý muž, vyzbrojený ale 
těžkou kuší (jedna rána každé druhé kolo) 
bude při takovámto pohybu schopen střílet 
pouze každé čtvrté kolo. 

Zteč   

Zteč zvyšuje pohyblivost postavy o 50%, 
navíc na konci pohybu může tato postava 
ještě zaútočit. Dostává bonus +2 k hodu na 
útok. Některé zbraně, třeba dřevec, při zteči 
způsobují dvojnásobné zranění. 

Zteč však dává výhody také nepříteli. 
Zaprvé, ten získává bonus -2 k hodu na 
iniciativu, je-li připraven tento útok odrazit. 
Zadruhé, postava napadající takto bláznivě 
nepřítele nemůže uplatnit bonus za 
obratnost ke své TZ, navíc dostává ještě 
postih -1. A nakonec - má-li bránící se 
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postava oštěp nebo ratišťovou zbraň a je 
připravena zteč odrazit (zbraň je zapřena o 
kámen nebo o boty), zraňuje její útok za 
dvojnásobek obvyklého zranění. 

Ústup 

Opustit ztracenou, 
prohranou a jinak beznadějnou (alespoň 
z pohledu postavy) bitvu můžeš buď 
obratným a opatrným stáhnutím se nebo 
prostým úprkem. 

Stáhnutí: Stahuje-li se Tvá postava, 
posunuje se opatrně pozadu pryč od 
soupeře (ten ji může pronásledovat). Postava 
se pohybuje 1/3 své obvyklé rychlosti. 

Bojují-li dvě postavy s jedním nepřítelem 
a jedna z nich se rozhodne stáhnout, druhá 
může zablokovat případný postup soupeře, 
čímž kryje ústup první postavy. Toto je 
velmi užitečná metoda, jak dostat vážně 
zraněného přítele do bezpečí. 

Úprk: Při úprku postava začne prostě 
tím, že se otočí a začne plnou rychlostí 
utíkat. Tím se však přestává bránit a 
nastavuje soupeři nekrytá záda. 

Nepřítel má možnost volného útoku 
zezadu (nebo volných útoků, jde-li o soupeře 
s vícenásobnými útoky) na prchající postavu. 
Tento útok je možný okamžitě, nepočítá se 
do útoků, které má postava v jednom kole, 
iniciativa je naprosto nepodstatná. 

Prchající postava může být 
pronásledována, pokud pronásledujícímu 
někdo nezablokuje cestu. 

 

Boj bez zabíjení 
Občas nastávají 

situace, kdy chce postava přemoci jinou 
postavu nebo nestvůru bez toho, aby ji 
zabila. Tak může být bojovník družiny 
očarován nepřítelem, aby napadl své přátele, 
ti ho chtějí uklidnit a přitom nezabít; nepřítel 
má informace, které postavy nutně potřebují 
— proto ho musí zajmout; družina prostě 
pouze vidí finanční hodnotu živého 
neznámého nebo velmi vzácného zvířete 
apod. Dříve či později se postavy o 
podobnou akci jistě pokusí. 

V AD&D známe tři typy takového boje 
— bitka, zápas nebo sražení. Bitka je prostě 
mlácení pěstmi, zápas — to je klasická 
kombinace háků, držení a odhazování 
soupeře, no a sražení se používá, chceme-li 
nepřítele udolat pouhým počtem a vahou 
nepřátel. 

Bitka a  zápas  

Jsou to nejobvyklejší 
způsoby vyřizování účtů v hospodě, 
nevědomky si je procvičují už i děti při svých 
hrách. Proto je každá postava, nezávisle na 
povolání, schopná zúčastnit se takového 
boje. 

Bitka začíná, když kdokoliv začne 
bojovat pěstmi. Nepoužívají se zbraně (věci 
jako kovové rukavice atd. ale ano). Zápas 
vyžaduje volné obě ruce, věci jako štít apod. 
pouze překážejí. 

Při bitce nebo zápasu se hází normálně 
na útok, používá se i obvyklé TZ obránce. 
Snaží-li se některý bojovník o zápas ve 
zbroji, dostává postihy podle Tabulky 57 
(zde jsou uvedeny postihy k útočníkovu 
hodu na útok). Samozřejmě se používají i 
ostatní obvyklé opravy hodu na útok.  

U zápasu se neuplatňují žádné opravy 
za držení, útočení na drženého protivníka 

atakdále. Samotný zápas jako takový 
zahrnuje spousty držení a vykrucování a 
samotná pravidla už s tím počítají. 

Tabulka 57:  OPRAVY ZA ZBROJ 
 PŘI ZÁPASU 

Zbroj Oprava 
Pokovaná kožená zbroj -1 
Drátěná, kroužková a šupinová zbroj -2 
Lorika, pásová lorika a plátová zbroj -5 
Polní plátová zbroj -8 
Plná plátová zbroj -10 

 
Je-li hod na útok úspěšný, podívej se do 

Tabulky 58 na účinek rány. Například 
zasáhla-li postava v bitce soupeře a hod byl 
18, znamená to tvrdý úder (v případě zápasu 
by to byl kop). Rány v bitce a zápasu mohou 
zasáhnout i v případě hodu rovného nebo 
menšího než 1 (toto je výjimka z obecného 
pravidla). 

 
Tabulka 58: VÝSLEDKY BITKY A ZÁPASU 
 
Hod na útok Bitka Zranění % KO Zápas 

20+ Rána do obličeje 2 10 Medvědí objetí* 
19 Neřízený švih 0 1 Zkroucení ruky 
18 Tvrdá rána 1 3 Kop 
17 Úder do ledvin 1 5 Podražení 
16 Rychlý úder 1 2 Švihnutí loktem 
15 Bodnutí 2 6 Bloknutí ruky* 
14 Spodní hák 1 8 Zkroucení nohy 
13 Hák 2 9 Bloknutí nohy* 
12 Úder do ledvin 1 5 Hod 
11 Hák 2 10 Dloubnutí do očí 
10 Rychlý úder 1 3 Švihnutí loktem 
9 Kombinace 1 10 Bloknutí nohy* 
8 Spodní hák 1 9 Stisk hlavy* 
7 Kombinace 2 10 Hod 
6 Bodnutí 2 8 Vyškrábání očí 
5 Rychlý úder 1 3 Kop 
4 Tvrdá rána 2 5 Bloknutí ruky * 
3 Hák 2 12 Dloubnutí do očí 
2 Spodní hák 2 15 Stisk hlavy * 
1 Nařízený švih 0 2 Zkroucení nohy 

0 a méně Rána do obličeje 2 25 Medvědí objetí* 
 
* Stisk může být prodlužován kolo za kolem, dokud není prolomen. 
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Bitka: Udává název úderu 
způsobeného v bitce. Samotný název nemá 
přímý vliv na hru, ale dodává šťávu, 
usnadňuje DM práci při popisu. 

Zranění: Souboje s holýma rukama 
působí nejvíce 1 nebo 2 životy zranění. 
Kovové rukavice a podobné doplňky 
přidávají další 1k3 životů zranění. Případný 
bonus za sílu se započítává k těmto útokům. 

Zranění způsobená v bitce a zápasu se 
však počítají trochu odlišně od normálních 
zranění. Pouze z 25% jde o skutečné zranění, 
dalších 75% je pouze dočasných. Pro 
jednoduchost počítej způsobená zranění 
stranou a výsledné (trvalé) zranění vypočti 
až na konci boje. 

Ztratí-li postava v bitce všechny životy 
(nebo libovolnou kombinací bitky, zápasu a 
normálního zranění), padá okamžitě v 
bezvědomí k zemi. 

Útočník může úmyslně ztlumit svou 
ránu, takže nezpůsobuje žádné zranění. 
Tento úmysl musí oznámit dříve, než je toto 
zranění soupeři započítáno. Stále má šanci 
soupeře knokatovat. 

% KO: Přestože rány v bitce nezpůsobují 
velká zranění, má bojující postava šanci 
soupeře knokautovat. Pravděpodobnost této 
události je uvedena v Tabulce 58. Hodí-li 
útočník tolik nebo méně na 1k100, je soupeř 
na 1k10 kol v bezvědomí. 

Zápas: Tento sloupec udává názvy 
chvatů, které útočník použije. Chvaty 
označené hvězdičkou (*) může držet, dokud 
je soupeř neprolomí. Prolomit chvat lze jen 
pomocí hodu, dloubnutí do očí nebo 
úspěšným použitím zbraně (držená postava 
má postih na použití zbraní). Prolomit chvat 
může také jiná postava (závisí na úvaze DM). 

Všechny zápasnické chvaty způsobují 
zranění 1 život + bonus za sílu útočníka, 
(pokud se tak rozhodne), přičemž každé 
další kolo držení přidává 1 život ke zranění. 
Tak třeba kravata po dobu šesti kol znamená 
zranění za 21 (+6 * bonus za sílu) životů 
(1+2+3+4+5+6).  

Sražení  

Někdy je nejlepším typem útoku prostě 
srazit nepřítele na zem a zalehnout. Postava 
se nepokouší soupeře zranit nebo držet. 
Jediným cílem je srazit ho a znehybnit. 

Při srážení nepřítele si hází útočník 
normální hod na útok. Za každý rozdíl 
velikostí (drobný, malý, střední, velký, 
obrovský, gigantický) se hod opravuje o 4 
(+4, je-li útočník o jednu třídu velikosti větší, 
-4 je-li větší obránce).  

Obránce též získává výhodu v případě, 
že má víc než dvě nohy — za každou nohu 
navíc dostává útočník postih –2. Nemá-li 
obránce žádné nohy, nedostává útočník 
žádnou výhodu. Kupříkladu samotný ork se 
pokusí srazit koně, na němž sedí jezdec — 

má potom postih -8 (-4 za rozdíl velikostí 
kůň – ork a -4 za dvě koňovy nohy navíc). 

Je-li útok úspěšný, je obránce stažen na 
zem, na té je držen do té doby, dokud 
útočník hází úspěšně (každé kolo jednou) na 
stržení (v takové situaci nepoužívá opravy z 
Tabulky 51.). 

Snaží-li se několik útočníků srazit jednu 
oběť, hází pouze jednou, přitom se k hodu 
připočítává +1 za každého útočníka navíc. 
Vždy se používá číslo k zásahu toho 
nejslabšího (pro určení úspěchu — vše závisí 
na nejslabším článku řetězu), ale oprava na 
velikost se udává podle největšího útočníka. 

Obr a tři diblíci, snažící se srazit člověka, 
budou používat hod na útok diblíků, 
opravený o +3 za útočníky navíc a o +8 za 
rozdíl velikostí obr – člověk. 

Zbraně  v  boj i  bez zabí jení  

Jak se dá očekávat, i 
zbraně se dají použít v boji bez nutnosti 
zabíjení, a to při obraně i útoku. 

Zbraně při obraně: Postava která 
vyvolává bitku, zápas nebo se snaží srazit 
ozbrojeného protivníka, velmi riskuje. 
Ozbrojený soupeř získává volný útok zbraní 
před tím, než je proveden neozbrojený útok 
(bez ohledu na iniciativu). Navíc, protože se 
útočník musí dostat velmi blízko, má obránce 
k tomuto útoku bonus +4 k hodu na útok i 
ke zranění. Pokud útočník přežije, může se 
teď pokusit o svůj útok. 

Všichni účastníci zápasu jsou po prvním 
kole omezeni v používání zbraní pouze na 
malé (dýka apod.) — je velmi těžké používat 
meč proti někomu, kdo Ti kroutí ramenem, 
resp. drží zezadu za krk. Také z tohoto 
důvodu naprostá většina dobrodruhů 
používá, nebo má alespoň připraven 
v záloze, nůž nebo dýku. 

Zbraně při útoku: Je možné použít zbraň 
v útoku a přitom jen velmi málo zranit. Není 
to však tak jednoduché, jak to vypadá. 

Za prvé, zbraň samotná musí umožňovat 
kontrolu a ovlivňování způsobeného 
zranění. To je nemožné dosáhnout šípem 
nebo prakem. Také je to jen velmi těžko 
proveditelné při použití válečného kladiva 
nebo kyje. Dobře se dá zranění ovlivňovat u 
seker a mečů – rány jdou naplocho, 
neuplatňuje se ostří. 

Za druhé, postava zacházející se zbraní 
tímto způsobem má postih -4 k hodu na 
útok, protože takovýto boj je přece jen 
poněkud obtížnější – mečem se mává 
mnohem lépe ostřím než plochou. Zranění 
takto způsobené je pouze poloviční 
vzhledem k normálnímu, polovina ho je 
navíc pouze dočasná.  

Nestvů ry  a  boj  bez 
zabí jení  

Když se setkávají postavy a 
nehumanoidní nestvůry, musí hráči a DM 
brát v úvahu mnoho okolností.  

Zaprvé, neinteligentní nestvůry se nikdy 
nepokoušejí uchopit, srazit nebo stáhnout 
protivníka k zemi. Jednoduše se spokojejí 
s jeho roztrháním na cucky. Jejich prostým 
mozečkům to přijde jako mnohem lepší 
řešení. 

Zadruhé, přirozené zbraně nestvůr jsou 
použitelné vždy. Na rozdíl od šermířů apod. 
lev, medvěd nebo masožravá opice 
neztrácejí schopnost použít zuby nebo drápy 
na velmi těsných vzdálenostech! 

Konečně zatřetí, zvířata bývají lepší lovci 
než lidé! Všechny útoky jsou pro tygra něco 
jako zápas, jenže tygr při něm ještě používá 
zuby. Navíc, takový tygr používá stejně 
efektivně přední i zadní nohy.  

Doteková kouzla  
v boji 

Mnoho magických i 
kněžských kouzel účinkuje pouze tehdy, 
dotýká-li se kouzelník oběti. Obvykle to není 
problém — kouzelník vztáhne ruku a dotkne 
se cíle. Pokud však oběť s kouzelníkovým 
úmyslem nesouhlasí, případně je-li kouzlo 
použito uprostřed boje, nastává zcela jiná 
situace. 

Odporující cíl: Čaroděj musí hodit 
úspěšný hod na útok, aby mělo kouzlo svůj 
účinek. Útočné číslo se počítá stejně jako při 
obyčejném boji, se započítáním TZ obránce a 
dalších oprav. DM může hod upravit, pokud 
oběť útok neočekává nebo je nepřipravená. 
Je-li útok úspěšný, kouzelník se dotkl cíle a 
po provedení potřebných záchranných hodů 
kouzlo může normálně účinkovat. 

Souhlasící cíl: Seslání je automatické, 
jsou-li oba účastníci mimo bojovou oblast 
(ani jeden z nich nebojuje, není napaden 
apod.). Tak může klerik vyléčit bojovníka, 
který se stáhl na chvíli z bitvy. 

Chce-li příjemce kouzla dělat ještě jinou 
činnost, hází kouzelník hod na útok proti TZ 
10, přitom se neuplatňují bonusy za 
obratnost obránce (nesnaží se vyhnout). 

Uspěje-li útočník v doteku, vztahují se 
na něj všehcny případné obrany a ochrany, 
jimiž cíl disponuje. Jinými slovy, dotkne-li se 
ohnivého elementála, ošlivě se popálí.  

Většina takto 
seslaných kouzel trvá po dobu jednoho kola. 
Některá však mají podmínky a účinky 
působení jiné, proto je důležité podrobně číst 
popis jednotlivých kouzel. 
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Střelné zbraně  v 
boji 

Obecně platí pro 
střelecký souboj stejná pravidla jako pro 
standardní boj zblízka. DM rozhodne za 
nestvůry a hráči za své postavy, co budou 
dělat, určí se iniciativa a hází se na útok. 
Přesto jsou některá zvláštní pravidla, která se 
uplatňují při střeleckém souboji. 

Střelné zbraně jsou rozděleny do dvou 
základních tříd. První obsahuje všechny 
obvyklé zbraně s přímou dráhou letu a 
jediným cílem – luky, kuše, oštěpy, sekery, 
kameny, atakdále. 

Druhou kategorii tvoří všechny 
„granátovité“ zbraně a projektily, které 
účinkují na jistou oblast. Taková střela 
nemusí nutně zasáhnout přesně cíl, aby měla 
potřebné účinky. Patří sem lahvičky s olejem, 
svěcenou vodou, kyselinou, jedem, lektvary 
nebo třeba balvany. Balvany jsou uvedeny z 
toho důvodu, že po dopadu se odráží a šíří 
za sebou pás zkázy. 

Dost řel  

Při střílení je nejprve 
nutné určit vzdálenost střelce a cíle, 
vyjádřenou v metrech. Tato vzdálenost se 
musí porovnat s hodnotami jednotlivých 
kategorií dostřelu příslušících dané zbrani 
(viz Tabulka 45, Kapitola 6). 

Jestliže je vzdálenost cíle větší než „velký 
dostřel“ z Tabulky 45, je cíl mimo dostřel; je-
li mezi „velký“ a „střední“, je ve velké 
vzdálenosti; podobně mezi „středním“ a 
„krátkým“ dostřelem je střední vzdálenost; 
při hodnotách menších než „krátký dostřel“ 
je cíl v krátké vzdálenosti. 

V případě střelby na krátkou vzdálenost 
není hod na útok nijak opravován, při 
střelbě na střední vzdálenost má střelec 
postih k hodu -2 a v případě střelby na 
velkou dálku je postih -5. Některé zbraně 
nemají uveden krátký dostřel, musí totiž 
udržovat určitou vzdálenost od nepřítele. 
Takové zbraně mají tím pádem k hodu na 
útok vždy postih (-2 nebo -5). 

Rychlost  st řelby 

Luky, kuše a další 
střelné zbraně mají rozličné rychlosti střelby 
— počet střel, které mohou vystřelit za jedno 
kolo. 

Malé, lehké zbraně mohou být vrženy 
velmi rychle, takže za jedno kolo může 
postava vrhnout až tři šipky. Šípy mohou být 
založeny na tětivu a vystřeleny skoro stejně 
rychle, během jediného kola mohou opustit 
Tvůj luk dva. 

Některé zbraně, jako třeba těžká kuše, 
potřebují na výstřel víc, než jedno kolo, 

mohou vystřelit pouze v každém druhém 
kole. 

Bez ohledu na rychlost střelby, 
vícenásobná střelba se řídí stejnými pravidly 
jako vícenásobné útoky na blízko, alespoň co 
se týče iniciativy a určení pořadí akcí. 
Rychlost střelby každé zbraně je uvedena v 
Tabulce 45, Kapitola 6. 

Opravy za v lastnost i  př i  
s t řelbě  

Hod na útok a oprava 
zranění za sílu se používají pro všechny 
vrhací zbraně. U nich je totiž síla postavy 
důležitý faktor ovlivňující rychlost projektilu 
a tedy i způsobené zranění. 

Při použití luků se uplatňují postihy 
vždy, bonusy pouze v případě zbraně 
vyrobené postavě na míru (viz Kapitola 6: 
Výstroj a výzbroj). Při střelbě z kuší a 
podobných mechanických zbraní se 
neuplatňuje ani bonus, ani postih za sílu. 

K útočnéhomu hodu se opravy za 
obratnost započítávají při střelbě se zbraní 
drženou v ruce. Postava tedy svůj bonus 
(postih) za obratnost uplatňuje např. u luků, 
kuší nebo u vrhací sekery, ne ale v případě 
střelby z obléhacích strojů apod. 

St řelba mezi  boju j íc í  

Střelné zbraně jsou 
používány hlavně pro boj na dálku, bez 
kontaktu. Tak ideální situace ale nastávají jen 
vzácně a postavy často zjišťují, že musí 
vystřelit do klubka bojujících nepřátel i 
přátel. I když je to možné a povolené 
pravidly, je to velmi riskantní akce. 

Je-li střela vedena do skupiny bojujících, 
DM musí spočítat všechny postavy v 
blízkosti cílové oblasti. Každá střední (S) se 
počítá za 1, malá (M) za ½, velká (V) 2, 
obrovská (O) 4 a gigantická (G) za 6. Celkový 
součet se musí porovnat s hodnotou každé 
postavy zvlášť. Pomocí těchto poměrů DM 
určí, kdo byl zasažen. 

 
Tarus Horkokevný (lidská velikost — 1 bod) 

a Rath (také lidské velikosti — 1 bod) bojují s 
obrem (velikost O, 6 bodů), zatímco Tulej střílí na 
obra z dlouhého luku. Součet hodnot všech cílů je 
8 (1+1+6). Je tedy šance 1:8, že bude zasažen 
Rath, totéž platí o Tarusovi. DM může hodit 1k8, 
aby určil, kdo byl zasažen, může také poměry 
převést na procenta (75%, že zasáhne obra apod.) 
a hodit 1k100. 

Kryt í  prot i  st řelným 
zbraním 

Jedna z nejlepších 
cest, jak se vyhnout zásahu a zranění, je 
schovat se za něco — zeď, strom, roh 
budovy, hromadu kamení apod. 
Profesionální dobrodruzi totu činnost 

nazývají, aby znělo opravdu hrdinsky, krytí 
se. 

Krytí příliš nefunguje v boji zblízka, 
protože kryt omezuje obránce stejně jako 
útočníka. Je to však velmi účinná obranná 
taktika proti střelcům. 

Existují dva typy ochrany — jeden z nich 
se nazývá zástěna, nebo také měkký kryt. 
Postava skrývající se za keřem používá 
zástěnu. Je vidět, ne ale příliš dobře, není 
jednoduché určit přesně, kde se nachází. 
Zástěna šíp nezastaví, přesto jej může 
alespoň zbrzdit nebo vychýlit z dráhy. Jinou 
zástěnou jsou třeba závěsy, gobelíny, ale i 
kouř nebo mlha. 

Druhý typ ochrany je kryt, někdy se 
přesněji označuje jako pevný kryt. Je to něco, 
jak název napovídá, schopné zastavit 
projektil směřující na postavu. K tomuto 
typu úkrytu patří kamenné zdi, stoly, roh 
budovy, dveře, meze na poli, kmeny stromů 
nebo třeba magické stěny. 

Oba typy úkrytů pomáhají postavě 
ubránit se střelci, protože mu dávají postihy 
na útok. Přesná hodnota tohoto postihu 
závisí na tom, jak dobře je obránce ukryt. 
Postava stojící za půl metru vysokou zídkou 
je vcelku nekrytý objekt, zvlášť v porovnání s 
někým, kdo za tou zídkou leží a jen opatrně 
nakukuje přes. V Tabulce 59 najdeš několik 
oprav pro různý stupeň ukrytí. 

 
Tabulka 59:  ZÁSTĚNA A KRYT 
  OPRAVY THAC0 

Cíl je skryt z Kryt Zástěna 

25% -2 -1 
50% -4 -2 
75% -7 -3 
90% -9 -4 

 
Kryty mohou mít vliv i na záchranné 

hody, přičemž postavě se oprava z Tabulky 
59 započítává jako bonus k záchranným 
hodům proti kouzlům způsobujícím fyzická 
zranění (ohnivá koule, blesk apod.). 

Dále pak postava z 90% krytá je při 
neúspěšném záchranném hodu zraněna 
pouze za polovinu obvyklého zranění, v 
případě úspěchu vyvázla nezraněna. To vše 
ale samozřejmě jen za předpokladu, že ono 
kouzlo (ohnivá koule atd.) zasáhlo kryt — 
člověk skrytý za zeď je krytý proti těmto 
kouzlům pouze zepředu, ne už zezadu či ze 
shora. 
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„Granátovité“ zbraně  

Na rozdíl od 
obyčejných střel, které zasahují určitého 
protivníka, mohou být granátovité projektily 
zacíleny jak na nestvůru, tak i pouze na 
určité místo. Útočí-li postava tímto 
způsobem, musí určit, kam namířila – toto 
místo se potom používá pro určení rozptylu 
a oblasti působení. 

Většina podobných střel jsou předměty 
použité náhodou, shodou okolností nebo 
v nouzi — kameny, lahvičky s olejem či 
svěcenou vodou, poháry s kyselinou apod. 
Tyto předměty samozřejmě nejsou uvedeny 
v seznamu zbraní ani v tabulce dostřelu, 
rychlost střelby a zranění. Dostřel závisí na 
síle postavy a hmotnosti předmětu.  

Je-li předmět lehčí než 5 liber, může letět 
až na vzdálenost 10 metrů. Krátký dolet je 3, 
střední 6 metrů. Těžší předměty mají dolet 
omezený, jak a o kolik přesně však závisí na 
úvaze DM.  

Výjimečně těžké předměty je možno 
hodit pouze v případě, že postava uspěla v 
hodu na ohýbání železa / zvedání bran (viz 
Tabulka 1). V žádné situaci nedokáže 
postava mrštit předmětem, který váží víc, 
než je váha, jíž může zvednout. DM tedy 
může stanovit, že není velký problém 
přehodit poloprázdným batohem propast 3 
metry širokou, prohození orka 3 metry 
vzdálenou řadou jeho kamarádů už je „o 
něco větší problém. 

Jakmile dopadne vržená nádoba, 
obvykle se okamžitě rozbije. Není to ale 
pravidlo — některé předměty, jako 
například kožený měch na vodu, jsou docela 
odolné. Jsou-li nějaké pochybnosti, jestli se 
projektil rozbil nebo ne, použije DM pravidla 
uvedená v DMR, týkající se záchranných 
hodů předmětů na rozbití. 

DMR také obsahuje informace, jak se 
vypořádat s nevyhnutelnými situacemi, kdy 
granátovitá střela mine svůj cíl. 

Druhy granátovitých st řel  

Jedy v přímém boji 
nebývají příliš užitečné, většinou vyžadují 
přímý zásah – a i tak fungují pouze, když se 
takto dostanou do rozevřeného chřtánu 
nějakého monstra. Existují však i dotekové 
jedy. Informace o působení a používání jedů 
má DM. 

Kyselina je jednou z nějzákeřnějších 
látek. Kromě možného zjizvení (což závisí na 
DM) je to také látka, která způsobuje zranění 
nevyléčitelná pomocí regenerace — musí se 
léčit normálním, pomalým postupem. Je 
proto velice užitečná proti nestvůrám 
schopným regenerace, jako jsou například 
trolové. Je však velmi vzácná. 

Olej zraňuje pouze v případě, že je 
zapálený. Obvykle proto útok olejem trvá 
dvě kola — v prvním je lahvička vržena a 

většinou se rozbije, v druhém kole je olej 
nějakým způsobem zapálen. 

Přímý zásah hořícím olejem (nebo po 
zapálení oleje na těle) trvá 2 kola, po 
uplynuté  této doby olej vy hoří. V prvním 
kole způsobí 2k6, ve druhém 1k6 životů 
zranění. 

Svěcená voda účinkuje na mnoho 
nemrtvých stvoření, stejně jako na tvory 
z Nižších sfér. Nedá se ale použít proti 
plynným, ani proti nehmotným nestvůrám. 

Znesvěcená voda (v podstatě voda 
svěcená zlými knězi) zraňuje paladiny, tvory 
mající za úkol bránit dobro (lamasu, shedu 
apod.) a stvoření z Vyšších sfér. 

Svěcená (a znesvěcená) voda proti 
nestvůrám účinkuje stejně jako kyselina, 
včetně neschopnosti léčit takto zraněná 
místa pomocí regenerace. 

 

Zvláštní obranné  
metody 

Až dosud jsme v této 
kapitole rozebírali problematiku útoku. Nyní 
je pravý čas podívat se i na obranu. Existuje 
několik cest, jak se vyhnout zranění. Dvě 
nejběžnější jsou záchranné hody a magická 
odolnost. Méně běžná, ovládaná pouze 
paladinem nebo knězem, je schopnost 
odvracet nemrtvé.  

 

Odrážení útoků   
(nepovinné 
pravidlo) 

Během minutu 
dlouhého kola boje pravděpodobně každá 
postava provede několik výpadů a vykryje 
několik protiútoků soupeře. Během boje se 
tedy postava brání automaticky — není třeba 
zvlášť to ještě ohlašovat. 

Rozhodne-li se postava nebránit (např. 
kouzelník sesílající kouzlo), zvyšuje se šance 
protivníka na zásah. Není tedy už třeba 
zavádět další pravidla. 

Na druhou stranu se však u všech 
bojujících předpokládá, že se neustále 
vystavují určitému riziku ve snaze lépe vidět 
soupeře, najít odkryté místo v jeho obraně. 
Jsou ale okamžiky, které tomuto popisu 
neodpovídají — postava se snaží jen a jen 
bránit, soustředí se pouze na to, nebýt 
zasažena.  

V takové situaci se postava může 
rozhodnout celé kolo jen odrážet útoky, hráč 
oznámí rozhodnutí DM a tím se vzdává 
jakékoliv jiné činnosti v daném kole — 
nemůže se pohybovat, útočit, ani kouzlit. 
Potom postava dostává bonus k TZ stejně 
velký, jako je polovina její úrovně. 
Kouzelníkovi na 6. úrovni se tedy TZ zmenší 

o 3. Válečníci mají tento bonus polovina 
úrovně plus jedna. Válečník 6. úrovně má 
tedy TZ v případě odrážení o 4 menší. 

Pozor! Tady nejde o perfektní obranu 
před všemi směry, není možné odrážet 
útoky zezadu střely —TZ se zlepšuje pouze 
proti zblízka vedeným útokům zepředu. 
Odrážení útoků také nepomáhá proti 
kouzlům. Mečem těžko odrazíš ohnivou kouli 
nebo blesk. 

 

Záchranný hod 
Záchranný hod 

poskytuje možnost, byť malou, jak se 
vyhnout jisté záhubě nebo velkým zraněním, 
případně důsledky zásahu alespoň snížit. 

Daleko nejčastěji reprezentuje 
záchranný hod instinktivní jednání postavy 
— vrhne sebou na zem v okamžiku, kdy 
zbytek družiny umírá v plamenech ohnivé 
koule; v poslední chvíli odrazí štítem většinu 
kyseliny, která na ni vystříkla z rozbité 
lahvičky apod. Přesný popis není důležitý — 
DM a hráči si mohou vymyslet patřičně 
barvité vysvětlení šťastné záchrany nebo 
smolného neúspěchu — to přidává hře na 
zajímavosti. 

Házení  záchranných hodů  

Při záchranném hodu 
hází hráč 1k20. Výsledek musí být stejný 
nebo nižší než potřebná hodnota 
záchranného hodu. Toto číslo se mění v 
závislosti na povolání a úrovni postavy, 
navíc ještě na tom, čemu se chce postava 
vyhnout. Záchranné hody postavy najdeš v 
Tabulce 60. 

Záchranné hody se používají v mnoha 
situacích: 

při útocích způsobujících paralýzu, při 
použití jedů nebo smrtící magie, útoků 
zkameňujících nebo proměňujících, proti 
kouzelným žezlům, holím a hůlkám, 
dechovým zbraním (např. dračí dech) i proti 
různým kouzlům. Typ záchranného hodu je 
určen typem nestvůry, předmětu nebo 
situace, v níž potřeba hodu nastala.  

Tabulku 60 používají i nestvůry, bližší 
informace má DM. 
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Pr ior ita  záchranných hodů  

Někdy není přesný 
typ požadovaného záchranného hodu jasný 
ani ze situace, ani porovnáním aktuálního 
útoku nebo předmětu s tabulkou. Proto jsou 
jednotlivé kategorie seřazeny podle 
důležitosti, od paralýzy, jedy a smrtící magii, 
až po kouzla. 

Řekněme, že je Rath zasažen paprskem z 
hůlky proměn. Mohl by házet jak proti 
hůlkám, tak i proti proměnám. Z Tabulky 60 
je však jasné, že použije číslo ze sloupce pro 
hůlky – má větší prioritu (je více vlevo). 

 
Jednotlivé kategorie jsou tyto: 
Hod proti paralýze, jedu nebo smrtící 

magii: Tento sloupec se používá, kdykoli je 
postava vystavena paralyzujícím útokům 
(bez ohledu na zdroj), působení jedu 
(jakékoliv síly) nebo určitým kouzlům nebo 
kouzelným předmětům, které dokáží 
postavu na místě zabít (je to napsáno v jejich 

popisu). Může se použít i tehdy, je-li třeba 
mimořádné síly vůle či odvahy. 

Hod proti žezlům, holím a hůlkám: Jak 
název napovídá, jedná se o hody používané 
proti působení sil kouzelných žezel, holí a 
hůlek, nepatří-li do vyšší kategorie. Používá 
se někdy i v situacích, kdy je postava 
vystavena magickému útoku z neobvyklého 
zdroje. 

Hod proti zkamenění nebo proměnám: 
Používá se, kdykoliv má být postava 
zkameněna či proměněna nestvůrou, 
kouzlem nebo třeba jistým předmětem 
(kromě hůlky), případně také při jiné změně 
celého těla. 

Hod proti dechové zbrani: Jak 
prozrazuje název, tento záchranný hod se 
uplatňuje proti nestvůrám, které používají 
dech jako zbraň, zvlášť v případě draků. Je 
použitelný i v případě, kdy jsou je přežití 
nutná kombinace fyzické výdrže a 
obratnosti. 

Hod proti kouzlům: Postava tento hod 
použije při snaze vyhnout se důsledkům 
některých magických útoků nespadajících 

do některé z předcházejících kategorií. Dále 
se vztahuje na události, kde DM povolí 
záchranný hod a které přitom nespadají do 
kterékoliv jiné kategorie. 

Nevyužit í  záchranného 
hodu 

Kdokoliv se může 
dobrovolně vzdát záchranného hodu. 
V takovém případě má daná událost – ať už 
kouzlo či třeba zásah jedem – plnou 
účinnost. 

Úmysl vzdát se záchranného hodu musí 
hráč jasně oznámit, postava může být také 
ale podvedena. Při obvyklém zaskočení a 
překvapení se záhcranný hod normálně 
používá – DM samozřejmě může přidat 
určitý postih, aby nejlépe vystihl situaci. 
Pouze ve výjimečných případech je postava 
natolik obelstěna a přesvědčena a svém 
bezpečí, že ji akce zastihne nepřipravenou, 
bez možnosti záchranného hodu. 

Používání  v lastnost í  p ř i  
záchranných hodech 

Snaží-li se postava 
vyhnout nebezpečí za použití svých 
základních vlastností, může být místo 
záchranného hodu použit právě hod na 
ověření vlastnosti. 

Tak například, zloděj Ragnar se vloupal 
do domu bohatého šlechtice, vtom ale slyší 
nad sebou praskavé zvuky. Podívá se nahoru 
a vidí, že se uvolnil kus stropu a padá přímo 
na něj! Musí mít opravdu rychlé reakce, aby 
unikl, proto použije hod proti obratnosti. Je-
li úspěšný, vyvázl. 

Opravy záchranných hodů  

DM může záchranný 
hod upravit podle uvážení situace, existují 
však ještě další opravy — za kouzelné 
předměty apod. Tyto opravy mohou šanci na 
přežití zvýšit, ale také zmenšit. Opravy 
zvyšující pravděpodobnost přežití jsou 
označeny kladným znaménkem, zhoršení 
mají hodnotu zápornou. 

Opravy se připočítávají k hodům, ne k 
záchranným číslům! Proto Delsenora, která 
má záchranný hod proti zkamenění 11 a 
bonus +1, stále potřebuje hodit ve výsledku 
alespoň 11. Protože se ale k jejímu hodu 
připočítává bonus, stačí vlastně hodit pouze 
10. 

Vysoké hodnoty obratnosti a moudrosti 
někdy umožňují postavě připočíst další 
bonusy k záchranným hodům. Velká 
moudrost chrání proti iluzím, okouzlením a 
dalším duševním útokům. Dostatečně 
vysoká obratnost zase dodává postavě o 
něco vyšší šanci vyhnout se účinkům 
ohnivých koulí, padajících kamenů a dalších 
podobných útoků. 

Tabulka 60: ZÁCHRANNÉ HODY POSTAVY 

 Hod proti 
  Paralýza,     

jedy, Žezla, hole, Zkamenění, Dechová  
Povolání Úroveň smrtící 

magie 
hůlky proměny* zbraň** Kouzla*** 

Kouzelníci 1-5 14 11 13 15 12 
 6-10 13 9 11 13 10 
 11-15 11 7 9 11 8 
 16-20 10 5 7 9 6 
 21+ 8 3 5 7 4 
Kněží 1-3 10 14 13 16 15 
 4-6 9 13 12 15 14 
 7-9 7 11 10 13 12 
 10-12 6 10 9 12 11 
 13-15 5 9 8 11 10 
 16-18 4 8 7 10 9 
 19+ 2 6 5 8 7 
Tuláci 1-4 13 14 12 16 15 
 5-8 12 12 11 15 13 
 9-12 11 10 10 14 11 
 13-16 10 8 9 13 9 
 17-20 9 6 8 12 7 
 21+ 8 4 7 11 5 
Válečníci 0 16 18 17 20 19 
 1-2 14 16 15 17 17 
 3-4 13 15 14 16 16 
 5-6 11 13 12 13 14 
 7-8 10 12 11 12 13 
 9-10 8 10 9 9 11 
 11-12 7 9 8 8 10 
 13-14 5 7 6 5 8 
 15-16 4 6 5 4 7 
 17+ 3 5 4 4 6 
 
* Kromě útoků pomocí hůlek proměn 
** Kromě těch, které způsobují zkamenění nebo proměnu. 
*** Kromě těch, kterým přísluší záchranný hod podle jiného kritéria. 
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Magické předměty jako jsou pláště a 
prsteny ochrany také zvyšují 
pravděpodobnost úspěchu při záchranných 
hodech. Jejich bližší popis má DM. 

Kouzelná zbroj dává bonus k 
záchranným hodům pouze v případech 
přímého fyzického napadení — nebrání tedy 
průchodu plynu (který nedokáže 
zablokovat), jedu (který působí zevnitř), 
duševním útokům a kouzlům 
nezpůsobujícím fyzická zranění. 

Kouzelné brnění třebas nepomůže při 
záchranném hodu proti jedu po bodnutí 
štírem, dusivých efektech kouzla smrdutý 
mrak nebo proměně způsobené kouzlem 
proměň ostatní. Kouzelná zbroj naopak 
pomáhá proti pocákání kyselinou, 
rozdrobení, magickému i normálnímu ohni, 
zraňujícím kouzlům a pádu (je-li v takové 
situaci povolen záchranný hod). Další situace 
musí případ od případu řešit DM. 

Některá zvláštní kouzla a kouzelné 
předměty mají vliv na záchranné hody. 
Často kouzlo nutí oběť házet s postihem, 
čímž se i z poměrně nevinného kouzla může 
stát velmi nebezpečné (konkrétní informace 
lze nalézt v popisu kouzel, případně v DMR 
u popisu předmětů). 

Slabé jedy zvířat či hmyzu (např. obří 
stonožky) jsou sice nebezpečné, ale ve 
většině případů člověka nezabijí. Aby se 
tento efekt odrazil i na hře, je možné 
záchranné hody proti těmto jedům 
upravovat — vždy má rozhodující slovo DM. 

Nepředvídatelných situací se hře 
jistojistě nevyhnou— potom musí nutnost 
záchranných hodů určit DM, stejně tak i 
příslušné opravy. Jako vodítko může sloužit 
tento příklad: Opravy podle situace by se 
měly pohybovat někde mezi -4 až +4. Zlý 
klerik napadený ve své svatyni může mít 
naprosto klidně bonus +3, jeho nepřátelé 
naopak postih -3. Tyto opravy jsou 
odůvodněné přítomností mocné zlé síly, 
ochraňující svého kněze. 

Magická odolnost 
Některé bytosti či 

předměty mají zvýšenou odolnost proti 
magii, případně takovouto odolnost 
způsobují. Díky tomu je obtížnější ovlivnit je 
magickou energií, než jak je tomu u běžných 
bytostí a předmětů. 

Jen málo bytostí je natolik odolných vůči 
magii, že ta z nich stéká jako voda z husího 
peří. Běžnější je výskyt tvorů, hlavně pak 
z Vnějších sfér, kteří žijí v zemi plné magie, 
kouzla dýchají a polykají, jsou proto 
prostoupeni energií kouzel. Z tohoto 
důvodu také mají vysokou odolnost proti 
těmto mystickým silám. 

Magická odolnost je přirozená vlastnost 
— její majitel nemusí dělat nic pro její 
použití, nemusí být ani připraven na 

magický útok. Jeho odolnost je jeho součástí 
a jako taková mu nemůže být násilím 
odebrána (je však možné dobrovolně ji 
oslabit). 

Magická odolnost je také individuální 
vlastnost — není možné předat ji někomu 
držením rukou nebo jiným způsobem.  Jen  
ty  nejvzácnější  bytosti  a předměty dokáží 
tuto odolnost přenést i na ostatní.  

Magická odolnost se udává v 
procentech. Má-li mít nějaké kouzlo 
požadovaný účinek, musí být tato 
procentová hranice při sesílání překonána. 
Oběť si hází 1k100 a pouze v případě 
výsledku většího než odolnost má kouzlo 
požadovaný efekt. Je-li hod menší nebo 
stejný, magie neúčinkuje 

Úč inky  magické odolnost i  

Magická odolnost 
dovoluje bytosti ignorovat účinky kouzel a 
kouzelných shopností. Nechrání proti 
útokům magickou zbraní ani proti 
přirozeným událostem v účinku kouzel 
(skála povalená kouzlem na draka...). 
Nebrání ani samotné odolné bytosti v 
sesílání kouzel a používání magických 
předmětů. Efekt odolnosti se vztahuje jak na 
kouzla cílená, tak i na kouzla zasahující 
určitou oblast. 

Pokud hod na odolnost neuspěje, má 
bytost stále možnost využít všechny 
záchranné hody ke kouzlu přináležející.  

Kdy se používá magická 
odolnost? 

Magická odolnost se 
uplatňuje jen tehdy, jestliže by úspěšné 
seslání kouzla mělo vliv na přímo bytost 
nebo na oblast, v níž se nachází. Odolnost se 
tedy uplatňuje například proti kouzlům 
magická střela (zaměřené proti bytosti nebo 
předmětu) nebo ohnivá koule (poškozující 
celou oblast). 

Magická odolnost neúčinkuje například 
při zemětřesení vyvolaném kouzlem. 
Přestože může postava zemřít pádem do 
propasti, která se jí otevřela pod nohama, 
energie kouzla nebyla směrována na ni, ale 
na zem pod jejíma nohama. Bytosti 
s magickou odolností totiž nejsou odolné 
proti důsledkům magie, pouze přímo proti 
energii vytvořené nebo uvolněné kouzlem. 

Hráčské postavy obvykle magickou 
odolností nedisponují (mají však záchranné 
hody proti magii) — tato schopnost je 
vyhrazena pro velmi zvláštní nestvůry. 

Úspěch p ř i  hodu na 
magickou odolnost  

Úspěšné použití 
magické odolnosti může mít jeden ze čtyř 
důsledků v závislosti na povaze kouzla: 

Kouzla cílená na jednotlivce: Už 
vzhledem k názvu je jasné, že mají vliv 
pouze na jedno stvoření, pouze cíl kouzla 
také hází na magickou odolnost (má-li jí, 
ovšem). Pokud je kouzlo tohoto typu 
zaměřeno na několik cílů, každá oběť si hází 
nezávisle (například kouzlo polap bytost 
seslané na čtyři nestvůry). 

Je-li hod úspěšný, kouzlo nemá žádný 
efekt, mizí a zaniká. Jestliže kouzlo bylo 
zacíleno jen na jenu bytost, tímto jeho účinek 
vyprchá. Pokud bylo zacíleno na íce bytostí, 
každá musí uspět v samostatném hodu. 

Kouzla cílená na oblast: Tato kouzla 
nejsou zaměřena na bytost, ale na místo, 
kouzlo má vliv na vše, co se v jeho oblasti 
působení nachází. Úspěšný hod na odolnost 
dovoluje bytosti vliv kouzla jednoduše 
ignorovat, kouzlo však není zrušeno, může 
ovlivňovat další přítomná stvoření. 

Kouzla zůstávající na místě: Tento typ 
kouzel pracuje stále na jednom místě, resp. v 
okolí jedné bytosti — závisí na okolnostech 
seslání a konkrétním kouzlu. Příkladem je 
třeba ochrana před zlem. 

Magická odolnost se začíná projevovat, 
jakmile se odolná nestvůra dostane do 
oblasti vlivu kouzla. Ani potom se však 
nemusí nic stát, pokud kouzlo neovlivňuje 
bytosti. Kouzlo rozhrň vodu se tedy nezhroutí 
jen proto, že oblastí jeho působení prošla 
nestvůra s magickou odolností. V případě 
kouzla ochrana před zlem je však hod potřeba 
– toto kouzlo ovlivňuje různé bytosti. 

Rozhodne-li DM o nutnosti hodu na 
odolnost a bytost kouzlu odolá, kouzlo 
tohoto typu se zhroutí (obvykle 
s dramatickým zahřměním a obláčkem 
kouře). 

Trvalá kouzla: Magická odolnost nemá 
sílu potřebnou k zrušení trvalých kouzel. 
Namísto toho jsou jeho účinky (v případě 
úspěšného hodu) negovány do té doby, 
dokud se úspěšná odolná nestvůra nachází v 
oblasti působení. 

Bytost s magickou odolností tedy možná 
dokáže projít skrze magickou stěnu, jako by 
neexistovala. Tato stěna se ale hned po jejím 
odchodu obnoví, jiná postava (není-li odolná 
proti magii) nemůže touto bariérou projít.
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Odvracení 
nemrtvých 

Jednou z důležitých, 
a někdy i spásných, bojových schopností je 
umění odvracet nemrtvé nestvůry. Tuto 
schopnost mají pouze paladin a kněz, navíc 
tato schopnost závisí na božstvu, které 
vyznávají. Druidi nejsou schopni odvracení, 
u kněží určitého božstva o odvracení 
rozhoduje DM. 

Skrze kněze nebo paladina demonstruje 
vyšší mocnost svou sílu a vůli, stíhá nebo 
přímo ničí zlo a nemrtvá stvoření. Protože je 
však tato síla zprostředkována smrtelným 
tělem, ne vždy je úspěch zaručen. 

Kdykoliv se paladin nebo kněz setkají s 
nemrtvým, mohou se ho pokusit odvrátit. 
Paladin přitom odvrací jako kněz o dvě 
úrovně níže (například paladin 5. úrovně 
používá třetí sloupec Tabulky 61). Každá 
postava se o odvrácení může pokusit jen 
jednou v jednom setkání. 

Pokus o odvracení se počítá jako jedna 
akce, vyžadující jedno kolo a uskutečněná v 
okamžiku, kdy na odvracejícího přijde řada 
podle iniciativy — nemrtví tedy mohou 
jednat dříve, než se kdokoliv o odvrácení 
pokusí. Samotná přítomnost postavy nestačí 
— důležité je jednání odvracející postavy, 
stejně jako gesta a řeč, kterou používá — 
proto musí mít odvracející volné ruce a 
možnost mluvit. Odvracení však není 
kouzlo, není přerušeno, je-li postava během 
odvracení vyrušena nebo i zraněna. 

Pro zjištění úspěšnosti odvracení se 
podívej do Tabulky 61 a porovnej typ 
(případně životaschopnost) nemrtvého a 

úroveň kněze (resp. paladina). Je-li 
výsledkem číslo, hoď 1k20. Padne-li stejně 
nebo více, odvrácení uspělo. Najdeš-li 
písmeno „O“ (odvrácení), je odvracení 
automatické, „Z“ (zničení) znamená naprosté 
zničení daného nemrtvého. Pomlčka (-) 
znamená, že Tvá postava nedokáže tento typ 
nemrtvých odvrátit. Úspěšné odvracení ovlivní 
2k6 nemrtvých. Obsahuje-li skupina nemrtvé 
různých typů, jsou nejprve odvráceni ti s menší 
úrovní (životaschopností). 

Bez ohledu na počet přítomných 
nemrtvých může odvracející postava hodit 
pouze jednou. Výsledný hod se uplatňuje na 
každý typ nemrtvých zvlášť. 

Odvrací-li například Gorus, kněz na 7. 
úrovni, skupinu dvou kostlivců, vedených 
běsem a spektrou, hází pouze jednou a padlo 
mu 12. 

Gorus vidí, že se mu povedlo zničit 
kostlivce (jak očekával), běsy odvrátil 
(potřeboval 4 nebo více), ale spektra 
pokračuje v chůzi (na odvrácení by Gorus 
potřeboval 16 nebo více). 

Odvrácené nestvůry, které někomu 

slouží (například kostlivci) se jednoduše 
stáhnou a nechají skupinu projít nebo 
dokončit činnost.  

Nemrtví s vlastní vůlí se pokusí 
uniknout z dosahu i dohledu odvracející 
postavy. Nemohou-li se vzdálit takto daleko, 
snaží se od postavy držet co nejdál – a nikdy 
ne blíže než 3 metry – dokud postava 
pokračuje v odvracení (už není třeba znova 
házet). 

Snaží-li se postava odvrácenou nestvůru 
například zatlačit do rohu a dostane se blíž 
než na 3 metry, je odvrácení prolomeno a 
nemrtvý se chová normálně, bez omezení. 

Zl í  kněží  a  nemrtv í  

Zlí kněží bývají obvykle spojenci 
nemrtvých, nebo alespoň sdílejí společné 
úmysly a cíle. Nemají proto schopnost 
nemrtvé odvracet, mohou si je však zkusit 
podrobit. 

Postupuje se zcela stejně jako v případě 
odvracení, pouze „O“ znamená, že nemrtvý 
automaticky poslouchá příkazy kněze, „Z“ 
znamená naprosté podrobení vůle 
nemrtvého vůli kněze. Poslouchá jeho 
příkazy, pokud není odvrácen, podroben 
nebo zničen někým jiným.  

Zlí kněží mají také schopnost odvracet 
paladiny stejným způsobem jako dobrý kněz 
nemrtvé. Protože však žijící duch paladina je 
podstatně hůře ovladatelný než duše 
nemrtvých, je i odvracení o mnoho složitější. 
Proto kněz odvracející paladina používá 
sloupec odpovídající o tři menší úrovni, než 
jakou ve skutečnosti má. Úroveň paladina se 
počítá v odpovídajícím řádku. 

Tedy zlý kněz 7. úrovně (používá 
sloupec 4. úroveň) snažící se odvrátit 
paladina 8. úrovně (čili ŽS 8) nemá 
sebemenší naději na úspěch, s velmi malou 
pravděpodobností je však schopen odvrátit 
paladina na 7. úrovni. Všechny výsledky 
udávající „Z“ v tomto případě znamenají 
„O“. 

Zranění a smrt 
Někdy ani sebevětší 

štěstí, dovednosti a odolnost proti různým 
druhům útoků neochrání postavu od 
poranění. Dobrodružný život je plný 
nebezpečí a zranění dříve či později přijde. 

Aby měly postavy možnost být 
opravdovými hrdiny (a kvůli zjednodušení 
mechanismu hry), je v AD&D světě zranění 
bráno v úvahu pouze jako abstraktní 
veličina. Každá postava a nestvůra má určitý 
počet životů. Čím více jich postava má, tím 
obtížnější je ji porazit a zabít. 

Každé zranění znamená odečtení 
určitého počtu životů od jejich momentální 
hodnoty. Zraní-li postava nějakého zlobra za 
8 životů do hlavy, těchto 8 životů se odečte 
od zlobrova momentálního počtu životů. 
Neuvažuje se vliv zranění hlavy, ani se 
zranění nerozkládá na jednotlivé části těla. 

Ztráty životů se sčítají až do té doby, než 
postava zemře nebo dostane možnost léčit 
se.  

Cwell Vábný s 16 životy, je zraněn orky za 3 
životy. Dvě směny nato vleze do cesty medvědovi, 
který mu způsobí zranění za dalších 7 životů. 
Dohromady je Cwell zraněn za 10 životů (zbývá 
mu jich pouze 6). Tento počet životů mu zůstane 
až do dalšího zranění, resp. do doby, kdy se bude 
moci vyléčit – ať už přirozenou cestou nebo 
magickými prostředky. 

Tabulka 61: ODVRACENÍ NEMRTVÝCH 

Typ nebo ŽS Úroveň kněze† 
nemrtvého 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 12-13 14+ 
Kostlivec či ŽS 1 10 7 4 O O Z Z Z* Z* Z* Z* Z* 
Zombie 13 10 7 4 O O Z Z Z* Z* Z* Z* 
Ghůl či ŽS 2 16 13 10 7 4 O O Z Z Z* Z* Z* 
Stín či ŽS 3-4 19 16 13 10 7 4 O O Z Z Z* Z* 
Běs či ŽS 5 20 19 16 13 10 7 4 O O Z Z Z* 
Hrůz -- 20 19 16 13 10 7 4 O O Z Z 
Přízrak či ŽS 6 -- -- 20 19 16 13 10 7 4 O O Z 
Mumie či ŽS 7 -- -- -- 20 19 16 13 10 7 4 O O 
Spektra či ŽS 8 -- -- -- -- 20 19 16 13 10 7 4 O 
Upír či ŽS 9 -- -- -- -- -- 20 19 16 13 10 7 4 
Duch či ŽS 10 -- -- -- -- -- -- 20 19 16 13 10 7 
Kostěj či ŽS 11+ -- -- -- -- -- -- -- 20 19 16 13 10 
Zvláštní** -- -- -- -- -- -- -- -- 20 19 16 13 

* Navíc je odvráceno dalších 2k4 nemrtvých tohoto typu. 
** Mezi zvláštní nemrtvé patří výjimeční nemrtví, samostaní nemrtví ze Sféry negativní 

energie, některé vyšší a nižší mocnosti a nemrtví z Vnějších sfér. 
† Paladin odvrací nemrtvé jako kněz o dvě úrovně nižší. 
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Zranění  

Je-li postava zasažena 
nestvůrou či naopak, oběť je zraněna. Rozsah 
zranění závisí na typu útoku, resp. na 
použité zbrani. V Tabulce 44 (Kapitola 6.) 
najdeš zranění, které je daná zbraň schopna 
způsobit nestvůře malé,  střední nebo velké. 
Tyto hodnoty jsou udány jako rozsah daný 
hodem kostkou (1k4, 2k6 apod.). 

Při každém úspěšném zásahu hází 
útočník příslušný počet hodů danou 
kostkou, celkový součet jeho hodů udává 
způsobené zranění. Kupříkladu zranění, 
které způsbobil ork bojující mečem, zjistíš 
nalédnutím do Tabulky 44. Takový dokáže 
kousnutím zranit za 2k6, ranou tlapy potom 
za 1k4+4 životů (tyto informace získává DM 
z  Monstrózního manuálu). 

Někdy je rozsah zranění uveden jako 
hod kostkou plus nějaké číslo (jako 
předchozí případ trollí tlapy). Tato oprava je 
způsobená velkou silou, magickou zbraní 
nebo pouhou zuřivostí nestvůry, přičítá se 
k výsledku hodů kostkou. Vyskytují se i 
nestvůry se zápornou opravou, v každém 
případě však úspěšný útok vždy zraní 
nejméně za 1 život. 

Vyskytují se i případy, kdy má hod na 
zranění nejen bonus, ale i násobící faktor. 
Potom se výsledek hodu vynásobí daným 
číslem a až poté se započítají všechny opravy 
(za sílu, magickou zbraň apod.). Násobné 
faktory se uplatňují zejména v případech 
útoků a přepadů zezadu. 

Zvláštní zranění 
Zranění nestvůrou v 

boji není jediná újma, ke které může postava 
v AD&D dojít — naopak, svět je plný 
nebezpečí číhajících na ubohé postavy, 
nebezpečí, která DM s potěšením sesílá na 
jejich hlavy. Některá z nich jsou popsána v 
následujícím textu. 

Pády 

Postavy mají 
podivuhodnou (a pro DM velmi zábavnou) 
tendenci padat, obvykle z velkých výšek a 
téměř vždy na tvrdé povrchy. Pád samotný 
nic neznamená, horší je jeho náhlé přerušení 
na konci letu. 

Padající postava ztrácí při dopadu 1k6 
životů za každé 3 metry prolétnuté výšky, 
maximálně ale 20k6 (což, pro účely hry, 
můžeme považovat za nejtěší možné 
následky). 

Tato metoda je jednoduchá a dostatečně 
realistická. Není třeba počítat zrychlení, 
dopadovou rychlost a podobné vědecké 
nesmysly, protože ty stejně popisují pouze 
pohyb těla vzduchem (a ten nás, přiznejme 

si to, až tak příliš nezajímá). Přesné účinky 
nárazu nejsou stejně přesně známy. Délka 
pádu také není jediný faktor ovlivňující 
zranění — působí tu i elastičnost 
dopadového materiálu, úhel dopadu, 
bohapustá klika postavy apod. 

I lidé v reálném světě přežívají pády i z 
velkých výšek, ačkoliv pouze vzácně. 
Přebornice v tomto oboru, Vesna 
Vulovičová, přežila v roce 1972 pád z výšky 
zhruba 10 kilometrů, i když byla velmi vážně 
zraněna. Důstojník Nicholas S. Alkemade 
spadl z výšky pěti a půl kilometru bez 
padáku a dopadl nezraněn! 

Díky uvedeným skutečnostem můžeme 
klidně házet kostkou a nestarat se o vědu. 

Paralýza 

Postava nebo 
nestvůra postižená paralýzou je po dobu 
jejího trvání naprosto nepohyblivá. Může 
dýchat, myslet, vidět a slyšet, není ale 
schopná sebou pohybovat ani jakkoliv 
mluvit. Stále však může používat 
myšlenkových příkazů, telepatie, atakdále. 

Paralýza postihuje pouze hlavní 
pohybové ústrojí, neznamená zabití. Velmi 
mocnou zbraní se stává proti létajícím 
nestvůrám. 

Dobrodruzi se střetli se zřícím, mocnou a 
obávanou nestvůrou s magickými vlastnostmi, 
které plynou z tuctů jeho očí.  

Po několika kolech souboje na zřícího kněz 
seslal kouzlo polap bytost, čímž jej paralyzoval. 
Zřící může nadále využívat své kouzelné 
schopnosti a dokonce se i pohybovat, protože 
ovládá levitaci. Díky paralýze však nepohne 
jediným svalem – a tak nemůže ani otáčet očima. 
Protože je téměř všechna v okamžiku působení 
kouzla upíral vpřed na družinu, je pro družinu 
nejvýhodnější ho obestoupit. Aby mohl zřící na 
někoho zaútočit, musí se na něj natočit celým 
tělem a odhalit tak záda ostatním. 

Vysát í  energie  

Tato vlastnost 
mocných nemrtvých (a dalších obzvlášť 
zákeřných nestvůr) je velmi obávaná, neboť 
dobrodruzi zasažení takovým útokem 
ztrácejí nejen životy, ale celé úrovně! 

Je-li postava zasažena nestvůrou 
vysávající energii, je během útoku normálně 
zraněna. Navíc však ztrácí jednu nebo i více 
úrovní zkušenosti (a tím i ŽS a životy). Za 
každou ztracenou úroveň si hoď obdobným 
způsobem, jako při postupu na novou 
úroveň, ale takto zjištěný počet odečti od 
svého maximálního počtu životů (včetně 
započtení bonusu za odolnost, má-li Tvá 
postava nějaký). Pokud tvá postava již na 
životy neháže, ale získává daný počet, 
jednoduše tento počet odečti. Takto získané 
číslo ukazuje Tvůj nový maximální počet 
životů (jinými slovy - životy ztracené 

vysátím energie se nepočítají jako zranění, 
ale jsou nastálo). 

Zkušenost postavy klesá na polovinu 
mezi množstvím potřebným k postupu na 
novou úroveň (tj. na tu, na níž spadla) a na 
následující vyšší. Postavy s dvoj nebo 
multipovoláním ztrácejí nejprve vyšší 
dosaženou úroveň. Jsou-li ve dvou nebo více 
povoláních na stejné úrovni, ztrácejí tu, která 
vyžaduje více zkušeností na postup. 

Všechny dovednosti a schopnosti 
získané díky úrovni postava okamžitě ztrácí, 
a to včetně kouzel. Kouzelník nerozumí 
kouzlům zapsaným ve své knize, která 
přesahují chápání jeho nové. Při dalším 
postupu na vyšší úroveň si musí opět házet 
na pochopení kouzla, ať už ho znal, nebo ne. 

Jsou-li úrovně postavy vyčerpány až na 
0, ale postavě stále zůstaly nějaké životy, je 
její dobrodružný život u konce. Nemůže 
znova získávat úrovně, nemá výhody 
libovolného povolání, stává se obyčejným 
obyvatelem. Aby se mohla ke svému životu 
vrátit, musí na ni být sesláno kouzlo přání 
nebo obnovení. Je-li postava 0. úrovně 
zasažena dalším útokem vysátí energie, je na 
místě mrtvá bez ohledu na počet jejích 
životů. 

Je-li postava vysáta pod nultou úroveň 
(čili je zabita nemrtvým), stává se z ní během 
2k4 dní nemrtvý stejného typu, jako její 
přemožitel. Tento nový nemrtvý má stejné 
schopnosti, dovednosti a povolání jako za 
živa, ale pouze s polovičním množstvím 
zkušeností, než měla postava na začátku 
setkání se svým přemožitelem. 

Tento nový nemrtvý je okamžitě CP, 
ovládá ho tedy DM! Jeho cíle a snahy jsou 
naprosto opačné vzhledem k cílům postavy, 
cítí silný odpor, nenávist a opovržení ke 
svým bývalým přátelům a společníkům — 
slabochům, kteří ho nechali v nejvyšší nouzi 
na holičkách. Jednou z jeho největších tužeb 
je zabít své bývalé spolubojovníky, nebo jim 
alespoň způsobit co nejvíc těžkostí, bolesti a 
problémů. 

Nově vzniklý nemrtvý je také naprosto 
ovládán svým přemožitelem. Je-li jeho mistr 
přemožen a zabit, může nemrtvý obnovit 
svou původní úroveň tím, že bude vysávat 
úrovně jiným, živým bytostem. Jakmile 
dosáhne své původní úrovně, dokáže 
zabíjením postav tvořit vlastní služebíky. 

Postavy, kteří přežili setkání s 
nemrtvým, mohou pro své padlé udělat 
alespoň to, že jim zabrání stát se také 
nemrtvým (ostatně to dělají i pro svůj vlastní 
klid). Potřebný postup závisí na typu 
nemrtvého, je popsán spolu s popisem 
nestvůry v monstrózním manuálu. 
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Jedy  

Jedy jsou jedním z 
často podstupovaných nebezpečí. Hadí 
zuby, otrávené trny, smrtící lektvary, 
omamující víno nebo zkažené jídlo, to vše a 
ještě další čeká na neopatrné dobrodruhy z 
rukou zákeřných mágů, skrytých nestvůr a 
neschopných hostinských. Pavouci, hadi, 
stonožky, štíři, plazi a třebas i některé žáby 
— všichni jsou schopni postavu otrávit. 
Moudré postavy se rychle naučí respektovat 
a obávat takových stvoření. 

Síla nejrůznějších jedů se velmi liší a je 
často přeceňována. Útok velmi obávané 
černé vdovy zabíjí ročně v celých Spojených 
státech průměrně jednoho člověka. Také jen 
asi 2% všech hadích uštknutí jen smrtelných. 

Na druhou stranu existují i přírodní, a 
přesto velmi nebezpečné jedy. Naštěstí se 
vyskytují jen velmi vzácně – mimojiné mezi 
ně patří například jedovaté nosatky kobry, 
ropušnice a další.  

Účinnost jedu také závisí na tom, jak se 
dostává do těla. Nejčastěji musí být vpraven 
přímo do krevního oběhu – kousnutím nebo 
škrábnutím. Jiné jedy účinkují při požití a 
jsou oblíbenými nástroji nájemných vrahů. 
Nejnebezpečnější jsou však kontaktní jedy, u 
kterých stačí pouhý dotek na kůži. 

Ochromující jedy postavu nezabíjejí, ale 
znehybní ji na 2k6 hodin. Tělo po nich 
ochabne, uvolní se všechny svaly, není proto 
nic jednoduchého takto postiženou postavu 
někam přenášet. Žádné další postihy 
otrávená postava nemá, její stav ale může 
způsobit nemalé potíže jejím společníkům, 
pokud se tedy rozhodnou o svého druha 
postarat a nenechají ho prostě ležet. 

Oslabující jedy ovlivní postiženou 
postavu na 1k3 dní, během této doby jsou 
hodnoty všech vlastností sníženy na 
polovinu. Všechny opravy k hodu na útok, 
zranění, TZ, záchranným hodům apod. se 
příslušně opravují, postava se také pohybuje 
pouze polovinou své obvyklé rychlosti. 
Postava se navíc nemůže nijak léčit –
přirozeným způsobem ani magicky – dokud 
není účinek jedu neutralizován, resp. 
neuplyne doba jeho účinnosti. 

Léčba otrávených postav 

Naštěstí je mnoho způsobů, jak léčit 
otravu jedem. Existuje několik kouzel která 
oddalují okamžik, kdy jed začne působit, 
čímž dávají postavě možnost nějakým 
způsobem jed z těla odstranit, uklidit se do 
bezpečí nebo použít ještě jinou léčbu. 
Pomoci může i jiná postava s dovedností 
bylinkáře (viz popis v Kapitole 5). Léčivá 
kouzla (včetně kouzla léčení) neodstraňují 
působení jedů, stejně jako neutralizuj jed 
nevrací životy, o která postava již díky jedu 
přišla. 

Léčba 
Je-li postava zraněná, 

hráč bude přirozeně usilovat o její léčení. 
Postavy mohou být léčeny buď přirozeným 
způsobem nebo magicky. Přirozené léčení 
trvá dlouho, je pomalé, ale takto se může 
léčit libovolná postava nezávisle na povolání. 
Magická léčba může, ale také nemusí být 
dosažitelná – závisí to na přítomnosti nebo 
nepřítomnosti kouzelníků, kněží a 
kouzelných předmětů v družině. 

Jedinou mez, která omezuje množství 
vyléčených životů, tvoří maximální počet 
životů postavy. Libovolná léčba nemůže tuto 
hranici přesáhnout, pokud se současně 
nezvýší úroveň (a tedy i maximální počet 
životů) postavy. 

P ř i rozená léčba 

Rychlost přirozené 
léčby je 1 život za jeden den odpočinku. 
Odpočinek je v tomto případě definován 
jako malá nebo žádná aktivita — nic 
únavnějšího než jízda na koni nebo chůze z 
místa na místo. Boj, běh, zvedání těžkých 
předmětů nebo jiná fyzická aktivita 
znemožňují dostatečný odpočinek, namáhají 
stará zranění nebo je mohou dokonce i 
znovu otevřít. 

Podstoupí-li postava celodenní 
odpočinek na lůžku (celý den nic nedělá), 
může obnovit až 3 životy denně, při takovém 
odpočinku trvajícím celý týden může navíc k 
základu 21 životů (7x3) jednou přidat svůj 
bonus za odolnost. 

V obou případech uvedených výše je 
nutné ještě navíc zajistit dostatek jídla, pití a 
spánku pro zraněnou postavu. Jestliže se 
čehokoliv nedostává, není ten den léčba 
možná. 

Magická léčba 

Léčivá kouzla, 
lektvary a předměty mohou proces léčby 
velmi znatelně urychlit. Přesné vlastnosti 
daného předmětu nebo kouzla jsou popsány 
v popisu kouzel v této knize, případně 
v popisu předmětů v DMR. Při použití 
magiel se rány okamžitě zavírají a obnovuje 
se síla a energie postavy. 

Léčba pomocí magie je užitečná zvláště 
uprostřed bitvy nebo při přípravě na 
očekávané střetnutí. Nezapomeň ale, že 
soupeři Tvé postavy mají možnost magické 
léčby také. Zlý kněz bude schopen své 
následovníky a stoupence léčit stejně jako ty 
— léčení samo o sobě není dobrý ani zlý čin! 

Pozor, za žádných okolností se postava 
nemůže vyléčit více, než je maximální počet 
jejích životů. Postava s maximem 30 životů, 
utrpěla-li zranění za 2 životy a hned nato ji 
léčí přítel kněz, nemůže mít ani po léčbě více 

než 30 životů. Pokud sešle kněz kouzlo 
uzdravující 5 životů, všechny životy navíc 
jsou ztraceny. 

Léč i te lské a by l inkářské 
schopnost i  

Postavy mohou 
využít i schopností svých přátel ovládajících 
bylinkářství nebo léčitelství. Tyto dovednosti 
jsou popsány v Kapitole 5. 

Smrt postavy 
Dosáhne-li počet 

životů postavy hodnoty 0 nebo menší, je 
postava okamžitě mrtvá a nemůže již nic 
dělat, pokud se ovšem do věcí nezačne 
míchat magie. 

Otrava 

Jed poněkud 
komplikuje situaci při případném oživování 
padlého. V krvi takové postavy totiž mohou 
zbytky jedu přetrvávat po dosti dlouhou 
dobu. 

Jed zůstává účinný až 2k6 hodin po smrti 
oběti. Má-li během této doby být oživena, 
musí zachránci nalézt nějaký způsob 
neutralizace jedu dříve, než je oživení 
provedeno., jinak hned po úspěšném 
„přežití oživení“ musí postava házet 
záchranný hod proti jedu, který se již řídí 
normálními pravidly. To někdy způsobí 
pouze další zranění, jindy však může vést k 
opětnému úmrtí několik sekund po oživení!
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Smrt  p ř i  těžkém zranění  

Kromě úmrtí při 
dosažení 0 životů může postava zemřít díky 
šoku, pokud utrpí velmi těžké zranění. Je-li 
zraněna za 50 nebo více životů jedním 
zásahem, musí úspěšně hodit záchranný hod 
proti smrtící magii, jinak okamžitě umírá. 

Toto pravidlo se vztahuje jen na zranění 
způsobená jednou ranou, postava zraněná 
během jednoho kola osmi orky celkem za 53 
životů tyto životy ztrácí, nevztahuje se však 
na ni nutnost záchranného hodu. Zcela jiná 
situace pak nastává, když ji dračí spár potrhá 
jednou ranou za 72 životů. 

Uspěje-li v záchranném hodu, zůstává 
postava naživu (má-li nadále víc než 0 
životů), jinak okamžitě umírá na utrpěný šok 
a má od té chvíle 0 životů. 

I tak může být postava klasickými 
způsoby oživena. 

Nevyhnutelná smrt  

Jsou situace, kdy je 
smrt nevyhnutelná a neodvratitelná, 
nezávisle na počtu životů postavy.  

Postava zamčená v 
místnosti, ve které se bortí kamenný strop, 
nebo hozená svázaná do bazénu s kyselinou 
nemá šanci na únik. Tyto příklady jsou 
nadsazené, ale i to se ve fantasy světě stává... 

Oživení  mrtvých 

Na mrtvolu nemá 
cenu plýtvat léčivými kouzly, protože 
mrtvola může být oživena pouze kouzlem 
zmrtvýchvstání nebo vzkříšení, případně 
předmětem umožňujícím seslat jedno z 
těchto kouzel.  

Kdykoliv je postava oživována, musí 
hráč hodit na „přežití oživení“ podle její 
momentální odolnosti (viz Tabulka 3). Při 
úspěchu (tj. hráč hodil méně než je daná 
procentuální šance) je postava oživena 
v takové fyzické kondici, jakou určuje popis 
kouzla (předmětu).  

Takto oživená postava má odolnost 
trvale sníženu o 1, což se může projevit i na 
počtu životů. Dosáhne-li odolnost postavy 0, 
není ji už možné oživit a nenávratně 
vypadává ze hry. 
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V AD&D světě čeká na své objevení mnoho 
pokladů. Draci nashromáždili za svůj život 
mnoho zlata, stříbra a drahokamů, orčí 
náčelníci žárlivě střeží kořist z posledního 
nájezdu, nešťastné duše opouštějí těla, která 
hnijí uzavřena v dnes jim již nepotřebných 
mocných zbrojích. Páni temnoty nechávají 
své malé pevnůstky zdánlivě nehlídané, 
stejně jako pavouci číhající na mouchu, 
poražení a ponížení mágové zas hromadí 
plné police kouzelných předmětů v touze po 
pomstě. Některé poklady, jakjo třeba ty 
dračí, jsou shromažďovány z důvodů, které 
znají pouze jejich majitelé, u jiných je důvod 
zřejmý — pohodlí, bohatství, síla, moc, luxus 
a bezpečí. Vzácné poklady mohou také ležet 
na dně hlubokých jeskyní, jejich majitelé a 
strážci jsou již dávno mrtví a zapomenutí. 
Některé z pokladů jsou malé, třebas jen hrst 
zlatonosné rudy. Jiné jsou zase obrovské, 
jako například legendární poklady 
trpasličích síní. Poklady bývají velmi pečlivě 
střežené a plné skrytých nástrah, jen málo 
jich je nehlídaných a volně přístupných. 

Druhy pokladů  
Poklady se vyskytují 

v mnoha různých typech, formách a 
velikostech, od naprosto normálních a 
běžných až po exotické a neobvyklé. 
Obsahují samozřejmě měděné, stříbrné, zlaté 
a platinové mince, stejně jako elektry. Drahé 
kovy se ale používají i na vzácné kalichy, 
mísy, talíře, ale i královské koruny nebo 
stříbrné příbory, šperky všeho druhu 
samozřejmě nechybí také. Postavy dobře 
znají hodnotu peněz a většinou jim nedělá 
obtíže odhadnout cenu ani u starých, dnes 
už nepoužívaných mincí. Větší problémy asi 
budou mít s odhadem ceny předmětů 
z drahých kovů vyrobených. Většinou se 
musí spolehnout na odhad některého 
obchodníka nebo zlatníka, případně je 
roztavit a prodat jako kov a drahokamy. Ve 
větších městech to nebývá problém, odhadců 
a překupníků se najde vždycky dost a dost 
(obžaloby a krádeže jsou trochu jiný 
problém). Postavy si samozřejmě musí dávat 
pozor na podvodníky a padělatele, zdánlivě 
cenná váza může být jen pozlaceným kusem 
mědi, mince zase znehodnoceny příměsí 
niklu a železa. Také váhy bývají často 
cinknuté, proto je dobře držet se poctivého 
obchodníka (když už na něj náhodou někdy 
narazíte). 

Další všeobecně používanou formou 
majetku jsou drahokamy, přitom se však v 
této oblasti musí postava ještě více spoléhat 
na poctivost a dobrý odhad jiných. Není-li ve 
skupině postava s cvičeným okem na odhad 
ceny, závisí jejich hodnota na vůli a 
schopnostech profesionálních klenotníků, 
obchodníků a odhadců. A vůbec, ty červené 
kameny, které tvá postava našla na konci 

předchozího dobrodružství, mohou být 
pouhým bezcenným barveným sklo, krásný, 
ale běžně se vyskytující křemen, některý z 
polodrahokamů (např. granát), ale i vzácný 
rubín. Znovu musíme opakovat, že je 
výhodné nalézt a hýčkat si poctivého a 
schopného obchodníka, který postavy 
okrádá jen v omezeném rozsahu. Skutečně 
chytrý DM je schopný postavám předložit 
také neopracované kameny, u kterých 
nezkušená osoba nemá téměř žádnou šanci 
odhalit jejich skutečnou cenu. Většina postav 
(a hráčů) si prostě nedovede představit, že 
tenhle nevzhledný kámen se může stát 
obrovským pokladem, je-li příslušně 
opracován. 

Asi největší problémy s určením ceny 
bude mít družina u uměleckých předmětů. 
Ať už jsou drahokamy opracované či ne, 
jejich cena se může ještě podstatně zvýšit, 
jsou-li zasazeny do šperku. Zlato je cenné 
samo o sobě, větší cenu však má zlatá, jemně 
zpracovaná brož nebo pohár. Trpasličí 
řemeslníci pracující v ukrytých dílnách 
produkují nejlépe broušené drahokamy, 
zatímco gnómové jsou známí svým uměním 
při zpracování drahých kovů. Starobylé elfí 
rytiny, zachované v dřevěných deskách 
ošetřených tak, že vydrží víc než leckterá 
lidská ocel, stojí bok po boku nejlepším 
lidským sochám. To všechno patří k 
předmětům, jejichž cena mnohonásobně 
přesahuje hodnotu materiálu. 

Umělecké výtvory však mají jen zřídka 
pevnou cenu — ta závisí na postavě hledající 
kupce a na ochotě kupce za tento objekt 
zaplatit. Několik největších měst může uživit 
obchodníky s uměním, kupce, kteří vědí, 
koho s jakým předmětem oslovit, mají 
kontakty na ty správné lidi a jsou ochotni 
obchod zprostředkovat. Ve většině případů 
však nalezení dostatečně solventního 
zájemce závisí pouze na osobní aktivitě 
prodávajícího. Takové hledání vyžaduje takt 
a citlivé vyjednávání, podobné předměty 
totiž jen zřídka koupí chudý člověk, bohatí 
zas obvykle spolu s majetkem mívají i moc a 
vliv, také obyčejně neradi jednají o 
obchodních záležitostech osobně. Postavy si 
musí dávat velký pozor, aby při obchodních 
jednáních neurazili někoho z knížat, baronů, 
vévodů a princů. 

Konečně jsou i další neobvyklé věci, 
které Tvá postava může získat — kožešiny, 
exotická zvířata, koření, vzácné složky 
kouzel, nebo třeba jen zboží na obchod. 
Stejně jako u umění, i zde jsou ceny velmi 
proměnlivé, nejprve totiž musíš najít kupce. 
Nebývá to problém v případě nákladu 
obvykle obchodovaného zboží na tržišti, 
může se to však vyvinout v samostatné 
dobrodružství, jedná-li se o složku kouzla 
použitelnou jen těmi nejmocnějšími z mágů. 
Postavy také musí usmlouvat přiměřenou 
cenu — u kožišníků a kupců je to 

samozřejmá součást obchodního jednání, 
další smlouvají, protože neznají cenu zboží, 
resp. doufají, že ji nezná prodávající. Pokud 
jsou všechna tato jednání úspěšná, může být 
obchod uzavřen. Pokud však celou záležitost 
pojmeš skutečně v duchu „hraní role“, může 
to být i zajímavá a zpestřující zábava. 

Magické vybavení 
Všechny dosud 

zmíněné poklady se skládaly z peněz nebo 
cenných věcí. Jejich použitelnost je okamžitá 
a zjevná — dávají postavě bohatství, a s 
bohatstvím přichází obvykle i moc. Jsou však 
i jiné poklady, velmi hodnotné, kterých se 
Tvá postava nebude chtít vzdát nebo je 
prodat. Patří mezi ně kouzelné předměty, 
které Tvá postava získala a používá. 

Přestože kouzelné předměty mohou 
vyrábět kouzelníci a kněží (podle pravidel, 
která má DM), je daleko obvyklejší, že 
postava nějaký takový předmět najde během 
dobrodružství. Většinou magické předměty 
pro postavu znamenají významnou pomoc, 
protože s nimi získávají bonusy v boji, sesílají 
kouzla pouhým pronesením několika slov, 
snesou i nejžhavější oheň nebo konají jiné, 
normálně neproveditelné skutky. Některé z 
těchto předmětů jsou však prokleté, potom 
nedávají bonusy a vylepšení, ale naopak 
postihy, zhoršují schopnosti a snižují šance 
na úspěch. Pocházejí často z neúspěšných 
pokusů o výrobu, resp. (méně často) z rukou 
zlých nebo šílených kouzelníků a kněží. 

Velmi vzácně se nacházejí artefakty, věci 
stvořené bytostmi mocnějšími, než jsou i ty 
nejsilnější z postav. Jejich používání může 
být dosti nebezpečné. Jsou pouze tři 
možnosti, jak zjistit jejich funkci — čisté 
čtěstí, metoda pokus - omyl nebo 
vyčerpávající výzkum. 
Je mnoho různých předmětů, které lze 
nalézt, všechny však patří do některé 
základní kategorie. Každá věc má také 
vlastnosti, o kterých je dobré něco vědět. 

Kouzelné zbraně: Existují kouzelné 
varianty téměř všech typů zbraní, přestože 
se najde jen velmi málo kouzelných burdýřů 
nebo runk. Nejobvyklejšími jsou dýky a 
meče. Magické zbraně mají obvykle bonus 
+1 nebo i větší, který zvyšuje šanci na zásah 
i na zranění soupeře. Přesné vysvětlení 
funkce závisí na Tvé dohodě s DM — možná 
jsou kouzelné zbraně rychlejší, možná lépe 
vyvážené, snad ostřejší. Ať je to jak chce, 
kouzelné zbraně jsou lepší než jejich 
sebelépe vyrobené nemagické verze. 

Velmi vzácně se vyskytnou zbraně, které 
mají ještě mocnější schopnosti. Někdy 
umožňují postavě vycítit nebezpečí, jindy 
léčit zranění, vznášet se ve vzduchu nebo 
dávají mimořádné štěstí. Ty nejvzácnější 
mezi nimi mohou skutečně rozmlouvat se 
svým majitelem a být nadány jakousi
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inteligencí. Jako nejmocnější ze všech zbraní 
však tyto inteligentní nástroje ničení často 
hledají způsoby, jak působit i na svého 
vlastníka. 

Najdeš-li kouzelnou zbraň, většinou 
neznáš její vlastnosti. Některé, jako je jejich 
vliv na boj, se dají odhalit metodou pokus — 
omyl, jiné zjistíš pouze podrobným 
výzkumem nebo kouzlem. Takové informace 
se dají najít ve starých kronikách nebo 
použitím kouzla znalosti legend. Vzácně 
můžeš zjistit schopnosti zbraně pouze 
náhodou, štěstím, neúmyslným příkazem 
apod. Prosté zkoušení různých příkazových 
slov v domění, že se tím spustí skrytá síla, 
funguje jenom u těch nejjednoduších 
schopností — odhalení nebezpečí, nalezení 
tajných dveří či pokladu. Mocnější 
schopnosti se většinou dají uvolnit jenom 
použitím často komplikovaných specifických 
rozkazů, někdy pronesených v cizím, třeba i 
dávno zapomenutém jazyce. 

Kouzelné zbroje: Očarované zbroje jsou 
doplňkem ke kouzelným zbraním. Jejich 
bonusy (u prokletých zbrojpostihy í) 
normálně zlepšují (zhoršují) o příslušnou 
hodnotu TZ postavy, navíc ale často 
poskytují ochranu i proti dalším typům 
útoků. Tak například drátěná košile +1 navíc 
o 1 zvyšuje šanci úspěchu při záchranném 
chodu proti ohnivému dračímu dechu, 
funguje tedy nejenom jako fyzický štít. V 
obdobně vzácných případech jako u zbraní 
může mít i zbroj výjimečnou moc. Takové 
zbroje bývají velmi pečlivě vyrobeny a 
bohatě zdobeny (stejně jako kouzelné 
zbraně), jejich magické vlastnosti však může 

postava zjistit pouze stejným postupem, jako 
u zbraní. 

Lektvary a olejíčky: Magické lektvary a 
olejíčky se lehko nacházejí, ale obtížně 
určují. Vyskytují se v malých lahvičkách, 
skleničkách, zkumavkách a podobně, a jasně 
září, je-li použito kouzlo na odhalení magie. 
Účinky takového lektvaru se ale nedají 
odhadnout, dokud nějaký odvážlivec 
neochutná malý vzorek. Výsledky takového 
pokusu se mohou velmi lišit — pokusný 
králík třeba zjistí, že může létat nebo se 
vznášet, odolává horku nebo chladu, vyléčí 
se mu velmi těžká zranění nebo se odváží 
postavit největším nebezpečím. Také ale 
může být bez problémů rozdrcen první 
nestvůrou, jíž potká, nebo otráven 
nebezpečným a neznámým jedem. To je 
riziko, které na sebe někdo musí vzít, chce-li 
družina odhalit tajemství lektvaru. 

Svitky: Svitky jsou pro kouzelníky 
pohodlím a luxusem. Pouhým přečtením 
zaklínadla napsaného na zažloutlém 
pergamenu stránkách může kněz nebo 
kouzelník okamžitě seslat kouzlo. Nemusí si 
ho zapamatovávat, mít po ruce složky kouzla 
apod., prostě bez všech obtíží spojených s 
obvyklým kouzlením. Zkušení a mocní 
kouzelníci obvykle tráví večery přípravou a 
výrobou kouzel pro svá vlastní 
dobrodružství. 

Některé svitky jsou použitelné 
kteroukoliv postavou, dávají jí zvláštní, ale 
pouze dočasnou ochranu proti některým 
nebezpečím — zlým nestvůrám, 
vlkodlakům, mocným stvořením z jiných 
sfér existence apod. Jiné svitky na své 

objevitele sesílají skrytá nebo třeba žertovná 
prokletí, která účinkují při pouhém přečtení. 
Bohužel jediná cesta, jak se dozvědět obsah 
svitku, je jeho tiché přejetí očima. Svitky 
obsahující kouzelnická kouzla vyžadují 
předchozí použití kouzla čtení magie, svitky 
kněžské může číst kdekdo. Pomocí 
takovéhoto prohlédnutí se postava dozví, co 
svitek obsahuje (a vystaví se případnému 
prokletí), ale kouzlo se neaktivuje. Jakmile 
postava jednou takto svitek prohlédla, může 
ho kdykoliv v budoucnu přečíst znovu (i 
nahlas — a tím ho aktivovat). 

Prsteny: Snad všechna povolání těží z 
výhod, které poskytují kouzelné prsteny. 
Jejich moc pokrývá široký rozsah od 
pyrotechnických efektů až po nejmocnější 
kouzla. Obdobně jako u lektvarů je magická 
aura lehce zjistitelná, činnost prstenu se však 
dá zjistit jen použitím příslušného příkazu s 
prstenem nataženým na ruce (příkazové 
slovo bývá často napsáno na vnitřní straně 
prstenu). Stejně jako u dalších předmětů, i 
kouzelné prsteny mohou Tvou postavu 
zranit. A navíc, prokleté prsteny mohou být 
odstraněny pouze za pomoci kouzel! 

Kouzelné žezla, hole a hůlky: Mezi 
všemi očarovanými předměty bývají právě 
tyto těmi nejmocnějšími. Hůlky jsou 
nejoblíbenější mezi kouzelníky, dovolují jim 
sesílat kouzla pouhým mávnutím ruky, hole 
používají kouzelníci i kněží. Mohou být 
velmi ničivé a lehce strčí do kapsy i hůlky. 
Nejvzácnějšími ze všech jsou žezla, odznaky 
moci králů magie a velkých vládců. Spolu s 
žezlem přichází moc, vliv a síla. 

Naštěstí pro Tvou postavu je jen 
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minimum těchto předmětů prokletých nebo 
nebezpečných uživateli. Všechny však 
vyžadují vyřčení klíčového slova nebo fráze 
před vlastním účinkem — žádná hůlka, hůl 
ani žezlo neukáže svou funkci při pouhém 
prohlížení (nebo mávání apod.). K uvolnění 
jejich skrytých sil je třeba náročný a 
obezřetný výzkum a pokusy. 

Žezla, hole, ani hůlky nemají 
neomezenou moc. Každé použití je mírně 
opotřebuje, vytáhne část „náboje“, který 
daný předmět obsahoval v době výroby. 
Není nijak možno zjistit, kolik použití je 
tento předmět ještě schopný vydržet — 
postava to zjistí v okamžiku, kdy se obvyklý 
efekt jejího použití nedostaví, případně se 
předmět rozpadne na prach. 

Rozličné předměty: Tyto předměty tvoří 
tu pravou rozmanitost, kterou u kouzelných 
předmětů nacházíme. Každý z nich má svou 
vlastní, unikátní sílu a moc. Najít můžeš 
například podkovy, které se nikdy 
neopotřebují a neupadnou, s nimiž Tvůj kůň 
poběží rychleji, lépe a nezanechá za sebou 
stopy. Najdeš pytle s objemem větším než na 
jaký vypadají, obrazy — brány do jiného 
světa, malířské palety vytvářející skutečné 
věci, opasky dodávající obrovskou sílu, 
čapky zmenšování, knihy zvyšující po 
přečteníí některou vlastnost čtenáře a 
mnoho, mnoho dalších. Každý z nich je jiný 
a nemohou být zařazeny do žádné ze 
zbylých kategorií. Účinky některých jsou 
zjevné, jiné vyžadují dlouhé a podrobné 
studium či nalezení řídícího slova. Všechny 
jsou velmi vzácné a cenné. 

Artefakty a relikvie: Nakonec nám zbyly 
artefakty a relikvie. Nepočítej s tím, že Tvá 
postava jeden z těchto převzácných a 
naprosto výjimečně se objevujících 
předmětů někdy byť jen uvidí! Dokonce i 
když se to náhodou stane, velmi pečlivě se 
rozmysli, zda-li si ho ponecháš natrvalo. 
Tyto předměty jsou absolutně nejmocnější v 
celé hře, někdy dokonce natolik, že mohou 
změnit běh dějin! Každý z nich je unikát a 
má svou vlastní, často velmi podrobnou a 
dlouhou, historii. Nikdy nenajdeš víc než 
jednu Vesninu ruku na celém světě! Protože 
jsou takto jedinečné, každý z nich má 
zvláštní a výjimečné síly. Artefakty se nikdy 
neobjevují náhodou — vždy jsou přesně a s 
rozmyslem umísťovány DM. 

Nalezení artefaktu je vždy výsledkem 
neobyčejného dobrodružství. Tvůj DM ho 
položil na jeho místo s určitým záměrem, 
zcela jistě však ne proto, aby Tvé postavě 
pomohl na její cestě životem. Daleko častější 
je situace, kdy družina artefakt potřebuje ke 
splnění náročného a velmi nebezpečného 
úkolu. Problém s relikviemi a artefakty je 
ten, že jsou jednoduše příliš mocné. Nejenže 
narušují rovnováhu hry, ale i charakter 
postavy (v krátké časové perspektivě ho 
mohou vylepšit, posílit apod.), ve svém 

výsledku je ale jejich působení na nositele 
zničující. Jejich moc je taková, že svého 
majitele dříve či později zahubí, pokud se 
jich včas nezbaví. To je cena, jakou se platí za 
sílu a moc – a není to cena malá. 

Dě lení a 
přechovávání 
pokladu 

Jestliže Tvá družina 
dokončila úspěšně nějaké dobrodružství, je 
téměř jisté, že získala nějaký majetek. Je 
proto užitečné mít nějakou předběžnou 
domluvu, jak se bude tento poklad dělit 
mezi jednotlivé postavy a případné 
námezdníky. Toto je problém, jehož řešení 
musí hráči domluvit mezi sebou, pravidla v 
tomto případě neexistují. 

Předkládáme však zde několik návrhů, 
jak taková dohoda může vypadat. Budete-li 
mít tyto příklady na mysli, možná se vyhnete 
hádkám a pocitům nespravedlnosti jak mezi 
postavami, tak i mezi hráči.  

Poklad složený z peněz představuje 
nejmenší problém. Nejpřímější metodou je 
rozdělit ho na díly — každá postava dostává 
celý díl, každý námezdník polovinu dílu. 
Postava může dokazovat, že měla větší podíl 
na výsledku než jiný, tyto rozdíly se ale 
během dlouhého hraní vyrovnávají. Navíc, 
nikdo nemá přesné vědomosti o tom, jak 
hodně užiteční byli druzí — postava kryjící 
záda mohla od útoku odradit nejednu 
nestvůru, což ví pouze DM. 

Další otázkou jsou mimořádné výdaje. 
Některé družiny zakládají zvláštní fond k 
placení léčby a oživování padlých druhů. To 
je založeno znovu na předpokladu, že všem 
hrozilo stejné nebezpečí, všichni se proto 
dělí o náklady. Jiné zase berou v úvahu 
rozdíl úrovní postav (postavy na vyšší 
úrovni pravděpodobně odvedly víc práce, 
dostávají tedy větší díl pokladu). Někdy jsou 
při dělení zvýhodněni ti, kteří podstupují 
větší nebezpečí nebo zachránili ostatní, což 
podněcuje hráče k aktivní hře. 

Dělení kouzelného pokladu je větší 
problém. Většinou není dostatek magických 
předmětů pro všechny, jednotlivé předměty 
také nemívají stejnou cenu, proto musí 
postavy používat svůj smysl pro 
spravedlnost (chtějí-li v družině zachovat 
harmonii a přátelství). Protože kouzelné 
předměty jsou ve špatných rukou 
nepoužitelné, je přirozené dát je těm, kteří je 
dokáží využít. Magický meč, který vlastní 
kouzelník, není ani zdaleka tak účinný, jako 
v rukou bojovníka, opačným případem je 
kouzelná hůlka — ta zase patří do rukou 
mágovi. 

Jiný způsob: družina určí cenu, za jakou 
by se dal předmět prodat, a spolu s penězi se 

poklady rozdělí tak, aby každá postava 
získala nakonec podíl stejně hodnotný jako 
ostatní. Má-li o jeden předmět zájem více 
postav, mohou si hodit kostkou nebo třeba 
uspořádat aukci. Další metoda rozděluje 
předměty tak, že přednost před ostatními 
má ten, kdo má méně kouzelných předmětů, 
kdo má pouze dočasný předmět (lektvar 
apod.), kdo má nemá jinou schopnost, 
odpovídající danému předmětu (v tomto 
pořadí důležitosti). Ještě jinak: postavy hodí 
kostkou a v takto určeném pořadí si vybírají 
— nevýhoda: po několika dobrodružstvích 
může být většina kouzelných předmětů u 
jedné nebo dvou postav. Potom je dobře, 
když se takovéto postavy dobrovolně vzdají 
možnosti volby. 

Jsou i další okolnosti, které mohou 
ovlivnit rozdělování. Není prostě rozumné, 
když jedna nebo dvě postavy nesou všechno 
kouzelné vybavení celé družiny, podstatně 
lepší je rozdělit výbavu mezi všechny — 
případné ztráty potom nejsou tak hrozivé 
(tato strategie se využívá i v našem reálném 
světě u průzkumných jednotek). Markantní 
je tato situace i v případě kněze nesoucího 
všechny léčivé lektvary — kněz spadne do 
propasti a jak se teď bude zbytek družiny 
léčit)? Prostě zahraješ-li si jednou v družině s 
takovým rozdělením materiálu, zjistíš, že 
není dobré být příliš velký hamoun. 

Jakmile máte poklad rozdělen, musíš 
najít způsob, jak ho buď nosit sebou, nebo 
někde uložit. Hraješ-li v prostředí 
středověkého království, jen těžko najdeš 
nějakou banku, musíš proto najít jinou cestu. 
Pevná truhla se silným zámkem je docela 
dobrý začátek, lepší je ale proměnit peníze 
do takové podoby, že je můžeš nosit s sebou. 
Nabízí se například drahokamy  — pak ale 
musíš dávat velice dobrý pozor na zloděje! Je 
taky trochu problém koupit si pivo za 
diamant v ceně 1 000 zlatých. Jinou 
variantou je svěřit peníze někomu, komu 
důvěřuješ. 

Všichni známe rizika takové akce, proto 
je možná ještě lepší svěřit svůj majetek 
místní církvi nebo vládci panství. To není tak 
špatný nápad, jak se může zdát na první 
pohled — odmítne-li později peníze vrátit, 
nejen že mu již nikdy nic nesvěříš, můžeš ale 
také rozhlásit, co se Ti u něj přihodilo. Potom 
mu ani nikdo jiný své peníze nepůjčí, a z 
čeho potom bude platit živobytí? 

Kdepak, taková postava musí pečlivě 
dbát na svou důvěryhodnost. Přesto asi 
nejlepší metoda ukládání majetku je ta, která 
se používá v celé historii lidstva — nákup 
zboží a pozemků. Půda, dobytek a zboží jsou 
věci, které se jen těžko dají ukrást, asi je také 
nikde neztratíš. Musíš-li uchovávat velký 
majetek, je nejlepší koupit pozemky nebo 
něco, co se dá dobře převážet a přitom jen 
těžko ukrást. 
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Kdykoliv postavy potkají cizí postavy, bojují 
s nestvůrami, nebo třeba objeví uprostřed 
lesa tajemnou fontánu, jde o setkání. Setkání 
je jakákoliv důležitá událost, kterou postava 
zažije či vidí, střet s kteroukoliv jinou 
postavou nebo věcí během hry. Najde-li 
postava uprostřed lesa fontánu, z níž šlehají 
modré plameny, neobvyklost a podivnost 
situace ji nutí reagovat a hráče přemýšlet. 
Proč je tady? Má nějaký účel? Je prospěšná 
nebo škodí? Jen velmi málo postav projde 
kolem a řekne si, že je to jen další ohnivá 
fontána v lese. 

Setkání jsou v AD&D životně důležitá, 
protože bez nich by postava vlastně nic 
neprožila. Dobrodružství bez setkání je den 
strávený v místnosti, kde není s kým 
promluvit a jen málo na co se dívat. Taková 
hra by jistě nebyla příliš zábavná – a kdo by 
ji potom hrál? Setkání vnášejí do hry riziko, 
boj, nebezpečí, tajemno, ale i informace, 
zmatky, napětí, humor a mnoho dalšího. 

Abychom při setkání dosáhli zábavy a 
vzrušení, musí být obsažen i prvek 
nebezpečí. Velká část pramení z toho, že 
postava nezná příští akce a reakci na vlastní 
postavu u těch, s kterými se setkala. DM 
pravděpodobně neřekne „Potkali jste 
skupinku přátelských vesničanů.“ (a pokud 
to vážně řekne, hned je důvod, proč 
vesničanům nevěřit ani slovo). Místo toho by 
měl říct něco takového: „Potom, co jste vyjeli 
z lesa, blíží se k vám po cestě vůz. Mladý 
muž v hrubé haleně řídí spřežení, zatímco 
žena sedící vedle na vás mává. Přes 
postranice se nahýbá několik dětí. Když 
dorazili až k vám, muž se usmál a povídá, 
„Zdravím vás, cizinci. Nemáte nějaké 
novinky z Ospalé Díry?'“ Z takového popisu 
asi uhádneš, že jsou to místní osadníci a jsou 
přátelští, ačkoliv Ti to DM neřekl. Přesto, 
protože stále nevíš jistě, kdo to je, je na místě 
ostražitost. Může to přece být i nastražená 
hlídka zlodějů! 

Tak, jak postavy postupují v průzkumu a 
objevování jeskyně (hradu, dolů apod.), 
setkávají se s různými událostmi, postavami 
a nestvůrami. DM má vytvořeny dva typy 
setkání, první z nich jsou plánovaná setkání 
vyplývající z příběhu, který si DM vytvořil, 
resp. z vývoje hry. 

Družina může například najít v podzemí 
kouzelnické věže celu plnou vězněných lidí 
a elfů. DM je tam umístil, protože chtěl 
družinu posílit v boji proti kouzelníkovi, 
někteří z osvobozených vězňů se tedy na 
nějakou dobu budou chtít připojit k družině. 
Také to však může být tlupa zlých dvojníků, 
nastrčených právě tímto mágem. 

Později, kdesi hluboko v chodbách, 
potkají postavy dvojici gobrů. To je druhý 
typ, náhodné setkání. V tomto případě si DM 
hodil kostkou, aby zjistil, jestli družina na 
něco narazila, a pokud ano, co to je. 

Obecně platí, že plánovaná setkání mají 
více možných řešení — postavy si mohou 
vybrat z několika různých akcí, každá z nich 
může vést k odlišným reakcím nestvůr. Při 
takových setkáních se obvykle postavy dozví 
nové informace, případně třeba vybojují 
důležitou bitvu ovlivňující další vývoj 
dobrodružství. Také při těchto setkáních 
nacházejí více pokladů a peněz, než při 
náhodných střetech – hlídka  strážných u 
sebe asi nebude nosit mnoho peněz, že? 
Někdy bývají plánovaná setkání připravena 
kvůli obraně zbrojnice nebo třeba trůnního 
sálu.  

Náhodná setkání obyčejně končí 
některou z následujících akcí: boj, útěk, 
úkryt nebo vzájemné ignorování. Někdy se 
postavy mohou dozvědět něco nového, není 
to ale příliš často (informace si většinou DM 
schovává pro plánovaná setkání). Peněz a 
bohatství se v těchto střetnutích nedá získat 
mnoho, daleko častěji jsou zaměřeny hlavně 
na potrápení postav, jejich oslabení, na 
vyvolání neočekávaného poplachu nebo jimi 
DM nutí družinu ke spěchu. 

Některá setkání se netýkají nestvůr a 
postav, ale věcí. Fontána v pralese je setkání, 
ale postavy s ní nemohou mluvit nebo 
bojovat (nebo ano?). Takže, co se asi tak dá 
dělat? V těchto případech je setkání daleko 
větší hádankou. Musíš zjistit, co ten daný 
předmět dokáže, proč je umístěný tam, kde 
je, případně jak se vztahuje k vašemu 
dobrodružství. Může to být jen návnada, 
sloužící k odvedení pozornosti, ale také 
důležitá věc, kterou použijete mnohem 
později pro její neobvyklé vlastnosti. Může 
to být i smrtelná past. A pro takové odhalení 
je třeba podniknout nějakou akci, případně 
třeba i celé dobrodružství. Můžeš se pokusit 
vhodit do fontány kámen, vykoupat se, nebo 
se třeba napít, použít kouzla, atakdále. Když 
to uděláš, možná se dozvíš něco nového. 
Někdy se Ti samozřejmě odpověď nemusí 
líbit („Takže ty ses té vody napila, zlato? Ale, 
ale…“). 

Hod na překvapení 
Některá střetnutí, ať 

už plánovaná nebo náhodná, mohou jednu 
ze stran (nebo i obě) zaskočit. Říká se tomu 
překvapení a určuje se pomocí hodu 1k10 pro 
obě strany (někdy jen pro jednu — vyplývá-
li to ze situace). Výsledek 1, 2 nebo 3 
znamená, že daná bytost, respektive 
skupina, je překvapena. Samozřejmě že na 
překvapení se neháže pokaždé. 
Nejjednodušší a nejzřejmější situace, kdy se 
překvapení nekoná, je setkání s postavami, 
které již zdálky vidíš.  

Můžeš třeba zahlédnout prach zvedající 
se za jedoucí karavanou, všimnout si světla z 
lucerny rolníka vracejícího se lesem z pole 
nebo třeba zaslechnout bručení skupiny 

gnolů chystajících se do boje. V takových 
případech tě následující setkání nepřekvapí. 
Na druhou stranu, pokud na družinu skočí 
ze stromu leopard, nebo se na ni znenadání 
ze tmy vrhnou orci, je třeba provést hod. 
Družina byla na tyto hrozby nepřipravena a 
bude lehce zaskočena. 

Rozhodnutí o nutnosti či nepotřebnosti 
hodu na překvapení závisí na úvaze DM, 
přičemž může vyžadovat i hod jednotlivě 
pro každého člena družiny. Závisí to totiž na 
nastalé situaci. 
Jako konkrétní příklad uvaž následující: Celá 
družina pozorně sleduje přijíždějící skupinu 
jezdců, když vtom na jednoho z nich zaútočí 
skokem ze stromu puma. DM ví, že nikdo 
nedával pozor, proto si skupina musí hodit 
na překvapení. Výsledek hodu je 2, družina 
je tedy překvapena a puma má jedno kolo 
volný útok a družina se náhle ocitá 
uprostřed všeho toho kousání, drápání a 
řevu. Kdyby dvě z postav držely hlídku, obě 
by si hodily na překvapení namísto celé 
skupiny a je vysoce pravděpodobné, že by si 
alespoň jedna z nich plížící se šelmy všimla. 
Zkušení hráči se rychle naučí alespoň jednu 
z postav stavět na hlídku v téměř jakékoliv 
situaci. 

Překvapení je možné samozřejmě také 
upravovat, a to podle obratnosti, rasy, 
chytrosti, bystrosti nebo situace. Seznam 
podobných oprav má DM, přitom tyto 
opravy mohou ovlivnit jak překvapení 
postav, tak i pokus o překvapení někoho 
jiného. 

Je důležité uvědomit si, že překvapení a 
přepadení jsou dvě různé věci! Překvapení 
funguje podle popisu uvedeného výše, 
přepadení však připravuje jedna skupina na 
druhou s cílem nepředvídaně zaútočit. 
Přepad je úspěšný jen tehdy, když si oběť 
nevšimne, že jde do léčky (rozhoduje DM). 
Dobře připravená past umožňuje útočníkům 
kouzlit a normálně zaútočit dříve, než druhá 
strana zareaguje. Je-li přepad úspěšný, 
útočníci získávají jedno volné kolo boje a 
přepadení musí navíc ve druhém kole boje 
házet na převapení. Úspěšně připravená 
léčka tedy může dát útočníkům až dva útoky 
předtím, než se soupeři vzpamatují.
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Efekty  překvapení  

Postavy i nestvůry 
mohou být překvapeny a přijít tak o 
možnost reagovat. Skupina, která své 
soupeře překvapila, získává jedno volné 
kolo, kdy může zaútočit nablízko, střelbou 
nebo pomocí kouzelných předmětů. 
Nemůže v této situaci sesílat kouzla. 

Tedy hraničář, jehož družina překvapila 
jinou, může dvakrát vystřelit (dva útoky za 
kolo) na některou z překvapených postav. 
Bojovník schopný zaútočit dvakrát za jedno 
kolo může oba útoky uplatnit okamžitě, 
dříve, než se hází na iniciativu. Kouzelník 
může seslat střelu ze své hůlky dříve, než si 
soupeř vůbec uvědomí jeho přítomnost. Ta 
samá pravidla se ovšem vztahují i na 
případy, kdy je překvapena družina. 

Druhým efektem překvapení je 
momentální ztráta všech bonusů k TZ za 
vysokou obratnost v okamžiku překvapení. 
Překvapené postavy jsou nenadálým útokem 
zaskočeny, namísto uskakování a krytí stojí 
tupě na místě, možná i s mírně hloupým 
výrazem v obličeji. Protože s nastalou situací 
nepočítaly, nejsou schopny rychle a účinně 
zareagovat. 

Výhoda překvapení se může použít i k 
vyhnutí se setkání. Skupina, která jinou 
skupinu překvapila, se klidně může dát na 
útěk. Úspěšnost útěku však závisí nejen na 
pohyblivosti a rychlosti prchajícího, ale i na 
rychlosti případného pronásledovatele. 

Jsou-li setkáním překvapeny obě strany, 
je účinek takového překvapení zrušen. Jako 
příklad může posloužit Rath, který utíká 
z královské pokladnice a vyběhne zpoza 
rohu přímo do rukou procházející hlídky. 
Překvapeně se zastaví a bleskově se rozhlíží 
po nějaké možnosti k úniku. Stráže naopak 
tupě zírají a snaží se přijít na to, proč ten 
trpaslík závodí právě v ulicích bohaté čtvrti. 
Překvapení odeznělo, Rath zahlédl nepříliš 
osvětlenou uličku, kde by se možná ztratil, 
hlídka si ale uvědomila, že běžící postava v 
této části města bude pravděpodobně zloděj. 
Obě strany si hází na iniciativu, kdo z nich 
zareaguje první. 

Vzdálenosti př i 
setkání 

Jakmile dojde 
k setkání a určí se, zda je někdo překvapený, 
sdělí Ti DM vzdálenost, jaká Tvou postavu 
dělí od druhé skupiny. Ta je ovlivněna 
mnoha okolnostmi — otevřenost, rovinatost 
terénu, počasí, denní doba, to vše je jen 
několik z mnoha těchto faktorů. Přestože 
nevíš přesnou vzdálenost, dokud Ti ji DM 
neřekne, platí, že překvapení, tma nebo 
nepřehledné okolí (les, ulice města nebo 

třeba chodby v podzemí) tuto vzdálenost 
zkracují, zatímco otevřený terén (poušť, 
planina, blata apod.), dostatek světla, 
případně včasné varování tuto vzdálenost 
prodlužují (podrobnosti viz Kapitola 13). 

Možné akce př i  
setkání  

Jakmile nastane  
setkání, neexistují pravidla pro to, co se bude 
dít dál. Další děj závisí na tom, s čím se Tvá 
postava střetla a co chce v takovém případě 
dělat. V tom také spočívá pravá zábava RPG 
— jakmile něco potkáš, může se stát téměř 
cokoliv. Přesto jsou však některé reakce 
častější než jiné. 

Únik: Někdy je jediným cílem Tvé 
postavy utéct, odplížit se či jinak se vzdálit 
od toho, s čím se právě setkala. Stává se to 
hlavně v situacích, kdy je velká přesila na 
straně soupeře. Až se bude skupina vracet 
pomlácená z výpravy a potká rudého draka, 
raději se schová. Dobře totiž ví, že by je mohl 
lehce usmažit jako topinky. Stejně se  
družinka nebude plést do cesty pětitisícové 
armádě obávaného vojevůdce Frazznargtha 
Nelítostného, kterou zahlédli z vrcholku 
kousek od jejich ležení. Daleko rozumnější je 
otočit koně a rychle ujíždět pryč. 

V některých případech se budeš chtít 
vyhnout setkání prostě proto, že zabírá příliš 
mnoho času. Proto také, vezeš-li spěšnou 
zprávu pro svého vládce, jen procváláš 
skupinou tuláků a nevěnuješ jim sebemenší 
pozornost. 

Únik nebo vyhnutí se setkání nemusí být 
vždy úspěšné. Ve výše uvedených případech 
zcela jistě Frazznargth, spatří-li jeho stráže 
družinu, vyšle stíhací komando, aby postavy 
zajalo a dovedlo je k němu – nikdy není od 
věci položit několik otázek lidem sídícím 
kolem vašeho tábora. Naproti tomu tuláci na 
postavu pouze zakřičí pár nadávek, protože 
od kopyt jejího koně stříká spousta bláta, ale 
půjdou dál. Úspěšnost při útěku nebo 
vyhnutí se setkání závisí na pohyblivosti Tvé 
i druhé strany, na terénu, úsilí vynaloženém 
k pronásledování a v neposlední řadě i na 
pouhém štěstí. Leckdy by Tvá postava 
opravdu měla už-už být polapena, ale má 
kliku, jindy se prostě musíš smířit se svým 
zajetím. 

Rozhovor: Tvá postava nebude utíkat z 
každého střetnutí, ale boj v každé situaci 
vede velmi často ke zbytečným problémům. 
Poměrně často je nejlepší volbou rozhovor, 
ať už je to obyčejná konverzace, tvrdé 
odmítnutí, klábosení o novinkách a 
zajímavostech ze svých putování nebo 
výhrůžky. Po pravdě rozhovor je velmi často 
podstatně rozumnější než boj. K vyřešení 
problému, které DM postavil před Tvou 
postavu, potřebuješ informace. Kladení 
správných otázek, rozvíjení svých kontaktů 

na ty správné lidi a leckdy i přímluva na 
správném místě jsou velmi užitečné 
možnosti, jak využít téměř libovolné setkání. 
Ne všechno, co potkáš, Tě chce zabít. Pomoc 
se často objevuje v neočekávané formě, proto 
se vyplatí dát si tu práci a rozmlouvat i s 
protivníky. 

Boj: Samozřejmě nastávají situace, kdy 
nechceš nebo nemůžeš utéct (koneckonců — 
útěk za každé situace není ani trochu 
hrdinský). Také domluva je v některých 
případech zjevně nemožná. Dříve či později 
bude Tvá postava nucena bojovat. Ta pravá 
moudrost dobrodruha spočívá ve znalosti a 
odhadu toho, kdy mluvit, kdy bojovat a kdy 
se dát na útěk. Budeš-li útočit na každého už 
od pohledu, nikdo se s Tvou postavou 
nebude chtít setkat. Také tím odeženeš nebo 
pozabíjíš všechny, kteří Ti možná chtěli nebo 
mohli pomoci! Nakonec se takovou hrou 
unaví i DM a pošle na Tebe tak silnou 
nestvůru, že jí nedokážeš porazit. Má na to 
plné právo, dal jsi mu ho sám tím, že zabíjíš, 
na co přijdeš! 

Proto je důležité vždy vědět, na koho 
útočíš a proč. Stejně jako schopný policista v 
našem světě musíš umět rozeznat, kdo patří 
ke „zlým hochům“ a kdo ne. Uděláš-li chybu, 
zaplatíš za to. Stane se Ti, že zabiješ cizí 
postavu s životně důležitými informacemi, 
nebo třeba rozzlobíš lorda o mnoho 
mocnějšího, než jsi Ty nebo i Tvůj vládce. 
Cizí postavy se potom budou zdráhat Tvé 
postavě pomoci a zákon bude nacházet stále 
méně a méně důvodů na Tvou ochranu. 
Vždycky je lepší pohlížet na boj jako na 
poslední možnost. 

 Vyčkávání: Stane se, že potkáš jinou 
skupinu nebo CP, o které nebudeš vědět, jak 
se k ní chovat. Nechceš na ni zaútočit (co 
kdyby Ti byla přátelsky nakloněna), ale ani 
říci něco, co by ji mohlo vyprovokovat k 
nepřátelské akci. V takovém případě můžeš 
vyčkávat a pozorovat reakci druhého 
účastníka tohoto setkání. Vyčkávání má ale i 
svá rizika, protože v případě, že se druhá 
strana rozhodne zaútočit, má výhodu při 
hodu na iniciativu (v takovém případě hází 
na iniciativu normálně, ale Tvůj hod má 
postih +1). 

Při setkání je samozřejmě ještě mnoho 
dalších možností, jak reagovat — jediným 
omezením je Tvá představivost (a zdravý 
rozum). Výpad proti sevřené linii orků s 
cílem prorazit a uprchnout je možný, 
přesvědčivá a propracovaná historka o 
armádě postupující za vámi je ale může 
vystrašit tak, že vás nechají projít 
dobrovolně. Rozumné a důvvtipné použití 
kouzel může setkání ukončit zajímavým a 
neobvyklým způsobem. Nejdůležitější je si 
uvědomit, že bohatství akcí a činností při 
setkání je takové, jaké ho dovedeš vymyslet 
a využít Ty. 
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Postavy hráčů nemohou bojovat, přežít, 
cestovat, plánovat spiknutí nebo i jen své 
budoucí akce bez spolupráce s cizími 
postavami (CP). Interakce s cizími postavami 
je dokonce jádrem celého systému AD&D. 
To, jak postava reaguje a chová se k cizím 
postavám, určuje druh hry, kterou hraje. 
Přestože je možných mnoho způsobů, hráči 
se obvykle rychle naučí, že jedním z 
nejúspěšnějších je vycházet s ostatními 
postavami pokud možno v dobrém. 

CP je libovolná osoba, bytost či nestvůra 
ovládaná DějMistrem. Většina cizích postav 
jsou lidé (a jim podobné rasy), žijící v 
nějakým způsobem uspořádané společnosti, 
případně nestvůry (inteligentní nebo 
neinteligentní tvorové, kteří se obvykle 
nevyskytují ve městech a vesnicích). Termín 
„nestvůra“ je pouze domluvené označení, 
neznamená automaticky nepřátelství nebo 
nebezpečí. Stejně tak i humanoidní CP 
nejsou vždy přátelští a spolupracující. Jako u 
všeho, i možné reakce CP pokrývají velmi 
širokou škálu variant. 

Během dobrodružství se Tvá postava 
bude setkávat nejčastěji s třemi skupinami 
cizích postav: námezdníky, následovníky  a 
stoupence. Jejich činy pomáhají postavě 
splnit náročné úkoly a vykonávat hrdinské 
skutky. Jak plyne z jejich označení, tyto CP 
mohou být přesvědčeny, aby se připojili k 
postavě na její cestě za slávou a mocí. 
Nejběžnějšími způsoby, jak tyto postavy 
získat pro svůj cíl, je buď dostatek peněz, 
nebo získání jejich věrnosti. 

Námezdníci  
Cizími postavami, 

nejčastěji využívanými některou z hráčských 
postav, jsou námezdníci. To jsou postavy, 
které pracují pro hráčskou postavu za peníze 
(žold). Nepleťte si je ale se žoldnéři, což jsou  
pouze nájemní vojáci. 
  Většina námezdníků nich ovládá 
některou běžnou profesi na obvyklé úrovni, 
jiní jsou však mistry svého oboru. Pouze 
málo z nich dovede provádět vysoce 
specializované úkoly, jaké vyžaduje 
dobrodruhův život. Následující odstaveček 
ukazuje typická povolání námezdníků: 
 
architekt  klenotník  
kovář  lučištník 
mečíř  minstrel  
mudrc  nájemný vrah 
námořník pekař  
poslíček  pěší voják  
špeh zbrojíř  
zedník  zloděj   

 
Námezdníci jsou najímáni na určenou 

dobu, resp. na provedení určitého úkolu. 
Voják tedy slouží například jeden rok, zloděj 
je najat na ukradení určitého předmětu, 

mudrc za určenou částku najde odpověď na 
určitou otázku. Kovář se nechává obvykle 
najmout na několik let služby, námořník na 
jednu plavbu. Normálně je možné smlouvu 
bez problémů obnovit nebo prodloužit, ale 
jediná věc, která spojuje námezdní sílu a 
jejího zaměstnavatele je dobrý plat a 
zacházení. Námezdníci netrpí přílišnou 
věrností k svému pánu. 

Je mnoho věcí, které námezdník 
neudělá. Většina z nich nebude riskovat svůj 
vlastní život. Vojáci sice považují bitvy a boje 
za svou šanci vyniknout a bohatnout, ale ani 
ti nejodvážnější (nebo snad nejšílenější) 
z nich nebudou riskovat mnohem větší 
nebezpečí číhající na stezce dobrodružného 
života. Tito muži brání hrady a karavany, 
vybírají daně a dokonce i útočí na nepřítele, 
v naprosté většině však odmítají připojit se k 
hráčské postavě na jejích dobrodružstvích. 
Dokonce i námezdníci podstupující při 
svých úkolech velká nebezpečí (zloděj, vrah 
nebo špion) obvykle připojení k postavě 
odmítnou, jsou to totiž převážně samotáři. 
Domluvený úkol se snaží splnit, ale svým 
vlastním způsobem a metodami, bez 
vměšování někoho cizího (dokonce i 
zadavatele úkolu). 

Námezdníci nejsou o nic věrnější, než 
jak jim to dovoluje jejich lidská povaha. Ve 
většině případů, jsou-li dobře placeni a je s 

nimi dobře zacházeno, s možnostmi postupu 
a získání majetku, pracují-li pro 
charismatického vůdce, je na ně spolehnutí a 
snaží se svůj úkol splnit. Špatná mzda, 
nespravedlnost a diskriminace, výhrůžky, 
zneužívání a ponižování od jejich 
zaměstnavatelů je ale velmi lehce donutí 
svého pána zradit nebo opustit. Rozvážný 
vůdce dbá o pohodlí a morálku svých mužů 
více než o své vlastní potřeby (nebo to 
alespoň dovedně předstírá). Potom je 
poměrně jednoduché přesvědčit své lidi, že 
cíl vládce je i cílem jejich. Postavám najatým 
na špinavé a nepříliš počestné úkoly (takové 
postavy mívají podstatně nižší morální 
kvality) musí vlastní postava věnovat ještě 
mnohem více pozornosti, jinak velmi často 
zjistí, že je zatažena do velmi nebezpečné 
hry s vyděrači a podvodníky. 

Bez ohledu na jejich osobní vlastnosti je 
obvykle potřeba ověřovat jejich chování (hod 
na morálku — vysvětlení v DějMistrově 
rukověti), kdykoliv se dostanou do většího 
nebezpečí nebo pokušení, jako jsou třeba 
úplatky, apod. 

Najímání námezdníků nebývá nijak 
obtížné. Je to obvykle pouze otázka 
vhodného rozšíření zprávy o „volných 
pracovních místech“, potom se zájemci již 
hlásí sami. Jen v případech najímání velkého 
množství nebo neobvyklých specializací 
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(špion apod.) se tento proces komplikuje. 
Potřebné akce závisí pouze na postavení 
vlastních postav a situaci zemí, kde se 
postavy pohybují. Tvá postava může být 
nucena navštěvovat podezřelé putyky, 
spoléhat se na nedůvěryhodné prostředníky 
nebo třeba zaplatit za vstup do zlodějského 
cechu (je-li něco takového ve vašem světě). 
Najímání postavy s takto podezřelou 
specializací může být samo o sobě malé 
dobrodružství. 

Žold se pohybuje od několika zlatých 
měsíčně až po mnoho tisíc zlaťáků za splnění 
určitého velmi nebezpečného úkolu. 
Schopnosti a zkušenosti najímané postavy 
silně ovlivňují plat, který požaduje. Zkušený 
a světaznalý mudrc může klidně požadovat 
obrovské sumy za odhalení určité dávno 
zapomenuté části lidských znalostí. Ceny 
jsou ovlivněny také podmínkami světa — 
celkovou situací, událostmi, které se staly v 
poslední době, nebo třeba pověstí, která 
dobrodruhy provází. Mnoho námezdníků se 
připojí jen k tomu, kdo (podle jejich názoru) 
stojí za určitým cílem, názorem apod. 
Přestože se najdou takoví, kteří dovedou 
slevit z ceny za své služby, většina se snaží 
dosáhnout co nejlepších podmínek (tedy 
nejlepších pro sebe, samozřejmě). Informace 
o obvyklých platech a dalších podmínkách 
má k dispozici (jak jinak) DM, v případě 
nutnosti si je může jakkoliv upravit, aby se 
shodovaly s podmínkami platnými v jeho 
světě. 

Následovníci  
Spolehlivější než 

námezdnící jsou následovníci postavy, tedy 
ti, kteří (přestože očekávají plat) byli do 
služeb postavy zlákáni její reputací a 
věhlasem. Ve výsledku se obvykle jedná o 
jednotku vojáků. Slouží pouze postavám s 
dostatečně velkou mocí a autoritou, proto 
dříve než tito pomocníci přijdou, musí 
vlastní postava vybudovat tvrz, pevnost, 
pevnou věž nebo hrad, a dosáhnout 
poměrně vysoké úrovně. 

Následovníci mají stejná omezení a 
potřeby jako námezdníci. Vyžadují plat a 
dobré zacházení, nepřipojují se ale k 
postavám při jejích dobrodružstvích. Přesto 
ale mají oproti námezdíkům několik výhod. 
Neslouží postavě pouze na určitou dobu, 
zůstávají s ní, dokud splňuje jejich základní 
požadavky. Jsou o něco věrnější než 
průměrný námezdník, obvykle to bývají 
elitní jednotky, palácové nebo tělesné gardy 
apod. Na rozdíl od obyčejných vojáků jsou 
schopni postupovat v úrovních (tento 
postup je ale velmi pomalý, protože slouží 
jen jako vojáci). Všichni následovníci v 
jednotce postupují na vyšší úroveň 
najednou, v jednom okamžiku. No a 
konečně — postava je nemusí hledat, 

přicházejí sami, tak jak se zvyšuje moc, vliv a 
síla postavy. 

Následovníci se objeví pouze jednou, 
nepřicházejí ani další jednotlivci, aby zaplnili 
mezery po případných padlých v jejich 
řadách (velké ztráty v řadách elitních 
jednotek jen snižují reputaci jejich velitele a 
odrazují další od připojení se k jeho 
praporu). Hráčské postavy se musí o své 
následovníky starat úměrně významu, který 
mají a možná je rovnou považovat ze elitní 
tělesné strážce. 

Některé z postav místo vojenské 
jednotky získávají jako následovníky 
zvláštní a unikátní stvoření (divoká zvířata 
nebo i magické tvory). Ačkoliv je 
pojmenováváme následovníci, v praxi se 
s nimi zachází spíše jako se stoupenci, 
alespoň co se týče jejich loajality a nasazení. 
Přesto se nepočítají do celkového počtu 
stoupenců postavy (viz Tabulka 6), protože 
technicky vzato jsou to „pouze“ 
následovníci. 

Stoupenci 
Stoupenci jsou 

mnohým z toho, čím nejsou námezdníci. 
Jsou to dobrodruzi, sloužící svému pánu z 
věrnosti. Jsou ochotni riskovat i svůj život za 
ty, které mají v úctě. Právě proto se však 
hledají jen velmi obtížně. 

Stoupenci jsou mocní spojenci Tvé 
postavy. Na rozdíl od námezdníků mají 
dostatečně pevné nervy a schopnosti k tomu, 
stát se sami známými a slavnými jako 
dobrodruzi. Přestože očekávají také svůj díl 
z nalezeného či vybojovaného pokladu, 
nesdílí společnou cestu s vlastní postavou 
pouze kvůli bohatství. Jsou k Tvé postavě 
přitahovány i jejími osobními vlastnostmi a 
věhlasem. Protože jsou takoví, nemůžeš 
očekávat, že by se připojili k neznámé a málo 
zkušené postavě. Ta může doufat, že získá 
jednoho nebo dva společníky, další ale 
přicházejí, až když si postava vydobyje 
dostatek úcty a vážnosti, potká mnohojiných 
lidí a prokáže se jim být dobrým a 
spolehlivým přítelem a spojencem. 

Stoupence mohou postavy získat mnoha 
různými způsoby. Většinou to původně byli 
pouze námezdníci nebo následovníci 
postavy, kteří si postupem doby vytvořili 
zvláštní vztah k svému pánu a on k nim. 
Někdy to jsou námezdníci na vyšších 
úrovních, které postava dlouhodobě nebo 
mnohokrát najala, jindy se jedná o 
dobrodruhy nižších úrovní, které k postavě 
poslal některý společný známý do učení atd. 

Stoupenec je vždy na nižší úrovni než 
hráčská postava. Stane-li se, že dosáhne nebo 
dokonce přesáhne úroveň svého mistra, 
odchází, nastává čas, kdy chce sám 
vyzkoušet ve světě dobýt slávu a štěstí (a 
vlastní jméno, nejen žít ve stínu svého 

zkušenějšího přítele). Jistým způsobem je 
postava učitelem, zatímco její stoupenec 
žákem a učedníkem. Jakmile se učedník 
naučil vše, co znal jeho učitel, je čas odejít.  

Stoupenec je opravdovým přítelem — je 
to víc než jen věrný následovník a přirozeně 
chce být jako takový i uznáván. Jen málo 
stoupenců získá postava, která se ke všem 
chová přezíravě a arogantně. Stejně tak o své 
stoupence rychle přichází i postava, která je 
sice získá, potom však jejich přátelství 
zneužívá a chová se k nim chladně. Stejně 
jako hráč ke svým přátelům, i postava se 
musí starat o potřeby a city svých blízkých. 
Navíc se stoupenec připojuje ke konkrétní 
postavě, nikoliv k družině, proto jen za velmi 
neobvyklé situace uposlechne příkazu jiného 
člena družiny – tím hůř, pokud by tak měl 
uškodit svému ochránci. Pokud hráčská 
postava padne, její stoupenec se stará o její 
záležitosti, neupne se na jinou postavu, 
pokud to není zjevně jediná možnost, jak 
padlé postavě pomoci. 
Maximální počet stoupenců určuje charisma 
postavy (viz Tabulka 6) — toto číslo je přitom 
celkový počet za celý život, ne největší 
množství v jednom okamžiku! Ve světě, kde 
mohou být padlí oživeni, se očekává, že se 
postava bude snažit ze všech sil tuto službu 
pro své nejbližší přátele vykonat, ať už jde o 
hráčské postavy nebo o stoupence.  

Tak například půlelf Rupert měl za život 
sedm stoupenců, jeden za druhým však z toho či 
onoho důvodu zemřeli. Rupertova charisma je 15, 
takže po smrti jeho posledního stoupence již žádný 
další nepřijde. Zjevně se vypráví, že Rupertovi 
přátelé umírají nepříjemnou smrtí a on nemívá 
snahu je oživit. Dokonce i kdyby své stoupence 
oživoval, půjde o něm pověst, že nosí smůlu všem 
kolem sebe 

Získání stoupence je velmi obtížné. 
Nemůžeš si jen tak vyvěsit oznámení 
„Hledám stoupence. Zájemci, hlaste se u 
Kirka Drakobijce každé úterý odpoledne.“ a 
počítat s úspěchem. Přátelský vztah totiž 
vzniká postupně z jiných vzájemných 
kontaktů. Stoupence můžeš najít tak, že 
začneš důvěřovat schopnému námezdníkovi 
a on se ukáže být Tvé důvěry hoden. 
Hrdinské skutky (např. záchrana života 
některé cizí postavy) mohou také vytvořit 
mezi dotyčnými velmi silné pouto, láska 
takovou vazbu vytváří naprosto jistě. Hráč a 
DějMistr si musí navzájem důvěřovat při 
rozhodování o tom, co stoupenec udělá a co 
ne. Neexistuje přesná hranice, kdy se z 
námezdníka stává stoupenec, daleko lepší je 
postupný přechod z jedné kategorie do 
druhé. 

Stane-li se některá cizí postava 
stoupencem hráčské postavy, velkou část 
jejího hraní přebírá pod svou kontrolu hráč. 
Musí se starat o stoupence starat, je to téměř 
jako by měl druhou hráčskou postavu. 
Dovolí-li to DM, může hráč získat všechny
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informace o stoupenci své postavy, včetně 
schopností, základních vlastností a 
dovedností, některé z těchto údajů však 
obvykle DM odmítá hráči předat. Hráči je 
potom dovoleno rozhodovat za tuto cizí 
postavu, DM má však právo kdykoliv jeho 
rozhodnutí změnit a zahrát akci tak, jak to 
odpovídá jeho představě o charakteru dané 
postavy. 

Jsou určité věci, které ani stoupenec 
neudělá. Nevzdá se (obvykle ani nepůjčí) 
magického předmětu. Nedovolí nikomu 
volně nahlížet do své knihy kouzel. 
Nepřejde jen tak použití kouzel zjišťujících 
jeho věrnost, byť je na něj sešlě jeho přítel. 
Nespokojí se s menším dílem, než je jeho 
oprávněný podíl. Při dodržení těchto 
omezení může dělat v podstatě cokoliv, DM 
však může kdykoliv jeho akci určit podle své 
úvahy (tato postava je stále CP). 

Jestliže hráčská postava nevěnuje 
pozornost potřebám a přáním svého 
stoupence, resp. zneužívá jejich přátelství a 
ponižuje ho, může od svého (teď již asi 
bývalého) stoupence očekávat to nejhorší. 
Takto vznikají spiknutí, povstání a vzpoury. 
Padne-li postava rukou svého bývalého 
stoupence, může se vztekat a stydět pouze a 
jenom za sebe. 

Pozor, ne každý stoupenec je vzorem 
dokonalé věrnosti. Hráčská postava se musí 
mít na pozoru, protože ne každý „přítel“ je 
přítelem i ve skutečnosti. Předstírání 
přátelství je jedna z možností, jak se dostat 
do blízkosti svého největšího nepřítele a 
potom mu skrytě škodit nebo ho špehovat 
(jak se můžeme poučit studiem kteréhokoliv 
historického období našeho světa). 

Závazky hráčských 
postav 

Kdykoliv hráčská 
postava najme nebo získá námezdníka, 
následovníka nebo stoupence, musí uvážit 
všechna omezení a závazky, které z tohoto 
vztahu vyplývají. Některé jsou zřejmé, 
plynou přímo z domluvy mezi CP a 
postavou. Obvykle se totiž třeba plat a délka 
služby sjednává jako první. Námezdníci a 
následovníci mívají fixní plat, domluvený s 
postavou, která je najímá, tedy určitou 
finanční částku za jeden den, týden, měsíc 
nebo rok služby, případně za splnění 
určitého úkolu apod. Stoupenec obvykle 
získává odpovídající podíl ze získaného 
pokladu, ten se normálně pohybuje kolem 
poloviny dílu připadajícího vlastní postavě 
(včetně magických předmětů apod.). Přesto 
se obyčejně předpokládá, že tento díl ještě 
postava o něco zvětší ze svých vlastních 
financí. 

Je mnoho dalších závazků, které na sebe 
postava bere. Některé z nich se musí brát v 
úvahu vždy, jiné jsou jen velmi zřídka 

používané. Od postavy se očekává zajištění 
stravy a noclehu pro své svěřence (pokud 
příslušná CP nebydlí někde poblíž), což platí 
pro námezdníky, následovníky i stoupence 
všeho druhu. Pro ty, kteří ve službě 
podstupují určité nebezpečí, musí vlastní 
postava zajistit i další potřeby. Pán musí 
svým poddaným zajistit pokrytí ztrát 
utrpěných v boji (např. nové koně, zbraně, 
zbroj a podobně), přestože při najímání 
mívají žoldnéři a ostatní své vlastní vybavení 
(nemusí jim tedy kupovat zbraně a koně při 
nástupu do služby). Za samozřejmost se 
považují platby za dopravu služebníků a 
jejich zavazadel (přeprava lodí, zajištění 
vozů atd.). V nejhorším případě se považuje 
za povinnost postarat se alespoň o slušný 
(ačkoliv jen sotva luxisní) pohřeb.  

Jednou z méně obvyklých povinností  je 
vyplácení svých lidí ze zajetí. To platí zvláště 
o mužích zajatých během tažení nebo bitvy. 
Většina vojáků ztracených během boje totiž 
není mrtvá, ale zajatá nepřítelem, přičemž 
obvyklá praxe v době středověku byla 
oficiálně zajatce vydávat jejich vládci za 
náležité (většinou poměrně stabilně určené) 
výkupné. Obvykle se ceny pohybují kolem 2 
zlatých za běžného pěšáka, život nižšího 
kněze stojí asi 80 zlatých, rytířského pázete 
okolo 200 a příslušníka elitní královské gardy 
asi 500 zlaťáků. Tyto peníze musí zaplatit 
pán zajatce. Od vlastní postavy (která se teď 
stala pánem) se tak očekává totéž. Postava 
může samozřejmě tíhu výkupného 
přesunout na své vlastní dlužníky a 
zajatcovy příbuzné. Doba, kterou voják nebo 

rytíř stráví v zajetí tím pádem mnohdy není 
krátká, závisí totiž na čase, v jakém se podaří 
příslušné finance sehnat. Přesto by postava 
své vlastní vojáky a stoupence vykupovat 
měla, má potom všechny důvody od nich do 
budoucna očekávat věrnou službu — 
prokázala přece svou ochotu chránit své 
vazaly před utrpením a smrtí. 

Ve fantasy světě se od postavy očekává, 
že se postará o magické zabezbečení svých 
lidí. Může například najmout kněze, aby 
vojákům požehnal před bitvou, případně je 
po jejím skončení vyléčil. Neměla by litovat a 
hořekovat nad výdaji s tím spojené, protože 
chytré využití kouzel má velké taktické 
důsledky. Požehnání zvyšuje šance vojska 
na úspěch, zatímco léčivá kouzla pomáhají 
mnohem rychleji obnovit jeho 
bojeschopnost. Využívání těchto možností z 
postavy může udělat nejen velmi úspěšného, 
ale hlavně oblíbeného velitele. 

A konečně, o všech postavách ve hře 
panuje všeobecný názor, že by se měly snažit 
oživit své padlé stoupence (neočekává se to 
u námezdníků a následovníků, ačkoliv i 
takové případy mohou nastat). Tato snaha 
přitom musí být opravdová a vážně míněná 
— postava by se neměla utěšovat 
představou, že si nikdo nevšimne, jak 
nevyužila všech svých sil a možností. 
Postava, která se vrátí z výpravy bez svého 
stoupence, je okamžitě obklopena oblakem 
podezření a dohadů, bez ohledu na své 
protesty. Každá postava musí dbát na své 
jméno dobrého a spravedlivého vládce a 
pána. 
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Dříve, než může postava v divočině nebo 
třeba v podzemí něco dělat, musí vidět, co se 
děje. Kdyby neviděla svůj cíl, její šance na 
zásah (a na přežití) by byly jen velmi malé. 
Neuvidí-li, nebude si moci přečíst ani velký 
nápis „NEBEZPEČI!“ namalovaný zdi. Ve 
světě AD&D mohou postavy dohlédnout na 
určené vzdálenosti, mohou však mít i 
schopnost vidění, která odporuje běžné 
logice našeho světa. 

Omezení 
viditelnosti  

Základním 
omezením viditelnosti je skutečnost, jak 
blízko musí ten který předmět být, aby jej 
postava viděla jasně. Hory je možné vidět na 
velké vzdálenosti (60 až 100 mil, ale někdy i 
více), přestože postava nedokáže rozeznat 
žádné podrobnosti. Hranice horizontu je ve 
vzdálenosti kolem 12 mil, stojíš-li na úrovni 
okolního terénu, Tvá postava však obvykle 
není schopná rozeznat určitý objekt na 
takovou dálku. Vzdálenost, na kterou je 
možné uvidět a rozpoznat člověka, je 
mnohem, mnohem menší. 

Při nejlepších pozorovacích podmínkách 
je lidské oko schopno rozeznat pohybující se 
lidskou postavu na vzdálenost asi 1 500 
metrů, a to pouze ve smyslu zjištění, že „se 

tam něco pohybuje“. Tvá postava zcela jistě 
není schopna říci, co nebo kdo je to. 

Na vzdálenost 1 000 metrů již dokážeš 
rozeznat jak pohybující se, tak i nepohyblivé 
objekty. Dá se určit celkový tvar a velikost, 
přesnější určení je však nemožné. Např 
konrétní rozpoznání nestvůry je silně 
nepravděpodobné, pokud její tvar není 
velmi zvláštní a jedinečný. 

Při vzdálenosti kolem 500 metrů již 
můžeš přibližně rozeznat příslušného tvora 
nebo věc. Rozeznáš tvar, velikost, barvy a 
druh objektu. Stále ještě není možno 
rozeznat jednotlivce podle jeho rysů, není-li 
zřetelně oddělen od zbytku skupiny nebo 
výrazně jinak oblečen. Livreje a heraldické 
symboly, případně prapory a korouhve 
rozlišit a určit můžeš, jsou-li dostatečně velké 

a výrazné. Na tuto vzdálenost většinou 
nerozeznáš erby a výsostné znaky. Celkem 
bez problémů lze určit pohyby skupiny, částí 
těla (ruce, nohy) a výrazné akce jednotlivých 
individuí. 

Na 100 metrů lehce rozeznáš konkrétní 
osoby a nestvůry (pokud nejsou jejich 
charakteristické rysy nějakým způsobem 
zakryty a maskovány). Erby jsou zřetelně 
rozeznatelné, stejně jako většina činností. 
Pouze menší a kradmé pohyby jsou stále 
ještě nejasné. 

Je-li pozorovaný objekt vzdálen 
pouhých 10 metrů, můžeš vidět i ty nejmenší 
detaily, lehce rozeznáš emoce, výraz obličeje 
a i jemné, nevýrazné pohyby (např. vybírání 
kapes, je-li postřehnutelné). 

Je samozřejmě pravdou, že podmínky k 
pozorování jsou jen zřídka perfektní. 
Existuje množství okolností, které 
vzdálenost, na jakou můžeš dohlédnout, 
zmenšují a ztěžují i rozeznávání 
podrobností. Některé z nich ukazuje Tabulka 
62, všechny hodnoty jsou v metrech. 

„Pohyb“ určuje největší vzdálenost, na 
jakou postavy vidí pohybující se objekt. 
„Objekt v klidu“ mluví samo za sebe, „typ 
objektu“ udává maximální vzdálenost, kdy 
se dá určit typ nestvůry, rasa postavy, 
případně zbraně apod., sloupec „rozeznání“  
určuje vzdálenost umožňující přesnou 
identifikaci konkrétní osoby, a u sloupce 
„detaily“ snad opět není třeba nic dodávat. 
Velikost je další faktor, který ovlivňuje 
rozlišení a viditelnost. Pozoruje-li Tvá 
postava tvora malé velikosti (S), každá 
kategorie se přesouvá o jednu hodnotu níže, 
kromě kategorie detail, která zůstává 
nezměněna (za jasné oblohy pro malá 
stvoření tedy vidíš „pohyb“ při 1 000 
metrech, „objekt v klidu“ až na 500 metrů, 
„typ“ rozlišíš na 100 a „detaily“ spolu s 
„rozeznáním“ pouze na 10 metrů. 

Velké (kategorie V) objekty je možno 
zahlédnout i na větší vzdálenosti, proto je 
třeba v těchto případech hodnoty uvedené 
ve sloupcích „pohyb“, „objekt v klidu“ a „typ 
objektu“ zdvojnásobit. 

Ještě větší nestvůry, předměty a jejich 
skupiny je možné spatřit na ještě větší 
vzdálenosti (podle úvahy DM). Je velmi

Tabulka 62: HRANICE VIDITELNOSTI 

Podmínky Pohyb Objekt v klidu Typ objektu Rozeznání Detaily 
Hustá mlha, blizard 10 10 5 5 3 
Jasná obloha, den 1 500 1 000 500 100 10 
Mžení, slabý déšť 1 000 500 250 30 10 
Normální mlha 100 50 25 15 10 
Slabá mlha, sněžení 500 200 100 30 10 
Soumrak, svítání 500 300 150 30 10 
Tmavá noc 50 20 10 5 3 
Úplněk 100 50 30 10 5 
 



 

       Světlo a vidění (světlo) 

 120 

těžké přehlédnout stádo bizonů nebo 
pochodující vojsko. 

Hodnoty z Tabulky 62. neberou v úvahu 
ani podobu terénu, jsou založeny na rovné, 
ploché krajině. Hory, kopce, vysoká tráva 
nebo třeba les velmi silně omezují 
dohlednost (nemění hranice viditelnosti, 
ovlivňují pouze šanci na spatření). I za 
jasného dne se může v hustém lese skrývat 
medvěd třicet metrů od družiny, aniž by si 
ho všimla. Přesto se ale používají hodnoty 
jako pro jasný den. Jakmile někdo medvěda 
zahlédne, velmi rychle pozná i to, že je to 
medvěd. Přesnější informace má v takovém 
případě samozřejmě DM. 

Jako perličku na závěr jsme si nechali 
konstatování, že hodnoty uvedené v tabulce 
62 platí pro pozemské podmínky. V 
astrálních sférách nebo na jiném světě 
mohou být zcela odlišné. Cítí-li váš DM 
nutnost brát v úvahu i tuto okolnost, musí si 
příslušné vzdálenosti stanovit sám podle své 
vlastní úvahu a představy o příslušném 
světě. 

Světlo 
Většina postav není 

schopná bez přítomnosti světla cokoliv vidět. 
Podmínky pro viditelnost v noci (pro 
otevřený prostor) jsou dány v tabulce 62. Ale 
i  v těch je obsažen předpoklad jistého 
množství rozptýleného světla.  

V naprosté tmě je normální vidění 
nemožné, pokud nemá skupina vlastní zdroj 
světla. Světelné zdroje se liší vzdáleností 
dosvitu. V Tabulce 63. je uveden dosvit (v 
metrech) a doba svícení na jednu náplň pro 
nejběžnější lucerny a lampy.  

Tabulka 63: ZDROJE SVĚTLA 

Zdroj Dosvit Doba svícení 
Bodová lucerna 20* 2 hodiny / láhev 
Hranice 15 30 minut / 
  náruč dřeva 
Krytá lucerna 10 2 hodiny / láhev 
Maják 70* 30 hodin / půllitr 
Pochodeň 5 30 minut 
Světlo 5 proměnlivá 
Svíčka 2 5 minut / 1 cm 
Táborák 10 1 hodina / 
  náruč dřeva 
  délky 
Ustavičné světlo 20 neomezená 
Zbraň** 2 podle popisu 
  zbraně 

 
* Světlo není vysíláno na všechny strany, 

ale jen jako kuželovitý svazek. Na 
vzdálenějším konci má průměr 30 metrů u 
majáku, resp. 5 metrů u bodové lucerny 

** Magické zbraně vyzařují světlo pouze 
v případě, že DM toto nepovinné pravidlo 
schválí. 

Je zřejmé, že přes své nesporné výhody 
mají nejrůznější zdroje světla jednu 
společnou nevýhodu. Je totiž těžké 
k někomu se připlížit, když už z dálky o sobě 
dáváte vědět světlem. Je obtížné zůstat 
skryti, když jediný oheň na rozsáhlé pláni je 
ten na kterém si pečete večeři, případně 
jedinou pochodní v podzemí si vaše družina 
svítí na cestu. Navíc nestvůry nejenom vědí, 
že přicházíte, ale ještě vás mohou vidět dřív, 
než vy je (světlo osvětluje družinu a její 
okolí, ta je tedy vidět i ze tmy). Tvá postava 
by si měla tato rizika vždy uvědomovat! 

Infravidění 
Některé z postav a 

nestvůr mají schopnost infravidění. Může to 
však znamenat dvě různé věci v závislosti a 
tom, zda DM používá standardní nebo 
volitelný systém (detaily jsou uvedeny v 
DMR). Volba závisí na DM, který musí 
postavám (a hráčům) objasnit, jak přesně 

infravidění funguje. Nezávisle na jeho volbě 
je však tato schopnost omezena na 
vzdálenost 20 metrů, pokud není výslovně 
řečeno jinak. 

Zrcadla 
Čas od času je velmi 

užitečné dívat se na nestvůry pouze jako na 
odraz v zrcadle. Je to užitečné hlavně při 
setkáních s tak příšernými nestvůrami (jako 
např. medúza), které dokáží pohledem do 
očí proměnit postavu v kámen. Při použití 
zrcadla musí být pozorovaná nestvůra dobře 
osvětlená, navíc je boj při použití zrcadla 
velmi matoucí (zkus to a uvidíš). Z tohoto 
důvodu mají všechny akce vyžadující hod 
proti vlastnostem, schopnostem nebo 
dovednostem, zároveň i všechny hody na 
útok, postih -2. Dalším postihem při boji s 
použitím zrcadla je ztráta všech bonusů k TZ 
za vysokou obratnost. 
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Stejně jako v našem světě, i ve fantasy 
světech AD&D ubíhá čas. Minuty mizí, 
zatímco v podzemí probíhá bitva, hodiny se 
ztrácejí do nenávratna při průzkumu 
neznámých trosek starobylého hradu. Dny 
ubíhají, zatímco jezdci přejíždějí planinu. 
Týdny letí a kouzelník objevuje nové kouzlo. 

To vše zahrnuje pojem čas. Musíme 
rozlišovat dva druhy času, pokud mluvíme o 
AD&D hrách. Herní čas je imaginární čas, 
který ubíhá postavám a nestvůrám ve 
fantasy světě, zatímco reálný čas měří hráči 
během své hry. Tyto dva časy jsou velice 
rozdílné, hráči by je od sebe měli umět 
přesně oddělit. 

 
Příklad: vymýšlí-li Delsenora tři týdny 

kouzlo, jedná se o tři týdny herního času. Je proto 
tři týdny mimo dění světa, ve kterém se postavy 
pohybují. Protože se však během té doby nestalo 
nic zajímavého, vlastní hra této doby zabrala jen 
minutu nebo dvě reálného času. Podívejme se, jak 
vypadal příslušný rozhovor mezi hráči a DM: 

Louise (hráčka Delsenory): „Delsenora teď 
bude vymýšlet nové kouzlo.“ 

DM: „V pořádku, bude to trvat tři týdny. 
Nic zajímavého ani důležitého se jí nestalo. 
Zatímco se snažila, vy ostatní jste využili 
možnosti a odpočívali jste, léčili si rány a doháněli 
zameškané povinnosti. Johane (obrací se na jiného 
hráče), ty bys měl raději nějakou dobu strávit v 
kostele. Patriarcha je mírně rozzlobený, že se už 
dlouho neukazuješ na obřadech.“ 

Jon (hráč Johana): „Nemoh' bych raději 
někam vypadnout a získat trochu zkušeností 
navíc?“ 

DM (nechce v tomto okamžiku družinu 
rozdělit): „Patriarcha si mumlá něco o neplnění 
povinností k církvi a významně potřásá amuletem 
(svatý symbol této církve). Je ti jasný, že jen málo 
kněžím na takhle nízké úrovni byla udělena osobní 
audience u patriarchy?“ 

Jon: „Je mi to jasný. Díky za nápovědu. Radši 
zůstanu a budu dělat hodnýho hocha.“ 

DM: „No, to rád slyším. Tři týdny uplynuly. 
Nic zvláštního se neděje. Del, hoď si na úspěšnost 
při vynalézaní.“ 

 
A tak během několika málo minut 

reálného času utekly tři týdny v čase světa 
postav. 

Důležitost herního času spočívá v 
možnosti vývoje dobrodružství a postav, 
postavy se musí občas zabývat záležitostmi, 
které jim zabírají mnoho času. Tři členové 
družiny mohou podniknout čtyřtýdenní 
nájezd na hordu orků, zatímco čtvrtý člen 
družiny, kouzelník, bude šest týdnů 
objevovat a vymýšlet nové kouzlo. Po 
skončení výpravy si ještě stále mohou 
bojovníci dva týdny v klidu léčit utrpěná 
poranění. Je důležité sledovat, kolik času 
potřebuje která postava ke svým činnostem, 
z toho se totiž mohou odvíjet různé aktivity 
jednotlivých členů. 

Čas ve hře se obvykle měří stejně jako v 
našem světě — ubíhají roky, měsíce, týdny, 
hodiny, minuty a sekundy. Přesto (je to 
přece fantasy svět) může DM vytvořit 
kalendář a časové jednotky, nebo i délku 
dnů naprosto jinak. Na začátku 
dobrodružství to není nijak důležité, takže se 
o to hráči nemusí nijak příliš starat, no a 
během hry si mohou postupně na zvláštní 
kalendář zvyknout. 

Směny a kola jsou další časové jednotky 
používané v AD&D, zvláště v bojových 
situacích a při sesílání kouzel. Kolo je 
přibližně stejně dlouhé jako naše minuta 
(není to přesné, což dává DM určitou volnost 
při soubojích), směna se rovná deseti 
minutám hracího času. Směny se používají 
nejčastěji v případech zvláštních akcí 
(prohledávání apod.), resp. při sesílání 
určitých kouzel. Kouzlo, jehož efekt trvá 
deset směn tedy účinkuje 100 minut, tedy 
12/3 hodiny. 

Pohyb 
V těsném vztahu k plynutí času je 

pohyb. Zjevně je Tvoje postava schopná se 
pohybovat, jinak by celé dobrodružství bylo 
poněkud statické a nudné. Ale jak rychle se 
může pohybovat? Když bude Ratha honit 
velká oživlá zdechlina vlka, dokáže tento 
mocný trpaslík uniknout? Může 
předběhnout naštvaného, ale těžce 
naloženého elfa? Dříve či později nějaký 
takový problém vyvstane i před Tvou 
postavou.  

Všechny postavy mají základní 
pohyblivost (viz též konec Kapitoly 6.), která 
závisí na jejich rase. V Tabulce 64 najdeš 

pohyblivosti pro nenaložené příslušníky 
jednotlivých ras. 

 

Tabulka 64: ZÁKLADNÍ POHYBLIVOST 

Rasa Pohyblivost 
Člověk 12 
Elf 12 
Gnóm 6 
Půlčík 6 
Půlelf 12 
Trpaslík 6 

 
Postava je schopná normálně ujít 

desetinásobek své pohyblivosti (v metrech) za 
kolo. Nenaložený člověk (elf, půlelf) tedy 
ujde během přibližně jedné minuty asi 120 
metrů — tedy o něco málo víc, než je délka 
fotbalového hřiště. Trpaslík za tu samou 
dobu ujde právě polovinu této vzdálenosti. 
Tento krok je poměrně svižný, ne však 
unavující, toto tempo může postava 
udržovat dlouhou dobu. 

Bohužel, je-li postava alespoň trochu 
naložená, bude se (pod tíhou nákladu) 
muset pohybovat pomaleji, pro příslušné 
tabulky se podívej na konec Kapitoly 6., 
Tabulky 47, 48 a 49. Se zvětšujícím se 
nákladem se její pohyblivost stále zpomaluje, 
až nakonec dosáhne hranice, kdy se postava 
nemůže pohnout vůbec. 

Při pohybu v podzemí nebo nějakém 
obdobném (obecně nebezpečném) prostředí, 
odpovídá pohyblivost pouze trojnásobku 
pohyblivosti, nikoliv desetinásobku. Postava 
se totiž pohybuje opatrně, dává pozor na to, 
co vidí a slyší, snaží se vyhnout pastím a 
propadlům. Tato rychlost pohybu se opět s 
rostoucím naložením snižuje, používá-li Tvůj 
DM tato nepovinná pravidla. 
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Postavy se však mohou pohybovat i 
rychleji, než jen pouhou chůzí. V podzemí 
(nebo obdobných situací, kdy používá tuto 
rychlost pohybu) může automaticky zrychlit 
na svou normální rychlost. Potom má však 
postih -1 k hodům na překvapení a dává 
ostatním bonus +1 při jejich hodu na 
překvapení (takhle rychle se pohybující 
postava si nedává příliš pozor, aby zakrývala 
zvuky své chůze). Také si nevšímá pastí, 
tajných dveří a dalších neobvyklostí. 

Tvá postava může samozřejmě i běžet — 
to je zvlášť výhodné v situacích, kdy potkala 
na svůj vkus příliš schopnou nestvůru. 
Nejjednodušší metodou řešení takovýchto 
situací je hod na iniciativu. Vyhraje-li ji 
prchající, zvětší vzdálenost mezi sebou a 
pronásledovatelem o desetinádobek nebo 
trojnásobek (podle toho, co DM přijde 
přeíhodnější) rozdílu mezi oběma hody. 
Tento postup se opakuje, dokud není 
prchající postava dopadena nebo dokud 
neuteče dostatečně daleko. (Pokud se Ti to 
zdá nereálné, uvědom si, že strach a 
adrenalin dokáží dohnat člověka k 
překvapivým výkonům!) 

 

Běh a spr int  (nepovinné 
prav id lo)  

Vyžaduje-li hráč 
nebo DM větší přesnost při pronásledování, 
mohou být rychlosti běžců zjištěny přesněji 
(je to ale procedura náročná na čas, může 
neúnosně protáhnout vzrušující honičku). V 
takové situaci běžící postava zdvojnásobí 
obvyklou vzdálenost, kterou může v jednom 
kole urazit. Tudíž nenaložený člověk může 
uběhnout až 240 metrů za kolo. Takto může 
pokračovat bez problémů tolik kol, kolik činí 
jeho odolnost. Na konci každého dalšího 
kola musí uspět v hodu na odolnost (přitom 
se neuvažují žádné opravy), chce-li 
pokračovat v běhu. Jakmile neuspěje, musí 
zastavit a odpočívat tolik kol, kolik kol běžel. 
Po tomto odpočinku může běžet znovu, za 
těch samých podmínek, bez postihu. 

Není-li běh dost rychlý, může postava 
také sprintovat. Musí si hodit na sílu, uspěje-
li, může běžet trojnásobnou rychlostí než 
obvykle. Uspěje-li s postihem -4, dosáhne až 
4-násobné rychlosti, uspěje-li dokonce i 
s postihem -8, rychlost je pětkrát větší 
(takový člověk potom uběhne v jediném kole 
600 metrů!). Neúspěch znamená pouze 
neschopnost již více zrychlit, nikoliv nutnost 
zpomalit! Neuspěje-li postava jednou v hodu 
na dosažení určité rychlosti, během tohoto 
běhu už jí nemůže dosáhnout. 

Jak dlouho vydrží postava sprintovat, to 
záleží na její odolnosti a na štěstí. Aby mohla 
pokračovat ve sprintu následující kolo, musí 
totiž uspět v hodu proti odolnosti, přičemž 
každé kolo se přidávají postihy závisející na 

tom, jak dlouho a jak rychle postava běžela 
do té doby. Za každé kolo sprintu 
(trojnásobná rychlost) má běžec postih -1, za 
každé kolo vysprintované čtyřnásobnou 
rychlostí je tento postih -2 a za každé kolo, 
kdy postava pádí maximální možnou 
rychlostí, dostává postih –3 (tyto postihy se 
kolo od kola sčítají). Neúspěch v hodu na 
odolnost nutí postavu okamžitě zastavit a 
alespoň jednu směnu odpočívat. 

 
Jako příklad použijeme Ragnara, zloděje se 

silou 14, odolností 15 a pohyblivostí 12. Při 
„práci“ ho překvapila hlídka a on se dal na útěk 
(začal běžet — rychlost 240 metrů za kolo). Oni 
se bohužel rozběhli také. Ragnarova odolnost je 
14, vydrží tedy takto běžet 14 kol (asi čtvrt 
hodiny!). Rozhodl se zrychlit, při hodu mu padlo 
7. Zvýšil tedy rychlost na 360 metrů za kolo. 
Jeden ze strážných ze „závodu“ odpadl, další se 
ale stále drží v závěsu. V tomto okamžiku má 
Ragnar postih -1 k hodu na odolnost, na kostce 
mu padlo 13, takže (velice těsně) uspěl a může 
běžet dál. Ale jeden z těch zatracených hlídačů je 
mu stále v patách! 

Ragnar je v úzkých, rozhodl se ještě trochu 
přidat (pokusí se zrychlit na čtyřnásobek rychlosti 
chůze). Hod proti síle je 18 — pokus nevyšel, není 
již schopen běžet rychleji, může ale pokračovat 
trojnásobkem rychlosti chůze. Hráč teď musí 
uspět v hodu proti odolnosti s postihem -2 (dvě 
kola sprintu), jinak musí zastavit. Padlo 4 — bez 
problémů! A v tom okamžiku odpadl i poslední 
člen hlídky. Ragnar přesto nepokouší štěstí a běží 
dál. V dalším kole potřebuje projít hodem na 
odolnost s postihem -3, hráč však hodil 18. 
Ragnar se vyčerpaně svalil na zem a s jediným 
cílem — ukrýt se — se schovává ve stínech tmavé 
aleje (mimochodem, vysprintoval takto během 
pouhých tří minut celkem 1 080 metrů — víc jak 
kilometr!). 

Pohyb v  kraj ině   

Obvyklý denní 
pochod při přesunu z místa na místo trvá 
deset hodin včetně nezbytných zastávek na 
jídlo a krátký odpočinek. Za normálních 
okolností ujde postava za těchto deset hodin 
dvojnásobek své pohyblivosti (v mílích). 
Nenaložený člověk tedy v otevřené krajině 
ujde za den 24 mil.  

Postavy se mohou také snažit 
pochodovat rychleji, takzvaným rychlým 
pochodem, ovšem přitom riskují vyčerpání. 
Takový pochod umožňuje postavě ujít ještě 
o polovinu pohyblivosti — celkem tedy 21/2 
násobek — za den více. Nenaložený člověk 
tedy tímto způsobem ujde až 30 mil denně. 
Na konci každého dne takového pochodu si 
musí postavy hodit na odolnost (velké 
skupiny, jako např. armádní jednotky, hází 
proti průměrné odolnosti — slabší jsou 
podporováni svými silnějšími druhy). 
Nestvůry hází záchranný hod proti smrti 
(protože nemají stupně odolnosti). Za každý 

po sobě následující den rychlého pochodu se 
k hodu započítává postih -1. 

Je-li hod úspěšný, je postava schopná 
pokračovat v takové chůzi i následující den, 
v opačném případě je možný pouze 
obyčejný pochod, a to až do doby, kdy se z 
této náročné zkoušky vzpamatuje. Tato 
regenerace trvá poloviční dobu vzhledem k 
době rychlého pochodu. 

Hlavní nevýhodou rychlého pochodu je 
kumulativní postih -1 za každý den takové 
chůze, připočítávající se k hodům na útok. 
Návrat obvyklé kondice a bojeschopnosti 
trvá opět polovinu trvání rychlého pochodu. 
Postavy kráčející rychlým pochodem 8 dní 
tedy mají ke všem hodům na útok postih -8, 
obnova sil trvá čtyři dny. 

Rychlost pochodu terénem ovlivňuje 
mnoho dalších faktorů — jako například 
průchodnost terénu. Udržované cesty 
umožňují rychlejší pohyb, zatímco hory bez 
průchozích stezek přesun zpomalují až 
k opravdu hlemýždímu tempu. Nedostatek 
vody, jídla nebo spánku samozřejmě postavy 
oslabuje, stejně jako špatné počasí. Všechny 
tyto vlivy obsahuje DMR. 

Plavání 
Všechny postavy buď 

mají dovednost plavání, nebo jsou to 
netrénované plavci. 
Určuje-li DM schopnost postavy udržet se 
nad vodou, měl by brát v úvahu její původ 
stejně jako svět, kde se jeho dobrodružství 
odehrávají. Je-li svět plný velkých vodních 
ploch, je to souostroví, případně postava 
vyrůstala u jezera nebo moře, je velká 
pravděpodobnost, že bude umět plavat 
poměrně dobře. To, že je postava 
námořníkem ale neznamená automaticky, že 
plavat umí. Mnoho středověkých námořníků 
i obávaných pirátů se nikdy nenaučilo plavat 
a mělo obrovský strach z vody! To je také 
jeden z důvodů proč se „skok z prkna“ stal 
velmi obávaným trestem. Navíc některé rasy 
jsou od přírody nedůvěřivé k vodě a velkým 
vodním plochám zvlášť. Přestože se to může 
svět od světa lišit (závisí na vůli DM), půlčíci 
a trpaslíci obvykle plavat neumí. 

Netrénovaní plavci jsou velmi nešťastné 
postavy. Mohou se udržet nad vodou 
jakýmsi psím stylem, nejsou-li naložení a je-li 
voda relativně klidná a mělká. V případě 
velkých vln, silného proudu nebo velké 
hloubky (moře, jezero daleko od břehu) 
lehce zpanikaří a utopí se. Jsou-li navíc 
zatíženi zbrojí apod., klesají ke dnu jako 
kámen, neschopní udržet se na hladině. 
Obyčejně se nedokáží zachránit svépomocí 
nebo plavat směrem, kterým by si přáli 
(pokud není jejich cíl pod hladinou).  

Zdatní plavci umí plavat, potápět se a 
opět se vynořit, to vše s různou mírou 
úspěšnosti. Každý dokáže uplavat polovinu 
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své pohyblivosti násobeno deseti (v 
metrech), pokud na sobě nemá kovové 
brnění. Postava s pohyblivostí 12 tedy uplave 
bez problémů 60 metrů během jednoho kola. 
Postavy naložené tak, že se jejich 
pohyblivost snížila na 1/3 normální 
pohyblivosti, stejně jako postavy v kovové 
zbroji nemohou plavat, jejich náklad je táhne 
ke dnu. Dokáží však jít po dně 1/3 své 
aktuální suchozemské rychlosti (mohou-li 
nějakým způsobem dýchat, resp. je jejich 
cesta po dně jen velmi krátká). 

Plavci mohou také zdvojnásobit rychlost 
svého pohybu, jestliže uspějí v hodu proti 
poloviční hodnotě své síly. Úspěch potom 
znamená u postavy s pohyblivostí 12 
rychlost 120 metrů za minutu, což je výkon 
závodníka na olympiádě. 

Stejně jako běžet, ani plavat nemůže 
postava donekonečna. Je několik způsobů, 
jak dosáhnout plaváním svého cíle, postava 
pak musí sama vybrat ten, který použije. 
Může rychle přeplavat krátké úseky, ale i 
pomalým tempem zdolat velké vodní 
plochy. 

Plave-li postava normálním tempem, 
případně pouze šlape vodu, vydrží tolik 
hodin, kolik činí její odolnost (musí se ale 
zbavit většiny svého vybavení). Před každou 
další hodinou musí projít úspěšně hodem na 
odolnost, přičemž za každou takto strávenou 
hodinu navíc přichází (dočasně) o jeden bod 
odolnosti (obnovování ztracené odolnosti je 
popsáno dále v tomto oddíle).  

Každá hodina strávená ve vodě 
znamená postih -1 k hodům na útok. 

Předcházející hodnoty platí za 
předpokladu klidné hladiny. Je-li moře slabě 
rozvlněné, jsou-li v něm víry a podobně, 
musí postava házet proti odolnosti každou 
hodinu, nezávisle na honodtě odolnosti. 
Silně rozvlněná hladina může vyžadovat 
ještě častější ověřování úspěšnosti, v 
závislosti na úvaze DM to může být třeba i 
každé kolo (v případě bouře). DM se také 
může rozhodnout, že velmi obtížné plavání 
snižuje odolnost postavy rychleji, než 
tempem 1 bod za hodinu. 

Jestliže plavec neuspěje v hodu proti 
odolnosti, musí půl hodiny šlapat vodu, než 
je schopen pokračovat dál (pro účely 
snižování odolnosti se to stále počítá jako čas 
strávený ve vodě). 

Jestliže odolnost postavy klesne na 0, 
začne se topit.  

Jako příklad nám poslouží elfka Fiera, kterou 
prudká a nečekaná vlna smetla v noci z paluby. 
Naštěstí umí plavat a ví, že je nedaleko ostrov. 
Statečně se začne prodírat teď již zase klidnou 
vodou. Její odolnost je 16 (naštěstí). Po 14 
hodinách plavání na obzoru zahlédla pobřeží. Dvě 
hodiny nato je o něco blíž, přesto ještě docela 
slušný kus cesty zbývá. Během následující hodiny 
(už sedmnácté strávené ve vodě) její odolnost 
klesá na 15 (její postih na útok je v tomto 
okamžiku -17) a musí hodit na odolnost. padlo 12 
—úspěla. Následující hodinu se horší počasí, moře 
se začíná vlnit, její odolnost je již pouze 13 (DM 
rozhodl, že ji náročnější plavání stálo v této 
hodině dva body odolnosti) a musí (podle názoru 
DM) projít jedním hodem proti odolnosti navíc, 
aby dosáhla pobřeží. Hodila 5 a na pokraji 
vyčerpání se rozplácla na pobřeží. 

 
Dlouhé trasy mohou postavy přeplavat i 

rychleji, ale s větším rizikem. Plavání 
rychlostí suchozemského pohybu (ne tedy 
poloviční, která se pro plavání používá 
normálně), vyžaduje hod na odolnost 
každou hodinu. Každou hodinu také snižuje 
sílu a odolnost o 1 a přidává se (také 
kumulativní) postih -2 k útoku za každou 
hodinu plavání. Každý plavec může zrychlit 
ještě na dvojnásobek (tedy čtyřnásobek 
obvyklé rychlosti plavání), ovšem výše 
uvedené hody a postihy se uplatňují ne 
každou hodinu, ale každou směnu. Opět, 
když klesne odolnost postavy na 0, postava 
se topí. 

Dosáhne-li postava šťastně pobřeží, 
může se všech postihů a ztrát stupňů 
odolnosti a síly zbavit pomocí odpočinku. 
Každý den odpočinku jí navrací 1k6 bodů 
odolnosti (pokud ztratila jak na odolnosti, 
tak i na síle, hoď na každou vlastnost 1k3) a 
ruší 2k6 bodů z postihu na útok. Odpočinek 

v tomto případě znamená i dostatek jídla a 
vody. Postava nemusí být plně odpočinutá, 
než se pustí do jiné činnosti, v tom případě 
se však aktuální hodnoty vlastností a postihy 
k útoku zachovávají až do doby, kdy si může 
opravdu odpočinout.  

Abychom pokračovali v předcházejícím 
příkladu, Fiera po téměř dvaceti hodinách 
doplavala na suchou zem. Její odolnost je 13 a má 
postih -18 na útok. Naštěstí našla nějaké zralé 
ovoce a vyčerpaně se složila do stínu palmy. Celý 
další den strávila odpočinkem, na konci tohoto dne 
si hodila 1k6 na návrat odolnosti — padlo jí 4, 
odolnost se tedy vrátila na původní úroveň 16. 
Při hodu 2k6 na zrušení postihu na útok padlo 
celkem 8, její postih je tedy od této chvíle pouze -
10. Další den změnil tuto hodnotu o 6 na -4, a 
třetí den večer byl tento postih odstraněn úplně. 
Během tří dnů se tedy zotavila z namáhavé, 18 
hodin trvající cesty po vodní hladině.
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Zadržení  dechu 

Za normálních 
okolností (postava se zhluboka nadechla a 
nevykonává žádný náročný úkol) je každý 
schopen zadržet dech na 1/3  své odolnosti 
(zaokrouhleno nahoru), měřeno v kolech. 
Podstupuje-li postava současně nějakou 
namáhavou činnost, je tato doba zkrácena na 
polovinu (opět zaokrouhluj nahoru). Postavy 
zpomalené na 1/3 pohyblivosti a více se vždy 
považují za namáhané. Není-li možné 
pořádně se nadechnout, zkracuje se 
příslušná doba opět o polovinu. Bez ohledu 
na okolnosti dovede každá postava zadržet 
dech alespoň na jedno kolo. 

Snaží-li se postava zadržet dech na delší 
dobu, než jaká je určená podle předchozího 
odstavce, musí uspět v hodu proti odolnosti. 
První takový hod není nijak upravován, ale 
každý další má kumulativní postih -2 za 
kolo. Jakmile hod neuspěje, postava se musí 
nadechnout, je-li v tom okamžiku pod 
vodou nebo třeba v oblasti, kde je 
nedýchatelný plyn, topí se (resp. na ni 
působí účinky příslušného plynu v okolí). 

Potápění: Každá postava se může 
potápět rychlostí 5 metrů za jedno kolo. Za 
každou kategorii naložení nad „žádné“ (resp. 
za každý bod, o nějž byla snížena 
pohyblivost, používáte-li podrobnější systém 
zatížení.) se tato rychlost zvyšuje o půl metru 
za kolo – tato váha navíc táhne postavu pod 
hladinu. Krátký rozběh nebo skok z výšky 
navíc v prvním kole ponoří postavu o 3 
metry hlouběji. Za každé dosažené 3 metry 
výšk se tato cifra zvyšuje o další 1,5 metru, a 
to až do maxima 4,5 metrů (zaokrouhleno na 
5). Například nenaložený člověk skákající 
z výšky 12 či více metrů se během prvního 
kola může ponořit až 13 metrů hluboko. 

Vynořování: Postavy mohou normálně 
stoupat k hladině rychlostí 5 metrů za kolo, 
přičemž vliv naložení je obdobný jako v 
případě potápění – ovšem pozor: 
nezrychluje, nýbř zpomaluje o půlmetr za 
každou kategorii. Všimni si, že za 
normálních okolností nedokáží postavy s 
velkým naložením (jinými slovy – ztratily už 
10 bodů pohyblivosti) vyplavat k hladině. 
Postavy, které se k povrchu spontánně 
vznášejí (například ty v bezvědomí), stoupají 

rychlostí, která je o 1,5 stopy za kolo nižší, 
než kdyby stoupaly aktivně. Pro středně 
naloženou postavu je tedy velmi lehké 
utonout, nesnaží-li se se nad vodou. 

Lezení 
Přestože odborníky 

na lezení jsou zloději, každá postava má větší 
či menší schopnosti dostat se tam, kam 
potřebuje, pomocí šplhu nebo lezení. Tato 
schopnost je rozdělena do tří kategorií: 
zloděj, horal a nezkušená postava. 

Zloději jsou v tomto oboru skutečnými 
mistry. Jsou jediní, kteří jsou schopni zdolat i 
velmi hladké plochy bez použití provazů a 
dalšího vybavení. Lezou nejrychleji a mají 
nejmenší pravděpodobnost, že spadnou. 

Horal je postava s dovedností, ehm, 
horal, případně postava, u které DM tuto 
dovednost předpokládá. Horalové jsou 
v lezení schopnější než běžné postavy a 
s patřičným vybavením vylezou i po velmi 
hladkých či hrubých površích. Mohou také 
v lezení pomáhat nezkušeným. 

Naprostá většina postav patří v tomto 
oboru k nezkušeným. Takové postavy 
dokáží vylézt na velký kámen a podobně, 
neumí ale sami vylézt po strmějších stěnách. 
Mají nejmenší šanci na úspěch při 
podobných výkonech. 

Zj ištění  úspěšnost i  

Pravděpodobnost 
úspěšného slezení překážky je dána součtem 
základní úspěšnosti postavy (procentuelní 
šance) a oprav na situaci, rasu, naložení a 
druh slézaného povrchu. V Tabulce 65. 
najdeš základní úspěšnost v závislosti na 
schopnostech postavy. 

Šance na úspěch ovlivňují ještě další 
faktory. Některé se od akce k akci nemění 
(rasa postavy) a mohou se započítat k 
základní pravděpodobnosti úspěchu této 
postavy, jiné závisí na konkrétní akci. Tyto 
opravy jsou uvedeny v Tabulce 66. 

Tabulka 66: OPRAVY  PŘI LEZENÍ 
 

Situace Oprava 
Dostatek úchytů  
(větve, spáry atd.) +40 % 
Provaz a stěna* +55 % 
Plocha nakloněná dovnitř** +25 % 
Zbroj 
 lorika, pásová lorika -25 % 
 plátové všech typů -50 % 
 pokovaná, kožená, vycpávaná -5 % 
 šupinová, drátěná -15 % 
Rasa postavy** 
 trpaslík -10 % 
 půlčík, gnóm -15 % 
Naložení† -5 % 
Povrch 
 mírně kluzký  
 (mokrý, drobivý) -25 % 
 kluzký (led, sliz) -40 % 
Lezec zraněn za více  
než polovinu životů -10 % 
 

* Tato oprava platí v situacích, kdy se 
postava na provaze může vzepřít nohama 
proti stěně. 

** Stejné postihy jako v Tabulce 27. 
Pozor, aby je Tvoje postava neměla 
započítány dvakrát. 

† Těchto pět procent se počítá za každou 
kategorii naložení, resp. za každý ztracený 
bod pohyblivosti. 

 
Výsledek z Tabulek 65. a 66. udává 

pravděpodobnost úspěchu Tvé postavy při 
dané akci. Musíš si hodit procentový hod, 
čímž zjistíš, jestli se jí tento úkon povedl. 
Hody nižší nebo stejné znamenají úspěch, 
hod větší než daná hodnota znamená pád. 

Tento hod musíš provádět vždy, když se 
Tvá postava snaží slézt překážku vyšší než 3 
metry. Uspěješ-li, postava může pokračovat 
v lezení (zase 3 metry, pak hod atd.). Toto 
opakuj, dokud chce postava šplhat dál. 
Neúspěšný hod znamená, že Tvá postava již 
nedokáže najít schůdnou cestu, další pokus 
může podstoupit až v okamžiku, kdy se 
nějakým způsobem změní podmínky— to 
znamená, že buď nějak zvýší svoje šance 
(např. odloží zbroj), nebo ti zkusí jinde (třeba 
o půl míle dále na tom samém útesu).  

 
Jako příklad nám poslouží Brondvrouw, 

nezkušený gnóm (nezkušený ve šplhu, jinak o 
něm nic nevíme). Jeho normální šance na úspěch 
je 25% (40% - 15% za jeho rasu). Od zbytku jeho 
družiny ho odděluje asi 15 metrů vysoký útes. 
Naštěstí je sucho a kámen se zdá pevný. 
Brondvrouw se pokusil najít cestu na vrchol, ale 
hodil 49, nenašel tedy žádnou pro sebe schůdnou 
cestu. Jeden z jeho přátel nahoře si uvědomil, že 
má provaz a spustil ho dolů. Pomocí něj se může 
Brondvrouw pokusit dostat nahoru znova, jeho 
šance na úspěch je teď 80% (25% + 55%). Hráči 
padlo 27, gnóm tedy začal stoupat (a po každých 
třech metrech hází znovu). 

TABULKA 65: ZÁKLADNÍ ÚSPĚŠNOST PŘI LEZENÍ 
 

Kategorie         Úspěšnost 
Zloděj s dovedností horal*      Slézání zdí % +10 % 
Zloděj         Slézání zdí % 
Dovednost horal*        40 % + 10% za dovednost 
Horal (dle rozhodnutí DM)      50 % 
Nezkušený lezec        40% 
 

* pouze pokud používáte nepovinný systém dovedností 
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Při obzvlášť dlouhých výstupech — 
delších než 30 metrů, případně trvajících 
déle než jednu směnu — může DM 
vyžadovat další hody na úspěch navíc. Jak 
často tyto hody hráč opakuje, to závisí právě 
na DějMistrově úvaze. Pozor, postavy, které 
neuspějí, mohou padat z velmi velké výšky, 
proto je dobré a rozumné brát si s sebou 
potřebné vybavení! 

Rychlost  lezení  

Lezení se velmi liší 
od chůze nebo jiného pohybu, který postava 
vykonává. Jeho rychlost silně závisí na typu 
povrchu, který postava slézá, což je vidět v 
Tabulce 67. Příslušnou hodnotou z této 
tabulky vynásob aktuální pohyblivostí 
postavy, dostaneš tak rychlost (pro snažší 
výpočty malých hodnot v centimetrech za 
kolo), kterou se může Tvá postava 
pohybovat libovolným směrem (nahoru, 
dolů, do stran…) 

Všechny hodnoty v Tabulce 67 platí pro 
postavy s jiným povoláním než zloděj. Pro 
zloděje platí dvojnásobné hodnoty.  

 
Zloděj Ragnar a jeho přítel, půlelf Rupert 

šplhají po útesu, na kterém se sem tam najde 
nějaká římsa, a ani jinak není výstup příliš 
obtížný. Přesto je zde však určité nebezpečí — 
skála je po posledním dešti ještě mokrá. Ragnar 
má pohyblivost 12, Rupert 8. Ragnar je schopen 
přesouvat se rychlostí až 360 centimetrů za kolo 
(12x15x2, protože je zloděj), ale Rupert se šine 
tempem nejvýše 120 cm za kolo (8x15). Jakmile se 
Ragnar dostane nahoru a spustí Rupertovi 
provaz, bude se Rupert moci pohybovat rychleji 
— dosáhne rychlost 240 cm za jedno kolo (8x30 
— používá řádek „Provaz a zeď“). 

Typy povrchů  

Velmi hladký povrch 
zahrnuje hladký, nepopraskaný kámen, 
uhlazenou dřevěnou stěnu, případně 

svařovanou nebo sešroubovanou kovovou 
stěnu. Naprosto hladké stěny bez 
jakýchkoliv výstupků a nerovností není bez 
pomůcek schopen slézt nikdo.  

Hladké, popraskané stěny bývají například 
stěny domů, jeskyní, udržované hradby 
nebo lehce zvětralé útesy. 

Hrubé jsou téměř všechny přírodní útesy 
a skály, špatně udržované nebo postavené 
kamenné zdi, obvyklé dřevěné stěny a 
palisády. Každý právě rozlomený kámen 
představuje hrubý povrch. 

Velmi hrubý povrch obsahuje nejrůznější 
římsy, výstupky a úchyty, příkladem 
takových stěn jsou přírodní komíny, skály 
rozrušené mrazem nebo trosky kamenných 
budov. 

Ledové stěny jsou tvořeny zmrzlou vodou. 
Liší se od velmi hladkého a hladkého 
povrchu, protože se v nich najde mnoho 
trhlinek a spár. Lezení po nich je velmi 
nebezpečné, proto se hod na úspěch opakuje 
každé kolo, nemá-li postava u sebe příslušné 
pomůcky. 

Stromy znamenají jakoukoliv otevřenou 
konstrukci, stromy, stejně jako lešení nebo 
šibenice. 

Šikmá zeď není tak prudká jako útes, ale 
je stále ještě příliš příkrá na chůzi. Neúspěch 
na tomto typu povrchu znamená zranění 
pouze v případě, že postava neuspěje ještě v 
záchranném hodu (používá se hod proti 
zkamenění). Při úspěšném záchranném 
hodu sklouzla o něco níže, ale není zraněna. 

Provaz a zeď je termín označující stoupání 
s nohama zapřenýma proti stěně. 

Č innost i  př i  lezení  

Přestože je během 
lezení možno provádět i jiné činnosti, jako 
třeba bojovat nebo kouzlit, není to snadné. 

Šplhající postava ke svému TZ 
nezapočítává bonusy za obratnost a štít, 
velmi často se útoky na ni považují za útoky 
zezadu. Její vlastní útoky, záchranné hody a 
způsobená zranění mají postih -2. Útočníci 
seshora mají další bonus +2, zatímco 
zespodu je to postih (-2). Šplhající postava 
samozřejmě nemůže použít obouruční 
zbraň. Všechny tyto postihy může DM 
zrušit, uzná-li, že postava dosáhla nějakého 
místa, kde se může bezpečně postavit. Je-li 
libovolná postava během šplhání zasažena 

Tabulka 67: RYCHLOST LEZENÍ 

 Stav povrchu 
Typ povrchu suchý lehce kluzký silně kluzký 
Velmi hladký* 7 —** —** 
Hladký, popraskaný* 15 10 7 
Hrubý* 30 10 7 
Velmi hrubý, římsy, spáry 30 15 15 
Ledová stěna -- -- 7 
Strom 120 90 90 
Šikmá zeď 90 60 30 
Provaz a zeď 60 30 15 
 

* Postava s povoláním jiným než zloděj musí mít k lezení příslušné vybavení (provaz, 
skoby apod.). 

** Ani zloděj není schopen slézt velmi hladké, silně kluzké povrchy. Na velmi hladkých, 
lehce kluzkých leze s koeficientem 7 
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(jakkoliv těžce), musí okamžitě házet na 
úspěšnost při šplhání. Přivázaná postava v 
případě neúspěchu další kolo získává 
ztracenou rovnováhu, není-li přivázaná, 
padá. 

Lezecké vybavení   

Lezecké vybavení je 
nedílnou částí výbavy horala, mohou je ale 
využívat všechny postavy. Horalovy hlavní 
pomůcky jsou lano, cepín a skoby. Přesto 
jejich hlavním úkolem není usnadňovat 
výstup, ale zabránit pádu. Při výstupu musí 
postavy spoléhat na své schopnosti, ne na 
provaz a skoby. Kdykoliv postavy svěří svou 
hmotnost pouze výbavě, téměř jistě dojde k 
nehodě. 

Z tohoto důvodu použití dalšího 
vybavení (kromě provazu) nezvyšuje šance 
postavy na úspěch. V případě pádu však 
zmenšují dráhu, kterou padající postava 
proletěla (a tedy výsledné zranění). Padá-li 
takto jištěná postava, letí pouze tu 
vzdálenost, jakou umožňuje lano (spolehla-li 
se pouze na něj), nebo dvojnásobek 
vzdálenosti k nejbližší skobě (pokud vydrží 
— je 15% pravděpodobnost, že se vytrhne). 
Celková délka pádu závisí na tom, jak daleko 
od sebe jsou skoby zaraženy. Celková délka 
pádu je potom dvojnásobek vzdálenosti k 
první skobě, která vydržela. 

 
Jako příklad uvedeme Ratha, který je v tomto 

okamžiku 5 metrů nad nejbližší skobou. Najednou 
uklouzne a padá — proletí 5 metrů stop ke skobě a 
dalších 5, než ho skoba zachytí. Celkem tedy 
prolétl 10 metrů, což znamená zranění za 3k6 
životů. 

 
Jsou-li postavy přivázány k sobě, zvyšuje 

se individuální bezpečnost, zároveň se ale 
zvyšuje i šance, že jeden padající strhne 
několik dalších. V takovém případě (jedna z 
postav padá) si musí sousední postavy hodit 
na úspěch při lezení (přičemž se započítává 
postih -10% za každou další padající 
postavu). Jsou-li oba hody úspěšné (není-li 
tedy padající na konci, potom je tam jen 
jeden soused), pád se zastavil a nikdo není 
zraněn. Je-li některý neúspěšný, musí se 
házet znovu (za sousedy nově padající 
postavy se považují dvě nejbližší (každá na 
jednu stranu) nepadající postavy). Hází se, 
dokud není pád zastaven nebo nepadají 
všechny postavy. 

 

Stoupá-li tedy skupina pěti k sobě 
přivázaných postav a najednou jedna z nich 
(Johann) začne padat, musí si okamžitě Megarran 
(nad ním) a Drelb (pod ním) hodit na udržení na 
skále (na úspěch při šplhu). Megarran je úspěšná, 
Drelb bohužel ne. Proto se musí házet znovu. 
Megarran a Targash (který šel na konci) musí 
uspět (oba) v hodu na udržení, mají ale postih -
10% (padají již dvě postavy). Oba dva uspěli, pád 
je tedy zastaven a nikomu se (naštěstí) nic 
nestalo. 

Slaňování   

Kromě letu a skoku je 
nejrychlejší metodou, jak se dostat odněkud 
dolů, slaňování. Vyžaduje provaz dobře 
upevněný zeshora a zručného horala, který 
vše připraví a poté bude zespodu jistit. 
Kterákoliv postava může slaňovat dolů, jako 
by lezla s bonusem +50%. Slaňování je 

možné i v případě volného provazu (dole 
nikdo nestojí), potom je ale bonus pouze 
30%. Neúspěch znamená puštění provazu 
někdy během klesání (přesný okamžik a 
způsobené zranění určuje DM). Slaňování 
probíhá obvyklou rychlostí, kterou postava 
používá v podzemí (36 metrů za kolo u 
nenaloženého člověka). Další důležitá věc, 
kterou si musí postavy uvědomit, je 
vzdálenost od konce lana k zemi. Ručkování 
z 30 metrů vysokého útesu po 
dvacetimetrovém laně znamená buď postavu 
bezmocně visící na konci lana, pokud 
nenajde poblíž bezpečné místo na útesu, 
nebo také pád z výšky 10 metrů (a příslušné 
zranění). Ve druhém případě je ovšem 
těchto 10 metrů překonáno mnohem 
rychleji, než předchozích 20! 
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Kouzelnická kouzla

První  úroveň  

Barevná sprška 
Břichomluvectví 
Čtení magie 
Děsivé sevření 
Ovládej nemagický oheň 
Hořící ruce 
Hypnóza 
Kouzelnická značka 
Lehkost pírka 
Magická střela 
Mrazivý dotek 
Najdi přítele 
Neviditelný služebník 
Nystulova magická aura 
Odhal magii 
Odhal nemrtvé 
Odvrácení pohledu 
Ochrana před zlem 
Okouzli osobu 
Oprava 
Oř 
Pavoučí lezení 
Poplach 
Porozumění jazykům 
Proměna 
Přátelé 
Přelud 
Sádlo 
Skok 
Spánek 
Stěna mlhy 
Strašák 
Světlo 
Štít 
Tančící světla 
Tenserův plovoucí disk 
Trik 
Určení 
Uzavři vchod 
Vymazání 
Výsměch 
Zbroj 
Zpráva 
Zvětšení 
Zvukový klam 
 

Druhá úroveň  

ESP 
Hluboké kapsy 
Hluchota 
Hypnotizující barvy 
Kočičí zlato 
Kouzelnický zámek 
Leomundova past 
Levitace 
Magická ústa 
Melfův kyselinový šíp 
Mlžný mrak 
Najdi předmět 
Neviditelnost  
Odhal neviditelnost 
Odhal zlo 
Ochrana před triky 
Paprsek slabosti 
Pavučina 
Planoucí koule 
Podráždění 
Poznej přesvědčení  
Provazový fígl 
Přivolej hejno 
Přízračná ruka 
Pyrotechnika 
Rozmazání 
Roztříštění 
Sebezměna 
Síla 
Slepota 
Smrdutý mrak 
Svaž 
Šeptavý vítr 
Tashův nekontrolovatelný 

smích 
Tma do pěti metrů 
Třpytivý prach 
Ustavičné světlo 
Vyděs 
Zaklep 
Zapomeň 
Zdokonalený přelud 
Zfalšování 
Zrcadlení 
 

T řet í  úroveň  

Blesk 
Dotek upíra 
Dýchej ve vodě 
Jasnoslyšení 
Jasnozřivost 
Oklamání 
Hadí runa 
Iluzorní spis 
Infravidění 
Jazyky 
Leomundova malinká chatrč 
Let 
Mžik 
Melfovy drobné meteory 
Neviditelnost do tří metrů 
Nezjistitelnost 
Předstírej smrt 
Rozptýlení magie 
Výbušné runy 
Ohnivá koule 
Ohnivý šíp 
Ochrana před normálními 

střelami 
Ochrana před zlem do tří metrů 
Polap nemrtvého 
Polap osobu 
Poryv větru 
Přivolávání bytostí I 
Přízračná podoba 
Přízračná síla 
Přízračný oř 
Předmět 
Spěch 
Sugesce 
Tajná stránka 
Větrná stěna 
Zpomalení 
 

Čtvrtá úroveň  

Dimenzionální dveře 
Duhové barvy 
Emoce 
Evardova černá chapadla 
Hromadná proměna 
Iluzorní zeď 
Kamenná kůže 
Kopej 
Kouzelníkovo oko 
Křik 
Ledová bouře 
Leomundův bezpečný úkryt 
Magické zrcadlo 
Menší koule nezranitelnosti 
Nákaza 
Nemotornost 
Nižší tvoření 
Očarovaná zbraň 
Odhal věštění 
Ohnivá past 
Ohnivé okouzlení 
Ohnivý štít 
Okouzli bytost 
Otilukeho koule zadržení 
Pevná mlha 
Prázdnota 
Prodloužení I 
Proměň ostatní 
Proměň sebe 
Přelud terénu 
Přivolávání bytostí II 
Přízračný zabiják 
Raryho vylepšovač paměti 
Růst rostlin 
Sejmi kletbu 
Stěna ledu 
Stěna ohně 
Stínové příšery 
Strach 
Vyčerpání 
Zdokonalená neviditelnost 
Zmatení 
 
 
 
 
 
 
 

* Kouzla vyznačená kurzívou jsou obratitelná. 
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Pátá úroveň  

Bigbyho krycí ruka 
Dominance 
Chaos 
Klamné vidění 
Kontaktuj cizí sféru 
Kužel mrazu 
Leomundova pohlcující debata 
Leomundova tajná truhla 
Magická nádoba 
Mordenkainenův věrný ohař 
Mrak smrti 
Odpuzování 
Oživ mrtvého 
Polap bytost 
Polostínové příšery 
Prodloužení II 
Průchodná stěna 
Přeměn kámen na bahno 
Přivolávání bytostí III 
Přivolej stín 
Růst zvířat 
Sen 
Slabomyslnost 
Spodobnění 
Stěna kamene 
Stěna síly 
Stěna železa 
Stínová magie 
Stínové dveře 
Telekineze 
Teleportace 
Tvaruj kámen 
Výroba 
Vyšší tvoření 
Vyvolej elementála 
Vzdušná voda 
Zahnání 
Zásilka 
Zdokonalená iluze 
Zkreslení vzdálenosti 
 

 

Šestá úroveň  

Bigbyho silná ruka 
Hromadná sugesce 
Kámen na maso 
Koule nezranitelnosti 
Kouzlo smrti 
Mordenkainenovo rozjímání 
Naplánovaná iluze 
Neviditelný lovec 
Očaruj předmět 
Odlákání 
Odmrštění 
Otilukeho mrazivá koule 
Ovládej počasí 
Podmínečnost 
Pohni zemí 
Polapení 
Polostínová magie 
Pravdivé vidění 
Protimagická ulita 
Prodloužení III 
Projekce 
Průhlednost 
Přeměň vodu na prach 
Přísaha 
Přivolání bytostí IV 
Reinkarnace 
Řetězový blesk 
Rozdrobení 
Rozhrň vodu 
Smrtící mlha 
Sniž hladinu 
Stíny 
Tajemný klam 
Tenserova přeměna 
Trvalá iluze 
Útok pohledem 
Vyvolej zvířata 
Zabezpečení 
Závoj 
Znalost legend 
 

 

Sedmá úroveň  

Bezchybná teleportace 
Bigbyho svírající ruka 
Drawmijovo okamžité přivolání 
Dvojrozměrnost 
Fázové dveře 
Hromadná neviditelnost 
Chůze stínem 
Izolace 
Mordenkainenova skvostná vila 
Mordenkainenův meč 
Napodobenina 
Odrážení kouzel 
Ohnivá koule se zpožděným 

výbuchem 
Okouzli rostliny 
Omezené přání 
Ovládej nemrtvé 
Prst smrti 
Převrať gravitaci 
Přivolávání bytostí V 
Silová klec 
Slovo moci, omrač 
Socha 
Spektrální sprška 
Vize 
Zapuzení 
Zmiz 
 

 

Osmá úroveň  

Antipatie / Sympatie 
Bigbyho sevřená pěst 
Čistá mysl 
Hromadné okouzlení 
Klon 
Labyrint 
Otilukeho telekinetická koule 
Ottův neodolatelný tanec 
Potop se 
Poutání 
Požadavek 
Proměň cokoliv 
Přivolávání bytostí VI 
Sertenova magická imunita 
Sklová ocel 
Slovo moci, oslep 
Spektrální stěna 
Symbol 
Trvalost 
Uvěznění duše 
Vznětlivý mrak 
Zástěna 
 
 
 

Devátá úroveň  

Astrální kouzlo 
Bigbyho drtící ruka 
Brána 
Křišťálová křehkost 
Mordekainenovo rozštěpení 
Osudová hrůza 
Přání 
Předpověď 
Přivolávání bytostí VII 
Přivolej na pomoc 
Roj meteorů  
Slovo moci, zabij 
Spektrální koule 
Stagnace času 
Uvěznění 
Vysátí energie 
Zastav čas  
Změna tvaru 
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Kněžská kouzla

První  úroveň  

Kouzelný oheň 
Magický kámen 
Najdi zvířata nebo rostliny 
Neviditelnost před nemrtvými 
Neviditelnost před zvířaty 
Očisti jídlo a pití 
Odhal jed 
Odhal léčky 
Odhal magii 
Odhal zlo 
Ochrana před zlem 
Požehnání 
Průchod beze stopy 
Přátelství zvířat 
Příkaz 
Spojení 
Sukovice 
Stvoř vodu 
Světlo 
Útočiště 
Uzdrav lehká zranění 
Vydrž horko / vydrž chlad 
Zapletení 
Zbav strachu 
 

Druhá úroveň  

Duchovní kladivo 
Chvalozpěv 
Hadí okouzlení 
Ještěři pohled 
Klopýtnutí 
Kůže z kůry 
Magické bobule 
Mluv se zvířaty 
Najdi pasti 
Odhal okouzlení 
Odolej ohni / odolej chladu 
Ohnivá čepel 
Ohnivá past 
Okouzli osobu nebo savce 
Podpora 
Polap osobu 
Posel 
Poznej přesvědčení 
Prašný ďábel 
Předtucha 
Ticho do pěti metrů 
Uchvácení 
Vyjmutí 
Vytvoř plamen 
Zatemnění 
Zdeformuj dřevo 
Zpomal jed 
Žhavý kov 
 

T řet í  úroveň  

Dýchej ve vodě 
Hvězdný svit 
Chůze po vodě 
Chůze v ohni 
Léčka 
Magický ornát 
Mluv s mrtvými 
Modlitba 
Najdi předmět  
Odstraň paralýzu 
Ochrana před ohněm 
Ochrana před Sférou negativní 

energie 
Ostnatá vegetace 
Oživ mrtvého 
Polap zvíře 
Předstírej smrt 
Přivolej hmyz 
Pyrotechnika 
Rozptýlení magie 
Runa ochrany 
Růst rostlin 
Sejmi kletbu 
Sešli blesk 
Splynutí s kamenem 
Strom 
Stvoř jídlo & pití 
Tvaruj kámen 
Ustavičné světlo 
Uzdrav chorobu 
Uzdrav slepotu či hluchotu 

Čtvrtá úroveň  

Jazyky 
Magická imunita 
Mluv s rostlinami 
Neutralizuj jed 
Obrovský hmyz 
Odhal lež 
Ochrana před blesky 
Ochrana před zlem do tří metrů  
Ovládej teplotu do tří metů 
Plášť odvahy 
Polap rostlinu 
Povolej lesní bytosti 
Propůjčení magie 
Přelud lesa 
Přivolávání zvířat I 
Rostlinné dveře 
Uzdrav vážná zranění 
Sniž hladinu 
Tůňka vidění 
Věštění 
Větve na hady 
Volný pohyb 
Vymítání 
Vytvoř oheň 
Zažeň hmyz 
 
 

 

Pátá úroveň  

Duha 
Chůze vzduchem 
Magická kropenka 
Měsíční paprsek 
Ochrana před rostlinami 
Ostnatá země 
Ovládej vichry 
Plamenný úder 
Poslání 
Pravdivé vidění 
Promluv k přírodě 
Přeměň kámen na bahno 
Přesun sférami 
Přivolávání zvířat II 
Rostlinný portál 
Rozmluva 
Růst zvířat 
Stěna ohně 
Uzdrav kritická zranění 
Vykoupení 
Zamoření hmyzem 
Zažeň zlo 
Zmrtvýchvstání 
 

 

Šestá úroveň  

Bariéra z čepelí 
Hrdinská hostina 
Kameny, povídejte 
Léčení 
Mluv s bytostmi 
Najdi cestu 
Odvracení dřeva 
Ohnivá semena 
Ochrana před zvířaty 
Oživ předmět 
Přeměň vodu na prach 
Přesun rostlinami 
Přivolání počasí 
Přivolávání zvířat III 
Rozhrň vodu 
Slovo odvolání 
Stěna trní 
Vyvolej elementála ohně 
Vyvolej zvířata 
Vzdušný služebník 
Zakáz 
Živý dub 
 
 

Sedmá úroveň  

Astrální kouzlo 
Brána 
Chůze větrem 
Obnovení 
Ohnivá bouře 
Ovládej počasí 
Oživ kámen 
Plamenné spřežení 
Plížívá zkáza 
Přeměň kov na dřevo 
Přivolej na pomoc 
Reinkarnace 
Regenerace 
Sluneční paprsek 
Svaté slovo 
Symbol 
Vynucení 
Vyvolej elementála země 
Vzkříšení 
Zemětřesení 
Zmatení 
Změň hůl 
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Popisy kouzel 
Kouzla jsou uspořádána podle skupiny, do 
které patří (kouzelnická vs. kněžská) a 
úrovně. Uvnitř každého oddílu jsou 
uspořádána abecedně. Na začátku každého 
kouzla jsou uvedeny nejdůležitější údaje: 

Jméno: Každému kouzlu přísluší nějaké 
jméno. V závorkách je uvedeno jméno školy 
(u kouzelnických kouzel), do které patří. Je-li 
uvedeno více škol, patří kouzlo do všech zde 
uvedených. 

Některá kouzla je možno obrátit a 
dosáhnout jimi opačný efekt, než normálně. 
V tom případě je příslušná poznámka za 
jménem kouzla. Kněží s těmito kouzly se 
musí při zapamatovávání rozhodnout pro 
jednu z možností. Tak například kněz, který 
chce kouzlo způsob lehká zranění se ještě přd 
meditováním a modlením musí rozhodnout 
obrátit kouzlo uzdrav lehká zranění. Někdy je 
výběr opačného kouzla trestán (v případech, 
kdy daná verze neodpovídá přesvědčení 
postavy nebo se nelíbí knězovu božstvu) — 
bývá to odejmutím určitého kouzla, úrovně 
kouzel nebo i všech kouzel na určitou dobu. 
Přesná reakce závisí na DM, který v tomto 
případě reprezentuje božstvo. 

Obrácená kouzelnická kouzla fungují 
obdobně. Když se kouzelník učí kouzlo, 
zapisuje si do knihy obě verze, při 
zapamatování se však již musí rozhodnout 
pro jednu z nich. Tak například mág, který si 
zapamatoval kouzlo kámen na maso, ale 
rozhodne se seslat kouzlo maso na kámen, 
musí poměrně dlouho čekat (8 hodin spánku 
+ doba potřebná na zapamatování). 
Možným řešením je zapamatovat si toto 
kouzlo dvakrát, z toho jednou jako 
zkameňující a podruhé jako odkameňující 
(ovšem jen tehdy, může-li si zapamatovat 
dvě kouzla 6. úrovně). 

Škola: V závorkách za jménem kouzla je 
škola, do které kouzlo patří. Pro kouzelnická 
kouzla určuje, která kouzla se kouzelník 
specialista může naučit (podle toho, ke které 
škole patří). V případě kněžských kouzel jde 
o orientační údaj, který DM potřebuje kvůli 
různým odolnostem na magii (např. elfové 
jsou odolní vůči okouzlující magii). 

Sféra: Objevuje se pouze u kněžských 
kouzel, určuje sféru, do které kouzlo patří. 

Dosah: Tato položka ukazuje 
vzdálenost, na kterou je možno dané kouzlo 
seslat. Údaj „0“ znamená, že toto kouzlo lze 
seslat pouze na sebe, efekt je potom 
uplatněn na sesilatele, případně je on sám 
středem oblasti působení kouzla. Je-li v této 
kolonce uvedeno „dotek“, může být 
příjemcem kouzla kdokoliv, ale při kouzlení 
je třeba se ho dotknout. Není-li určeno jinak, 
kouzlo může být sesláno na kterémkoliv bod 
v daném dosahu, kam sesilatel stále ještě 
vidí. Tímto bodem může být jak bytost, tak i 

předmět. Obecně platí, že nejprve jsou 
kouzlem ovlivněny bytosti a předměty stojící 
nejblíže středu působení, pokud při popisu 
kouzla není uvedeno jiné kritérium (úroveň, 
počet životů apod.).  

Kouzla mohou být sesílána skrz úzká 
okna a štěrbiny pouze tehdy, může-li 
kouzelník pozorovat cíl a poslat svazek 
magické energie touto škvírou současně, 
skrze střílnu to tedy, jde, klíčovou dírkou už 
nikoliv. 

Složky: Tato položka je nepovinná, 
vysvětlení viz předcházející text. Složky jsou 
označeny V (verbální), S (somatická) a M 
(materiální). Suroviny po seslání kouzla jsou 
po seslání zničeny, neříká-li se v popisu něco 
jiného, ovšem s výjimkou svatých symbolů 
kněží. U kouzel, kde suroviny přetrvávají i 
po seslání kouzla volný pohyb, změna tvaru 
apod.), ukončuje předčasná destrukce 
surovin trvání kouzla. 

Trvání: To je jednoduché — udává dobu 
působení kouzla. Kouzla s okamžitým 
účinkem se uplatňují a opět mizí okamžitě 
po seslání kouzla, přestože jejich důsledky 
mohou být stálé (nebo i normálně 
neodstranitelné). Kouzla s trvalým účinkem 
přetrvávají, dokud nejsou nějakým 
způsobem zrušena (nejčastěji rozptýlením 
magie). Některá kouzla mají různou 
proměnlivou trvání. Je-li doba přesně určena 
(např. 3 kola / úroveň sesiatele), vede 
evidenci jejich trvání hráč. U nejistého trvání 
(např. 3 + 1k4 kol) hází tajně na dobu trvání 
DM a eviduje i její průběžné vyčerpávání. 
DM Tě může varovat, že účinek kouzla 
končí, obvykle ale žádné takové poznámky 
nemáš k dispozici. Pro upřesnění se domluv 
s DM. 

Některá kouzla mohou být ukončena 
tím, kdo je seslal. K jejich zrušení musí stát 
kouzelník v dosahu kouzla a musí být 
schopen pronést rušící slova. Tímto 
způsobem je schopen zrušit kouzlo pouze ta 
osoba, která jej seslala! 

Dovba sesílání: Tato hodnota je 
důležitá, pokud používáte nepovinný 
systém sesílání. Je-li dáno pouze číslo, přičítá 
se k iniciativě, je-li ale uvedeno 1 nebo 
několik kol, kouzlo získává účinnost až na 
konci posledního kola sesílání.  

Sesílá-li Delsenora kouzlo, jehož doba seslání 
je 1 kolo, začíná účinkovat na konci kola, kdy ho 
začala vyvolávat. Sesílá-li ho 3 kola, působí až od 
konce 3. kola. Kouzla, která potřebují na seslání 
jednu nebo několik směn, začínají účinkovat na 
konci poslední směny. 

Oblast působnosti: Tato položka udává 
bytosti, objem, plochu, rozměry, hmotnost 
apod., která může být kouzlem ovlivněna. 
Kouzla, jejichž oblast působnosti může určit 
kouzelník, musí působit alespoň 3 metry ve 
všech směrech, neříká-li popis kouzla něco 
jiného. Tedy oblak s oblastí účinnosti 10 m3 / 
úroveň sesilatele může, v případě kouzelníka 

na 12. úrovni, mít rozměry např. 3x3x20 
metrů, 3x4x10 metrů a tak dále. Kombinace 
jako např. 1x10x12 nejsou dovoleny, není-li 
vedeno jinak. 

Některá kouzla (např. požehnání) 
ovlivňují přátele nebo soupeře kouzelníka. V 
těchto případech jde vždy o přátele nebo 
soupeře v okamžiku sesílání kouzla. Tak 
například chaoticky dobrá postava 
spřátelená se zákonně neutrálním klerikem 
dostává bonus mnichova kouzla požehnání. 

Záchranný hod: Tento údaj určuje, má-li 
cíl kouzla možnost záchranného hodu a jeho 
účinek v prípadě úspěchu. „Negace“ 
znamená nulový účinek kouzla (kouzlo 
postavu nijak neovlivní), „1/2“ — postava je 
zraněna pouze za polovinu obvyklé hodnoty 
a údaj „žádný“ nedovoluje postavě 
záchranný hod vůbec (kouzlo má vždy plný 
účinek). 

Bonus za vysokou moudrost se 
uplatňuje v případě kouzel školy okouzlení / 
očarování.  

Pevná fyzická překážka může ovlivnit 
záchranné hody (tedy pravděpodobnost 
vyhnutí se účinkům kouzla). Úkryt může mít 
vliv nejen na záchranné hody, ale i na 
způsobená zranění. Podrobné informace má 
DM. 

Bytost, která úspěšně hodí proti kouzlu 
bez zjevných fyzických účinků (např. okouzli, 
polap nebo magická nádoba), může cítit jakýsi 
přesně nedefinovatelný pocit, „dotek“, 
typický pro tato kouzla (záleží na rozhodnutí 
DM). Přesné účinky kouzla však z tohoto 
pocitu není možné přesně určit. 

Obvykle se má za to, že uspěje-li postava 
v záchranném hodu, automaticky uspělo i 
všechno její vybavení. V případě neúspěchu 
nebo obzvlášť silného útoku pro ně však 
může být vyžadován samostatný záchranný 
hod. Bližší informace – kdy a jak – má DM. 

Každá postava se může kdykoliv 
dobrovolně vzdát záchranného hodu, v tom 
případě má každé kouzlo automaticky plný 
účinek. Obdobně může kterákoliv postava 
oslabit svou odolnost proti kouzlům na ni 
sesílaným. Kouzelník ji však poté může 
oklamat a seslat jiné kouzlo, než jaké si 
dohodli. Oběť se musí rozhodnout pro toto 
snížení vědomě, nestačí ji pouze nachytat 
nepřipravenou. Tak například postava, která 
je napadena ohnivou koulí, neztrácí svůj 
bonus ani v případě, že se do té doby s 
kouzelníkem přátelila. Oslabí-li však svou 
odolnost, protože se s mágem domluvil na 
kouzlu levitace (zatímco ten sešle ohnivou 
kouli), záchranný hod nedostává. U nestvůr a 
cizích postav rozhoduje o oslabení odolnosti 
DM, u postav hráčů záleží pouze na názoru 
hráče (proto musíš rozhodnutí o něm 
odolnosti oznámit DM). 

Popis kouzla: Text s popisem určuje 
funkci a přesné účinky kouzla a jeho vliv na 
hru. Obsahuje nejběžnější možnosti použití, 
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nemůže ale obsáhnout všechny možnosti, 
které jsou schopni hráči vymyslet. V tom 
případě je úkolem DM rozhodnout o funkci 
kouzla v daném případě. 

Kouzla s několika možnými účinky 
dovolují sesilateli vybrat si v okamžiku 
kouzlení, který právě použije. Obvykle však 
platí, že kouzla s více možnými účinky 
bývají slabší než jednoúčinková kouzla 
stejné úrovně. 

Kouzla ovlivňující vlastnosti, útoky, 
způsobení zranění, záchranné hody apod. 
nejsou obvykle kumulativní — v úvahu se 
bere pouze kouzlo s nejsilnějším efektem. 
Tak kupříkladu bojovník, který vypil lektvar 
obří síly a poté na něj jeho přítel sešle kouzlo 
síla na 2. úrovni, tedy pociťuje jen účinky 
lektvaru. Po vypršení účinnosti lektvaru však 
zůstává kouzlo ještě nějakou dobu, proto se 
jeho síla vrací na základní hodnotu postupně 

Iluze 
 Všechny iluze záleží na posudku DM, 

každá závisí na přesných situačních 
faktorech, které jsou podle DM důležité. 
Tyto následující odstavce jsou pouze 
vodítka, které mají napomoci DM.  

Smrtelné iluze: Iluze, způsobující 
„okamžitou smrt“, jsou takové, které jsou 
automaticky fatální, bez závislosti na úrovni, 
životaschopnosti nebo záchranných hodech: 
spadlé stropy, jámy s lávou, ze kterých není 
úniku… V nejzažším případě vyžadují hod 
na systémový šok. Postavy, které uspějí, už 
nejsou dál iluzí zatěžovány. 

Účinky kouzel: Iluze, které duplikují 
účinky kouzel, závisí na úrovni kouzelníka 
(na příklad iluzionista 10. úrovně může 
předvést přesvědčivou ohnivou kouli 10té 
úrovně). Překonání této meze způsobuje 
chybu v iluzi, která ruší efekt. 

Zvláštní útoky bytostí: Než může 
kouzelník efektivně napodobit speciální útok 
monstra, musí mu být vystaven. (Takže 
kouzelník nemůže napodobit záblesk v oku 
medúzy bez toho, že by si to sám prožil – čili 
že ho nějaká medúza změnila na kámen). 

Možnost: Iluzorní bytosti útočí útočnými 
hodnotami kouzelníka. To může být 
nápověda, že je monstrum falešné. 

Možnost: Úroveň kouzla odpovídá 
monstrům – kouzelník může vytvořit iluzi, 
jenom když je celkový součet 
životaschopností stejný nebo menší, než je 
jeho úroveň (kouzelník 8 úrovně může 
věrohodně vytvořit iluzi jednoho obra, dvou 
zlobrů nebo 4 válečníků druhé úrovně). 

Iluze vyžadují vysoký stupeň interakce 
mezi DějMistrem a hráčem. Časování a 
určení takových kouzel je velice důležité. 
Efektu, který se objeví odnikud, nikdo 
neuvěří, pokud s tím postava nějak 
nepočítala. Na druhou stranu, iluzorní 
ohnivá koule hned po té, co postava 

zaútočila opravdovou, má devastující efekt. 
Kouzelník musí zaručit maximum 

realismu po celou dobu, kdy udržuje iluzi 
(pokud vytváří četu bojovníků, určuje jejich 
zásahy, minutí, viditelné rány atd. DM 
rozhoduje, zda jedná dostatečně 
věrohodně). 

Iluze cizích postav vyžadují od DM 
bedlivé přípravy, včetně vodítek k jejich 
povaze. 

Inteligence je proti iluzi nejlepší zbraní. 
Neinteligentní stvoření jsou na iluzi 
mnohem citlivější, pokud není iluze totálně 
mimo jejich mísu, nebo se iluze dotýká 
oblasti, ve které se stvoření opravdu vyzná. 
Nemrtví jsou proti iluzím imunní, ale jsou 
zranitelní poloreálnými efekty, které se 
objevují u kouzel čtvrté a vyšší úrovně. 

Iluze většinou přestanou účinkovat, 
když v ně postava přestane věřit. Nedůvěru 
musí oznámit hráč a ta musí být postavena 
na vodítcích, které dodá DM. Hráči, kteří 
nevěří, musí uvést důvod, založený na 
smyslech postavy. DM může mít další 
požadavky, nebo pochopení oddálit (jako 

třeba testy inteligence). Nedůvěr 
automaticky ruší záchranný hod, pokud je 
efekt reálný. 

U cizích postav používá DM pro určení 
nedůvěry test inteligence, záchranný hod 
nebo vlastní odhad, podle toho, co považuje 
za vhodné. 
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Kouzla první úrovně  

Barevná sprška (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: výseč 1,5m x 5m x 5m 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Kouzelník tímto kouzlem vytvoří proud 

barvy která vytryskne z jeho rukou. 1k6 
bytostí v oblasti je zasaženo kouzlem. 
Všechny bytosti na vyšší úrovni než je 
kouzelník sám a všechny, které jsou na šesté 
úrovni a výše nebo snad mají 
životaschopnost 6 a více, jsou oprávněny k 
záchrannému hodu. Na slepé nebo 
nevidoucí nestvůry toto kouzlo nepůsobí. 

Bytosti, které nemohou provést 
záchranný hod nebo v něm neuspějí, a 
jejichž úroveň je nižší nebo stejná s úrovní 
kouzelníka, upadnou do bezvědomí na 2k4 
kol. Ty, které mají svou úroveň o 1 nebo  2 
vyšší než kouzelník, jsou oslepeny na 1k4 
kol. Ty, které mají úroveň o tři či více vyšší 
než kouzelník, jsou  ochromeny (nejsou 
schopny žádné akce)  na jedno kolo. 

Materiální složkou kouzla je špetka 
prachu nebo písku obarveného na červeno, 
žluto a modro. 

B ř ichomluvectv í  (Iluze) 

Dosah: 10 metrů / úroveň; max. 90 metrů 
Složky: V, M 
Trvání: 4 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: jedna postava nebo 

     předmět 
Záchranný hod: zvláštní 

 
S pomocí tohoto kouzla může kouzelník 

nechat vycházet svůj nebo jakýkoli jiný hlas 
či zvuky z nějakého místa, jako jsou třeba 
jiná postava, socha, za dveřmi nebo ze 
schodů atd. apod. Kouzelník může mluvit 
jakoukoliv řečí kterou zná. Podle tohom o 
jaké zvuky se jednám si hází každá postava 
záchranný hod proti kouzlům s postihem -2 
na tom aby prohlédla lest. Pokud se tato 
iluze vzájemně doplňuje s jinou, DM může 
rozhodnout o větším postihu na záchranný 
hod. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
rolička papíru. 

 
 
 
 
 
 

Čtení  magie  (Předvídání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 1  
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
S pomocí tohoto kouzla může kouzelník 

přečíst magický text na svitcích, zbraních, 
knihách nebo předmětech či artefaktech. 
V jiném případě je tento text pro 
nevyučeného kouzelníka totálně 
nesrozumitelný (osobní kniha každého 
kouzelníka, nebo jiné magické práce, jsou 
srozumitelné vždy). Trvání kouzla činí dvě 
kola za úroveň kouzelníka; kouzelník za tu 
dobu dokáže přečíst jednu stránku nebo její 
ekvivalent. 

Kouzelník musí mít čistý křišťál nebo 
hranol z nějakého minerálu, který ale není 
vynaložen na seslání kouzla, tudíž může být 
používán opětovně. 

Děsivé  sevření  (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Jakmile kouzelník sešle toto kouzlo, 

nabije se elektrickou energií, která se přenese 
ve výboji na dotknutou bytost. Takto 
„nabytý“ vydrží kouzelník po dobu jednoho 
kola za svoji úroveň nebo do té doby, než se 
dotkne nějaké bytosti.  

Elektrický šok způsobí zranění 1k8 
životů plus 1 život za úroveň kouzelníka. 
(tedy kouzelník na druhé úrovni způsobí 
dotekem zranění 1k8 + 2 životů). Kouzelník 
se musí dotknout rukou těla bytosti, na 
kterou chce kouzlo seslat. Druhou možností 
je dotknout se něčeho, co vede elektrický 
proud a čeho se cílová bytost dotýká. Stejný 
dotek použitý protivníkem na kouzelníka 
neuzpůsobí vybití jeho vlastní energie. 

Ho ř íc í  ruce (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: sesilatel 
Záchranný hod: 1/2 

 
Poté, co kouzelník vyvolá toto 

zaklínadlo, vystřelí z konečků jeho prstů 
proud plamenů. Kouzelníkovy palce musí 
být při sesílání propleteny a prsty roztaženy. 
Kouzlem vytvořený plamen je dlouhý 1,5 
metru a pokryje oblast 120 stupňů před 

kouzelníkem. Všechny bytosti v dosahu 
plamene jsou zraněny za 1k3 +  2 životů za 
úroveň kouzelníka, maximálně však za 1k3 
+ 20 životů. Pokud uspěje cíl v záchranném 
hodu, je zraněn pouze za polovinu svých 
životů. Zápalný materiál, který se nachází v 
dosahu plamene, začne hořet (list papíru, 
oblečení, pergamen, kousek dřeva). 
Takovýto hořlavý materiál může být uhašen 
v příštím kole. 

Hypnóza (Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 5 metrů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: krychle o hraně 10 m 
Záchranný hod: negace 

 
Kouzelník tímto kouzlem přiměje 1k6 

tvorů, aby se stali poslušní sugesci – 
instrukcím a příkazům (podívej se na kouzlo 
3. úrovně Sugesce). Požadavek musí být 
vysloven až po seslání tohoto kouzla. Tedy 
do té doby, než je známo, jestli bylo kouzlo 
účinně sesláno. Je nutno poznamenat, že 
následující sugesce není kouzlo, ale prostě 
hlasové pobídnutí (kouzelník musí umět 
jazyk, kterým daná bytost mluví, aby mohlo 
kouzlo fungovat). Bytosti, které  uspějí v 
záchranném hodu, se nedostávají pod vliv 
kouzla hypnóza. TY které jsou zvláště 
obezřetné nebo nepřátelské, dostávají bonus 
+1 až +3. Pokud je toto kouzlo sesláno na 
jednu bytost, která se dívá kouzelníkovi do 
očí, dostává tato postih -2. Bytosti, které 
neuspějí v záchranném hodu, si nepamatují, 
že je kouzelník okouzlil. 

 
Kouzeln ická značka  (Proměny) 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: do jednoho decimetru 
             čtverečního 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožní kouzelníkovi 

vytvořit svojí neviditelnou nebo viditelnou 
runu či značku, a navíc k ní až 6 měnších 
znaků. Kouzelnická značka vyznačí tuto runu 
do kamene, železa nebo podobného 
materiálu aniž, by jej jakkoliv fyzicky 
poškodila. Pokud je na nějaké věci vytvořena 
neviditelná značka, stane se po seslání 
kouzla odhal magii viditelná (ale to 
neznamená, že srozumitelná). Odhal 
neviditelnost, pravdivé vidění a drahokam vidění 
nebo roucho očí neviditelnou značku taktéž 
odkryjí. Kouzlo čtení magie může rozluštit 
význam slov, které se za značkou skrývají, 
pokud tedy nějaký mají. Značka nemůže být 
rozptýlena, ale může být vymazána kouzlem 
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smaž. Pokud je vytvořena na živé bytosti, 
postupně vybledne. 

Materiální složkou kouzla je diamantový 
prášek (okolo 100 zl) a pigmenty barvy nebo 
barev, které budou na značku použity. 
Pokud má být značka neviditelná, je stále 
nutné použít pigmenty, ale kouzelník pro 
psaní použije spíše rydlo, než svůj ctěný 
prst. 

Lehkost  p írka (Proměny) 

Dosah: 10 metrů / úroveň 
Složky: V 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
V okamžiku, kdy kouzelník sešle toto 

kouzlo, se zpomalí pád postavy nebo 
předmětu. Rychlost pádu se ihned změní na 
pouhého půl metru za vteřinu (30 metrů za 
kolo) a okouzlené postavě či předmětu 
nebude při dopadu způsobena újma (pokud 
tedy kouzlo stále trvá). Z toho plyne, že 
pokud trvání kouzla vyprchá, začne se 
znovu projevovat normální rychlost pádu. 
Toto kouzlo může seslat kouzelník sám na 
sebe nebo na někoho jiného (předměty 
nevyjímaje) v dosahu kouzla. Toto kouzlo 
ovlivní jednu nebo více postav či předmětů v 
oblasti 1 čtverečního metru, pokud jejich 
celková váha nepřekročí 200 liber + dalších 
200 liber za úroveň kouzelníka. 

Například kouzelník druhé úrovně má 
oblast dosahu kouzla 20 metrů a trvání 
kouzla 2 kola. Váhový limit je u něho 600 
liber. Toto kouzlo funguje pouze na volný 
pád, let, nebo popohnané objekty (jako třeba 
střely). Neúčinkuje na  ránu mečem nebo 
útočící nestvůry. Všimni si, že toto kouzlo se 
dá dobře použít v kombinaci s kouzlem poryv 
větru nebo jemu podobnými. 

Magická st řela (Zažehnávání) 

Dosah: 20 metrů+ 3 metry / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 1 až 5 cílů 
Oblast působnosti: 1  
Záchranný hod: žádný 

 
Sesláním magické střely vytvoří kouzelník 

až 5 střel, které mu vyletí ze špiček prstů a 
neomylně zasáhnou svůj cíl. To zahrnuje i 
nepřátelské nestvůry zrovna v zápalu boje. 
Kouzelník musí cílovou vidět, případně jinak 
rozpoznat, kde se nachází. Téměř úplný kryt 
však úspěšné seslání kouzla znemožňuje, 
stejně jako není možné střílet z luku za roh. 
Kouzelník také musí rozpoznat svůj cíl – 
nemůže nařídit svojí střelu na „zasažení 
velitele téhle legie“, ledaže by si jej sám 
vytipoval ze skupiny vojáků. Za cíl není 

možné zvolit pouze část těla. Neživé 
předměty (zámek apod.) nemohou být tímto 
kouzlem poškozeny a každý takový pokus se 
bere jako vyplýtvané kouzlo. Proti bytostem 
způsobí každá střela 1k4+1 poškození. 

Za každé dvě úrovně zkušenosti vytvoří 
kouzelník jednu střelu navíc – to znamená, 
že  vytvoří dvě na třetí úrovni, tři na páté, 
čtyři na sedmé atd. , až do maxima 5 střel na 
deváté úrovni. Pokud kouzelník může vyslat 
více střel najednou, může se rozhodnout jimi 
zasáhnout jednu bytost nebo skupinu 
bytostí, podle toho, jak si přeje. 

Mrazivý  dotek (Nekromancie) 

Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 3 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: sesilatel 
Záchranný hod: negace 

 
Když kouzelník dokončí toto kouzlo, 

obklopí jeho ruku modrá záře. Tato energie 
napadne jakoukoliv formu života, kterou 
kouzelník zasáhne v útoku tváří v tvář. 
Takto zasažená bytost si musí hodit 
záchranný hod. Pokud v hodu neuspěje, je 
zraněna za 1k4 životů a přichází o jeden bod 
síly. Pokud v hodu uspěje, zůstává 
nezraněna. Bytost, u níž není stanovena síla, 
si odečte 1 od všech útoků za každý úspěšný 
dotek. Ztracená síla se vrátí postavě rychlostí 
jednoho bodu za hodinu. Zranění musí být 
léčeno magií nebo přírodní cestou. 

Toto kouzlo má zvláštní efekt, je-li 
použito proti nemrtvým. Zasažený nemrtvý 
neztrácí sílu, ale pokud neuspěje v 
záchranném hodu, prchá pryč od družiny po 
dobu 1k4 kol + 1 kolo za úroveň kouzelníka. 

Najdi  p ř í te le  
(Vyvolávání / Přivolávání)   

Dosah: 1 míle / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2k12 hodin 
Oblast působnosti: 1 přítel 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Kouzlo přivolá přítele, který bude 

kouzelníkovi sloužit jako jeho společník. 
Přátelé jsou většinou malá stvoření, jako 
kočky, žáby, fretky, vrány, sokoli, hadi, sovy, 
havrani, tchoři nebo dokonce myši. Stvoření 
účinkující jako přítel může kouzelníkovi 
pomoci, předávajíce své vjemy mistrovi, 
konverzujíce s ním a fungujíce jako 
stráž/zvěd/špión. Kouzelník může mít 
najednou jenom jednoho přítele a nemá 
kontrolu nad tím, jaké stvoření odpoví na 
zavolání, pokud vůbec nějaké. 

Stvoření je pokaždé inteligentnější než 
ostatní jejího typu (většinu o 2 nebo 3 stupně 

inteligence) a svazek s kouzelníkem mu 
propůjčuje výjimečně dlouhý život. 
Kouzelník má k dispozici lepší smysly svého 
přítele, a tak dostává bonus +1 ke všem 
hodům na překvapení. Normální přátelé 
mají 2-4 životy plus 1 za každou úroveň 
uživatele, a třídu zbroje 7 (kvůli velikosti a 
rychlosti…) 

Kouzelník je se svým přítelem duševně 
propojen a může mu dávat mentální rozkazy 
až do vzdálenosti 1 míle. Odpověď od přítele 
je většinou jenom základní úrovně – i když 
dokáže komunikovat jednoduchými 
myšlenkami, jsou tyto často přehlušeny 
instinkty. A tak může fretka špehující bandu 
orků na vše zapomenout, když uvidí myš. 
Uživatel nemůže vidět očima svého 
služebníčka. 

Pokud je od svého pána přítel oddělen, 
ztrácí každý den jeden život, po dosažení 0 
umírá. Pokud bojuje společně se svým 
pánem, má proti zvláštním útokům jeho 
záchranné hody. Pokud by útok způsobil 
poškození, přítel neutrpí žádné, pokud uspěl 
v hodu, a polovinu, pokud neuspěl. Jestliže 
přítel zemře, musí si kouzelník okamžitě 
hodit na systémový šok, nebo zemře. I když 
přežije  hod, ztrácí kouzelník 1 bod 
odolnosti. 

 Moc vyvolání je tak velká, že se o ni 
může kouzelník pokusit jenom jednou 
ročně. Když se kouzelník rozhodne vyhledat 
přítele, musí do pánve na oheň naložit 
dřevěné uhlí a zapálit ho. Pak přidá kadidlo 
a byliny v ceně 1000 zlatých. Poté může začít 
sesílat kouzlo a pokračuje, dokud přítel 
nedorazí, nebo kouzlo neskončí. DM tajně 
určí výsledek. Přátelé nejsou magičtí a ani je 
nezažene kouzlo rozptýlení magie. 

 Špatné zacházení, nekrmení a 
nestarání se o přítele, nebo neustále 
nemožné požadavky narušují vztah mezi 
pánem a jeho přítelem. Pokud kouzelník 
schválně způsobí smrt svého přítele, způsobí 
tím nelibost mnoha mocných bytostí,často 
s hrozivými následky. 

 
Hod 
k20 

Přítel* Smysly 

1-5 Kočka Výborné noční 
vidění a vynikající 
sluch 

6-7 Vrána Excelentní zrak 
8-9 Jestřáb Velmi dobrý dohled 
10-11 Sova Noční vidění jako 

má člověk ve dne, 
výborný sluch 

12-13 Ropucha Velký úhlový rozsah 
vidění 

14-15 Lasička Výborný sluch a čich 
16-20 V dosahu kouzla se žádný přítel 

nenachází.  
 
* DM může určit jiná vhodná malá 

zvířata v oblasti působnosti. 



 

 Kouzelnická kouzla (1. úroveň) 

 135

Nevidite lný  s lužebník  
(Vyvolávání /  Přivolávání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina + 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: poloměr 10 metrů 
Záchranný hod: žádný 

 
Neviditelný služebník je neviditelná, 

neinteligentní a beztvará síla použitelná na 
pochůzky a nošení, otevírání  nezamčených 
dveří a podržení židle. Služebník není silný, 
ale neustále poslouchá kouzelníkovy 
příkazy. Bohužel může dělat jenom jednu 
věc v jednu chvíli a může pohybovat pouze 
malými předměty – maximálně 20 liber váhy 
– nebo strkat či táhnout věci 40 librové 
předměty po hladkém povrchu. Dokáže ale 
otevírat normální dveře nebo pokličky. 
Neviditelný služebník nemůže bojovat nebo 
být zabit. Může být zničen rozptýlením 
magie nebo pokud je na oblast, v níž se 
nachází, sesláno kouzlo, které ho zraní za 6 
nebo více životů. Pokud se kouzelník 
rozhodne poslat neviditelného služebíka z 
oblasti působnosti kouzla, zaklínadlo se 
neprodleně ukončí. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
kousek provazu a kousek dřeva. 

Nystulova magická aura 
(Iluze) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 den / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Tímto kouzlem může kouzelník vytvořit 

kolem jednoho předmětu, který váží 
maximálně 5 liber za úroveň kouzelníka, 
magickou auru, jež se bude jevit, jako kdyby 
měl předmět magické schopnosti. Tato aura 
může být detekována použitím zaklínadla 
odhal magii. Dále ještě může kouzelník 
specifikovat, o jaký typ magické aury se 
bude jednat (proměny, zažehnávání, věštění 
atd.), aby tak efektivně zakryl pravou auru 
daného předmětu, pokud tedy nějakou má 
nebo pokud ji má třeba výjimečně silnou 
(artefakty apod.) 

Pokud je na předmět pod vlivem kouzla 
Nystulova magická aura sesláno kouzlo určení, 
je zde možnost 50%, že se původci kouzla 
podaří rozpoznat, že aura byla na předmět 
vložena, aby oklamala neopatrné. 
V opačném případě bude rozpoznána aura 
falešná a určujícímu se již nepodaří zjistit, co 
je skutečně tou pravou aurou. 

Složkou pro toto kouzlo je malý 
čtvereček hedvábí, který musí být položen 

na předmět, na nějž se bude nanášet nová 
aura. 

Odhal  magi i  (Předvídání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 3 x 20 metrů 
Záchranný hod: žádný 

 
Pokud je kouzlo odhal magii sesláno, 

může kouzelník nalézt vyzařovaní magické 
energie v oblasti 3 metry na šířku a 20 metrů 
na délku podle toho, kam upře svůj pohled. 
Intenzitu magického záření lze rozdělit (na 
mdlou, slabou, mírnou, silnou a ohromující) 
a kouzelník má 10% šanci / úroveň, že 
rozezná, jestli dané patří do té které školy 
magie (proměny, věštění apod.). Kouzelník 
se může otočit o 60 stupňů za kolo. Kamenná 
stěna tlustá půl metruu nebo více, ocel tlustá 
tři centimetry nebo více nebo 1 metr či více 
dřeva blokují účinky tohoto kouzla. Magické 
oblasti, více typů magie nebo silné 
vyzařování může lehce ukrýt slabší záření. 
Měj na paměti, že tato kouzlo neodhalí 
přítomnost dobra nebo zla či jakéhokoli 
přesvědčení. Stejně tak bytosti z jiných sfér 
ještě nemusí být ve své podstatě magické. 

Odhal  nemrtvé  
(Nekromancie, Předvídání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 3 směny 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 20 metrů +  
                                 3 m / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožňuje kouzelníkovi 

najít všechny nemrtvé nacházející se v 
dosahu kouzla. Oblast působnosti se 
rozkládá na 3 metrech do šířky a na 20 + 3 
zmetrech a úroveň kouzelníka na délku. Vše 
je řízeno podle toho, jakým směrem 
kouzelník naotčí obličej. Hledání v daném 
směru trvá jedno kolo a kouzelník při tom 
musí zůstat nehybný. Kouzlo najde správný 
směr, nepodá však informace o přesné 
poloze ani o vzdálenosti, v níž se nemrtvý 
nachází. Toto kouzlo účinkuje přes stěny a 
zátarasy, ale je zastaveno půlmetrem 
pevného kamene (skály), jedním metrem 
dřeva nebo kypré země nebo třemi 
centimetry ocelového obkladu. Toto kouzlo 
také neřekne, o jakého nemrtvého se jedná, 
sdělí pouze, že na daném místě nějaký 
nemrtvý je. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
země z hrobu. 

Odvrácení  pohledu (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V,S 
Trvání: 2 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Kouzlo odvrácení pohledu vytvoří před 

kouzelníkem ze vzduchu lesknoucí se 
sklovitou plochu, která se pohybuje zároveň 
s kouzelníkem. Všechny útoky pohledem, 
jako je baziliščí pohled, okouzlující oči, upíří 
pohled, kouzlo šesté úrovně útok pohledem a 
další, se odráží zpět na útočníka, který se 
dívá kouzelníkovi do očí (na kouzelníka 
kouzlo neúčinkuje). Útočník se tak musí 
bránit vlastnímu pohledu. Toto kouzlo 
neovlivňuje světlo a viditelnost a neúčinkuje 
proti nestvůrám, na které se stačí podívat 
(jako je třeba medúza). Tímto kouzlem je 
odblokován pouze aktivní útok pohledem. 

Ochrana p řed z lem (Vymítání) 
Obratitelné 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Po seslání tohoto kouzla se kolem 

příjemce vytvoří magická bariéra o poloměru 
půl metru. Tato bariéra se pohybuje zároveň 
s příjemcem a má tyto tři základní vlastnosti: 

Za prvé: všechny útoky zlého původce 
(nebo zlého okouzlení) proti chráněné 
postavě obdrží postih -2 na útočné hody; a 
záchranné hody proti takto způsobeným 
útokům se zvyšují chráněné osobě o +2. 

Za druhé: Veškeré pokusy o ovládnutí 
postavy (jako je kouzlo magická nádoba) nebo 
pokusy o duševní kontrolu (jako je upíří 
schopnost okouzlení) jsou tímto kouzlem 
odcloněny. Je třeba poznamenat, že toto 
kouzlo neodcloní upíří okouzlení ve své 
podstatě, ale ve skutečnosti ochrání cíl před 
pokusy o duševní nadvládu. Toto kouzlo 
také neodkloní kouzlo které, již bylo sesláno 
před tím, než se vytvořila magická bariéra. 

Za třetí: Toto kouzlo chrání příjemce od 
tělesného kontaktu s bytostmi z jiných sfér 
nebo vyvolanými bytostmi (jako jsou 
elementálové, neviditelní lovci, vzdušní 
služebníci, xorni a další). Bariéra způsobuje, 
že jejich přirozený (tělesný) útok neprojde a 
je odražen, tedy pokud je k jejich 
úspěšnému útoku potřeba dotek. Zvířata 
nebo nestvůry vyvolané nebo přivolané 
kouzlem nebo podobnou magií jsou také 
bariérou odraženi. 

Tato ochrana se zruší v případě, když 
kouzelník zaútočí tváří v tvář na danou 
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nestvůru nebo se jí pokusí zatlačit do rohu 
silovou bariérou kouzla. 

Pro úspěšné dokončení kouzla je nutné, 
aby kouzelník nakreslil práškovým stříbrem 
na zem kruh o průměru jednoho metru. 

Toto kouzlo může být obráceno na 
kouzlo ochrana před dobrem. Druhý a třetí 
efekt se nemění. Aby bylo seslání obráceného 
kouzla úspěšné, je nutné namalovat ten 
samý kruh, ale práškovým železem. 

Okouzl i  osobu  
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 120 metrů 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 1 osoba 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo působí na jednu cílovou 

bytost. Výraz osoba označuje dvounohé lidi, 
pololidi a humanoidy přibližně lidské 
velikosti nebo menší, jako jsou diblíci, 
dryády, elfové, gnolové, gnómové, skuruti, 
ještěrci, koboldi, lidé, poletuchy, půlčíci, 
půlelfové, půlorci, orci, skřítci, troglodyté 
trpaslíci, vodlíci a ostatní. Takže například 
válečník na 10. úrovni může být tímto 
kouzlem okouzlen, ale zlobr už ne. 

Osoba, na níž je kouzlo sesláno, si háže 
záchranný hod proti kouzlům, upravený o 
patřičnou hodnotu v závislosti na odolnosti 
(Tabulka 5). Pokud byla tato osoba v témž 
kole zraněna kouzelníkovou družinou, 
přičítá si k záchrannému hodu další bonus 
+1 za každý ztracený život. 

  Pokud cíl kouzla neuspěje v 
záchranném hodu, začne si vážit kouzelníka 
jakožto pravého přítele a bude se snažit jej 
ochraňovat a dávat na něj pozor. Toto 
kouzlo neumožňuje kouzelníkovi ovládat 
okouzlenou postavu, jako by byla nějaký 
stroj, nicméně všechna slova nebo akce 
kouzelníka se budou oběti jevit jako to, 
nejlepší, co může v dané situaci udělat. 
Takže okouzlená osoba by samozřejmě 
neuposlechla sebevražedný příkaz, ale 
mohla by uvěřit, že  jediná možnost, jak 
zachránit kouzelníkův život, je pozdržet 
rudého draka „na jednu dvě minutky“. Toto 
kouzlo nedává kouzelníkovi možnost mluvit 
řečí, kterou ovládá okouzlená osoba. 
Kouzelník musí mluvit stejnou řečí, jinak cíli 
nemůže udílet příkazy.  

Trvání kouzla závisí na inteligenci 
postavy a je svázáno z dalším záchranným 
hodem. Kouzlo totiž přestane působit, 
pokud se povede další záchranný hod. Ten 
se hází po určité době, která závisí na 
inteligenci okoulené postavy (podívej se na 
následující tabulku). Jestliže sesilatel zraní 
(nebo se pokusí zranit) okouzlenou bytost, či 
je na ni úspěšně sesláno kouzlo rozptýlení 
magie, přestává okouzlení působit.  

Pokud je na tu kterou bytost sesláno více 
kouzel okouzli osobu, rozhoduje o výsledku 
DM. Postava se může roztrhat při plnění 
dvou protichůdných poslání, jedno kouzlo 
může být silnější, nebo se třeba mohou obě 
kouzla navzájem vyrušit. 

Bytost, která podlehla kouzlu okouli 
osobu, si pamatuje všechno, co v době, kdy 
na ni kouzlo působilo, prováděla. 

 
Inteligence Čas mezi hody 
3 nebo méně 3 měsíce 
4 až 6  2 měsíce 
7 až 9 1 měsíc 
10 až 12 3 týdny 
13 až 14 2 týdny 
15 až 16 1 týden 
17 3 dny 
18 2 dny 
19 a více 1 den 
 

Poznámka:  
Čas mezi hody je doba, v níž se hod 

uskutečňuje. Přesný okamžik hodu během 
této doby určuje DM. Ten také potají hází. 

Oprava (Proměny) 

Dosah: 30 metrů 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: jeden předmět 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo opraví malé pukliny a  

praskliny na nějakém předmětu. Pospojuje 
zlomený prsten, článek řetězu, medailon, 
nebo tenkou dýku za předpokladu, že byl 
předmět zlomen pouze jednou. Keramické 
nebo dřevěné předměty s více prasklinami 
nebo odštěpky mohou být znovu opraveny a 
budou tak pevné, jako by byly nové. Díry v 
koženém pytli nebo měchu na vodu budou 
kouzlem oprava úplně zaceleny. Toto kouzlo, 
samo o sobě, nedokáže opravit  jakékoliv 
magické předměty. Jedno kolo po seslání 
kouzla se magie ze spoje vytratí a tak ji již 
nelze magicky rozptýlit. Maximální objem 
materiálu, který může kouzelník spravit, je 
krychle o hraně 30cm za úroveň. 

Materiální složkou tohoto kouzla jsou 
dva malé magnety jakéhokoliv typu 
(magnetovec ve všech podobách a rudách) 
nebo dvě hladítka. 

O ř  ( Vyvolávání / Přivolávání)  

Dosah: 10 metrů 
Složky: V,S,M 
Trvání: 2 hodiny + 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 oř 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem si kouzelník přivolá 

běžné zvíře, aby mu sloužilo jako oř. Zvíře 
slouží ochotně a dobře, ale po vyprchání 
trvání kouzla zmizí a vrátí se na svoje 
původní místo. Konkrétní zvíře, které si 
kouzelník přivolá, závisí na jeho úrovni, ale 
samozřejmě si kouzelník může vybrat i 
nějakou nižší třídu, pokud si tak přeje. 
Dostupná zvířata zahrnují: 

 
Úroveň 

sesilatele 
Zvíře 

1. – 3.  Mula nebo lehký kůň 
4. – 7.  Tažný nebo válečný kůň 
8. – 12.  Velbloud 

13. – 14.  Slon (na 18. úrovni i s 
posedem) 

15. a vyšší Grif (na 18. úrovni i se 
sedlem) 

 
Přivolané zvíře se neobjeví s postrojem, 

pokud si kouzelník nepřivolá zvíře z nižší 
třídy, než na jakou má nárok. To znamen,á 
že kouzelník na 4. úrovni si může povolat 
válečného koně bez postroje nebo lehkého 
koně se sedlem a třmeny. Vlastnosti 
přivolaných zvířat jsou shodné se 
schopnostmi jejich obyčejných 
soukmenovců. Zvíře zmizí, pokud je zabito. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
hřívy z toho typu zvířete, které chce 
kouzelník přivolat (případně také kus kůže). 

Ovládej  nemagický oheň  
(Proměny) 

 
Dosah:  5 metrů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: poloměr 3 metry 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto zaklínadlem dokáže kouzelník 

ovlivňovat nemagické ohně – tak malé jako 
louč nebo tak velké, jako je maximální oblast 
působnosti – aby snížil jejich sílu až do 
pouhých žhavých uhlíků nebo je naopak 
učinil tak jasnými, že jejich světlo dosáhne 
dvakrát tak daleko než normálně. Důležité je 
vědět, že tato regulace nijak neovlivňuje 
spotřebu paliva nebo ničivé účinky ohněm 
způsobené. Kouzelník může tímto kouzlem 
ovlivnit všechny nebo jen jeden oheň v 
oblasti působnosti. Může měnit jejich 
intenzitu jednoduchým gestem po celou 
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dobu trvání kouzla. Kouzlo je ukončeno 
v okamžiku, kdy se kouzelník rozhodne jeho 
vliv zrušit, kdy je veškeré palivo 
spotřebováno nebo vyprší trvání kouzla. 
Kouzelník může dokonce cílové ohně 
kouzlem jednoduše uhasit, což má za 
následek okamžité vypršení kouzla. Toto 
zaklínadlo nijak neovlivňuje elementály 
nebo jim podobné bytosti. 

Pavouč í  lezení  (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 3 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: negace 

 
Pavoučí lezení umožní příjemci šplhat 

nebo se jiným způsobem pohybovat po 
svislém povrchu stejně dobře, jako šplhá obří 
pavouk. Možné je taky se někde zavěsit 
hlavou dolů ze stropu. Pokud nechce cíl 
kouzla efekt přijmout, musí se ho nejprve 
kouzelník dotknout a i pak má cíl nárok na 
záchranný hod proti kouzlu, aby mohl 
kouzlo zrušit. Příjemce musí mít holé ruce a 
nohy, aby se mohl normálně pohybovat 
s pohyblivostí 6 (3, pokud je naložen). V 
době trvání kouzla nemůže příjemce 
pracovat s jakýmkoliv předmětem lehčím 
než běžná dýka (1 libra), protože takový 
předmět se přilepí na jeho ruce nebo nohy. 
Kouzelník také zjistí, že je prakticky 
nemožné sesílat jiná kouzla, pokud je sám 
pod vlivem tohoto kouzla. Dostatečná síla 
může tahem příjemce kouzla odtrhnout; DM 
může rozhodnout o záchranném hodu podle 
okolností, podle síly nebo jiných vlastností. 
Například, postava se silou 12 může jinou 
postavu odtrhnout, pokud lezec selže v 
záchranném hodu proti paralýze (mírně 
obtížný záchranný hod). Kouzelník může 
přerušit kouzlo jediním slovem. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
kousíček živce a živý pavouk, oba dva musí 
být snědeny příjemci kouzla. 

Poplach (Vymítání, Zažehnávání) 

Dosah: 10 metrů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 4 hodiny + ½ hodiny / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: krychle o hraně až 5m 
Záchranný hod: žádný 

 
Pokud je kouzlo poplach sesláno, reaguje 

cílová oblast na přítomnost jakékoliv bytosti 
vetší, než je normální krysa, stejně tak na vše 
objemnější než jeden litr nebo těžší  než  tři 
libry. Oblastí působnosti může být portál, 
část podlahy, schody atd. Jakmile jakákoliv 
bytost, která nezná heslo (zadané 
kouzelníkem při seslání), vstoupí do dané 

oblasti, případně se jí jen dotkne, začne 
poplach zvonit – a to tak, že toto zvonění 
může být zřetelně zaslechnuto do 20 metrů 
od oblasti působnosti (tato vzdálenost se 
zkracuje o 2,5 metru za každé dveře, přes 
které je třeba kouzlo zaslechnout, a o 5 
metrů za každou zeď která stojí v cestě). 
Zaklínadlo přestane zvonit po jednom kole. 
Éterické nebo astrální bytosti poplach 
nespustí. Nicméně létající, levitující nebo 
neviditelné bytosti nebo bytosti nehmotné 
ano. Kouzelník může zvonění utišit jediným 
slovem. 

Materiální složkou kouzla je malinký 
zvoneček a kousek velmi jemného stříbrného 
drátku. 

Porozumění  jazykům 
(Proměny) 

Obratitelné 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 5 kol / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 rozhovor nebo text 
Záchranný hod: žádný 

 
Pokud je toto kouzlo sesláno, dokáže 

kouzelník porozumět mluvenému slovu 
některé bytosti nebo číst doposud 
nesrozumitelné zprávy (jako jsou ty psané v 
nějakém cizím jazyku). V obou případech se 
musí kouzelník dotknout bytosti nebo 
daného textu. Tato schopnost ale nutně 
neumožňuje kouzelníkovy rozumět obsahu 
nebo psát či mluvit cizím jazykem. Psané 
materiály je možné v průměru číst rychlostí 
jedné stránky za kolo. Magické spisy takto 
číst nelze, ale kouzlo bývá často používáno 
k rozlušťování map k pokladům. Toto kouzlo 
je možno zmařit magickou ochranou 
(například kouzly tajná stránka a iluzorní spis). 
Také nikdy neodhalí zprávu skrytou v jinak 
normálním textu. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
špetka sazí a několik krystalků soli. 

Obrácením vznikne kouzlo zmatení 
jazyků, jímž je možno vyrušit porozumění 
jazykům nebo způsobit, že se se daný 
rozhovor či text stane po dobu trvání kouzla 
nesrozumitelným. 

Proměna (Iluze) 

Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 2k6 kol + 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: sesilatel 
Záchranný hod: žádný 

 
 Toto kouzlo umožňuje kouzelníkovi 

změnit svůj zevnějšek – včetně oblečení a 
výbavy – aby vypadal o půl metru menší 

nebo větší, hubený, tlustý, jako člověk, 
humanoid nebo jakékoli dvounohé stvoření. 
Kouzlo nedokáže napodobit určitého jedince 
a ani nedodává dovednosti nebo chování 
vybrané podoby. Kouzlo trvá 2k6 + 2 další 
kola na úroveň kouzelníka. DM může 
povolit za některých okolností záchranný 
hod, kdy může být iluze prokouknuta: 
například když se uživatel chová zřetelně 
jinak, než vypadá. Kouzlo nedodává 
hmatovou iluzi (dotek), takže je odhalitelné i 
takto. 

P řátelé  (Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1k4 kol + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: kruh o poloměru 20 m 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Kouzlo přátelé přidá dočasně 
kouzelníkovi 2k4 bodů charisma. Inteligentní 
bytosti, které jsou v dosahu kouzla  v době 
jeho seslání, musí hodit hod na reakci při 
setkání proti novému kouzelníkově 
charisma. Běžnou reakcí postav ovlivněných 
kouzlem je domněnka, že onen kouzelník je 
někdo důležitý, a oběti kouzla se tak snaží 
stát se jeho přáteli nebo mu pomoci, 
v závislosti na situaci. Dotěrný úředník se 
bude snažit být užitečnější, mrzutá stráž u 
brány se může stát sdílnější, útočící ork se 
může rozhodnou ušetřit kouzelníkův život a 
vzít ho do nejistého zajetí. Jakmile kouzlo 
vyprchá, uvědomí si postižený, že byl 
okouzlen a jeho reakce závisí na vůli DM. 

   Materiální složkou tohoto kouzla je 
křída (nebo bílá mouka), lampová čerň (nebo 
saze) a rumělka použitá na tvář ještě před 
sesláním kouzla. 

P řelud (Iluze) 

Dosah: 60 metrů + 10 metrů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 40 m2 + 10 m2 / úroveň 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto kouzlo vytvoří iluzi nějakého 

předmětu, bytosti nebo určité síly, dokud je 
daná věc v oblasti působnosti kouzla. Tato 
iluze je zraková a působí na všechny bytosti 
(kromě nemrtvých), které ji vidí. Nevytváří 
zvuky, pachy nebo teplotu a iluze stavěné na 
těchto smyslech tím pádem selžou. Iluze 
zmizí, pokud na ní zaútočí nebo do ní udeří 
nějaká bytost – leda by původce kouzla 
nechal iluzi přiměřeně reagovat – nebo 
jestliže kouzelník ztratí koncentraci 
potřebnou k ovládání iluze (třeba kvůli 
pohybu, zasažení nebo jen z vlastní vůle). 
Záchranný hod proti iluzím je rozebrán v 
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kapitole „iluze“  v Kapitole 7.: Magie  (strana 
84) a na začátku Dodatku II (strana 134). 
Postavy, které iluzi nevěří, vidí to, co by 
normálně vidět měly, a pokud mohou svoje 
znalosti předat dál, zvyšují pro skupinu 
bonus na záchranný hod o +4.  

Iluze se může pohybovat podle přání 
kouzelníka, ale nesmí přesáhnout oblast 
působnosti kouzla. DM má pravidla o 
efektivnosti tohoto kouzla. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
kousek vlny. 

Sádlo (Vyvolávání) 

Dosah: 10 metrů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 3 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 3 x 3 metry  
Záchranný hod: zvláštní 

 
Kouzlo sádlo pokryje povrch nějakého 

materiálu kluzkou vrstvou  tuku nebo 
přírodního mazu. Všechny bytosti, které 
vstoupí do dané oblasti nebo jsou v ní 
chyceny v době, kdy je kouzlo sesláno, uspět 
v záchranném hodu proti kouzlům, nebo 
uklouznou a  upadnou. Ti, kteří uspějí v 
záchranném hodu, mohou z takto pomazané 
oblasti uniknout někam mimo a to do konce 
kola. Kdo zůstane v kluzké oblasti, musí si 
házet každé kolo, dokud se z oblasti 
nedostane. DM může hodnotu záchranného 
hodu upravit podle okolností; například 
bytost ztčující ze svahu dolů, která se 
dostane na mastný povrch, má velmi malou 
šanci že neuklouzne, zato má skoro 
zaručené, že se z oblasti působnosti brzy 
dostane. Toto kouzlo také umožňuje 
pomastit povrch nějakých předmětů – lana, 

příček žebříku, rukojeť zbraně, atd. Věci 
v oblasti účinosti, které nejsou používány, 
jsou takto očarovány ve všech případech, 
zatímco u předmětů zrovna používaných je 
možno hodit záchranný hod. Pokud hod 
selže, daná věc postavě vyklouzne z ruky. 
Záchranný hod je nutný každé kolo, v němž 
se postava snaží s danou věcí něco provádět. 
Kouzelník může předčasně kouzlo ukončit 
jediným gestem, jinak se kouzlo vytratí po 3 
kolech + 1 kole / úroveň. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
kousek prasečí kůže nebo másla. 

Skok (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1k3 kol + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 

 
Dotknutá bytost může v každém kole po 

dobu trvání kouzla podniknout jeden skok. 
Ten může být uskutečněn až na 10 metrů 
dopředu nebo přímo nahoru, případně 3 
metru dozadu či dolů. Horizontální skok 
dozadu nebo dopředu má pouze malý úhel – 
okolo půl metru na 3 metry skoku. Kouzlo 
skok nezajišťuje bezpečné přistání nebo 
ochranu před uklouznutím na konci skoku. 

Materiální složkou kouzla je zadní noha 
kobylky, kterou kouzelník při sesílání kouzla 
zlomí. 

Spánek (Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 30 metrů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 5 kol / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Když kouzelník sešle kouzlo spánek, 

přičaruje na jednu nebo více bytostí (kromě 
nemrtvých a bytostí vůči spánku umunních) 
komatózní dřímotu. Všechny bytosti, které 
mají být zasaženy kouzlem, musí být v 
oblasti 30 metrů od sebe navzájem. Počet 
postav, které mohou být zasaženy kouzlem, 
se odvíjí od jejich životaschopnosti nebo 
úrovně. Toto kouzlo působí na bytosti, 
jejichž součet životaschopností se rovná 2k4. 
Nestvůry s životaschopností 4+3 (tedy 
životaschopnost 4 plus tři životy) nebo vyšší 
nejsou spánkem ovlivněny. Střed emoblasti 
působnosti kouzla je sesilatel. Postavy s nižší 
životaschopností jsou ovlivněny jako první a 
vedlejší efekty jsou ignorovány. 

Tedy například kouzelník sesílá kouzlo 
spánek na tři koboldy, dva gnoly a jednoho 
zlobra. Hodil 4 při hodu 2k4. Všichni koboldi 
a jeden gnol jsou očarováni (1/2 + 1/2 + 1/2 + 2 

= 3 1/2). Zbytek už nestačí na okouzlení 
posledního gnola a zlobra. 

Takto uspané jedince není možné 
probudit normálními zvuky. Nicméně 
proplesknutí nebo zranění spáčů vede k 
jejich probuzení. Na probuzení je potřeba 
jedno celé kolo. Na magicky uspané 
nepřátele je možno zaútočit, a to s velmi 
výhodným bonusem, který často znamená 
smrt uspaného (viz „Opravy k hodu na 
útok“ v Kapitole 9.: Boj – strana 92). 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
kousek jemného písku, růžové okvětní lístky 
nebo živý cvrček. 

Stěna mlhy (Zažehnávání) 

Dosah: 30 metrů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2k4 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: krychle o hraně 6 m 
     + 3 m / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Sesláním tohoto kouzla vytvoří 

kouzelník vlnící se mlhavou stěnu páry v 
jakékoliv části oblasti působnosti kouzla. 
Tato stěna mlhy sníží dosah viditelnosti 
normálního zraku i infravidění na půl metru. 
Kouzelník může vytvořit řidší mlhu, pokud 
si tak přeje. Stěna musí mít zhruba krychlový 
nebo čtvercový tvar alespoň půl metru 
široký ve své nejužší části. Tato mlha zůstává 
nad oblastí po dobu 3 kol nebo více. Trvání 
kouzla může být zkráceno na polovinu 
působením mírného větru a mlha může být 
roznesena silným větrem. 

Materiální složkou tohoto kouzla je hrst 
sušeného hrášku. 

Strašák (Iluze) 

Dosah: 10 metrů 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo umožňuje vzbudit strach v 

cílové bytosti a to buď přímo z kouzelníka 
nebo něčeho či někoho jiného, taktéž 
nebezpečného. Bez přesných znalostí, co co 
jde, může kouzelník vytvořit pouze hrůzu. 
Pokud bytost neuspěje v záchranném hodu, 
otočí se a snaží se od kouzelníka prchnout 
maximální rychlostí tak daleko, jak je to jen 
možné. Věci, které právě nese, nicméně 
neodhodí. Postava, která se snaží kouzlu 
čelit, má -1 postih za každé dvě úrovně 
kouzelníka do maxima -6 na dvanácté 
úrovni. Neupravený hod 20 znamená vždy 
úspěch bez ohledu na postihy. Přestože 
kouzelník utíkající bytost nesleduje, je v její 
mysli strach nadále ukotven. Každé další 
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kolo po seslání získává bytost další 
záchranný hod bez postihů, a to tak dlouho, 
dokud se nezlomí moc kouzla. Toto kouzlo 
účinkuje pouze na bytosti s inteligencí 2 
nebo více a všichni nemrtví jsou proti němu 
imunní. 

Svě t lo  (Proměny) 

Dosah: 20 metrů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: poloměr 5 metrů 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Kouzlo vytvoří světlo se stejným jasem 

jako světlo, které vydává louč. Toto sahá do 
pevně dané vzdálenosti od středu kouzla. 
Předměty ve tmě za touto oblastí jsou vidět 
přinejlepším jako nezřetelné stínové obrysy. 
Toto kouzlo má střed v místě, které si vybere 
kouzelník, platí ovšem, že na to místo musí 
vidět, nesmí být ve výhledu nějak omezen. 
Světlo může pramenit ze vzduchu, kamene, 
dřeva nebo nějaké podobné věci. 

Toto kouzlo se nepohybuje, pokud není 
sesláno na bytost nebo na pohyblivý 
předmět. Pokud je kouzlo sesláno na určitou 
bytost, musí si ta hodit příslušný záchranný 
hod nebo hod na magickou odolnost. 
Úspěch v hodu na magickou odolnost 
znamená zrušení kouzla, zatímco úspěch 
v záchranném hodu způsobí, že kouzlo 
nebude sesláno na danou bytost, nýbrž 
přímo za ní. Světlo seslané do oblasti magické 
tmy nefunguje, ale pokud je seslané přímo 
proti ní, tak se navzájem vyruší (ale pouze 
po dobu trvání kouzla světlo – pokud pak 
tma ještě může působit, temnota zůstane). 

Pokud je toto kouzlo sesláno na zrakový 
orgán postavy, oslepí ji. Její útočné hody a 
záchranné hody se snižují o 4 a Třída zbroje 
jakbysmet. Kouzelník může ukončit kouzlo 
jediným gestem nebo jedním slovem. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
světluška nebo kousek světélkujícího 
lišejníku nebo houby. 

Št í t  (Zažehnávání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 5 kol / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Po seslání kouzla se před kouzelníkem 

vytvoří neviditelná bariéra. Tento šít úplně 
ruší jakékoliv útoky magickými střelami. 
Také poskytuje ekvivalent zbore s TZ 2 proti 
vrženým zbraním (sekyrky, dýky, kopí, 
oštěpy), TZ 3 proti malým projektilům 
(střely, šipky, kameny do praku atd.) a TZ 4 
proti všem ostatním formám útoku. Tento 

štít také poskytuje kouzelníkovi bonus +1 k 
záchranným hodům proti útokům, které se 
provádějí zepředu. Všechny uvedené 
výhody se používají pouze při útocích 
zepředu, kde se štít může sám postavit do 
cesty. 

Tanč íc í  svě t la  (Proměny) 

Dosah: 40 metrů + 10 metrů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Sesláním tohoto kouzla vytvoří 

kouzelník podle svého přání jedno až čtyři 
světla podobná pochodni či lucerně, nebo 
světýlka podobná bludičkám, případně 
jedno světlo zářící jako nezřetelný tvar lidské 
postavy (ne nepodobné bytostem z 
Elementární sféry ohně). Tančící světla se 
pohybují tak, jak si přeje kouzelník – 
dopředu nebo dozadu, rovně nebo za roh. 
Nejsou nijak připnuty ke kouzelníkovi. Toto 
kouzlo nemůže být použito k oslepení (viz 
kouzlo první úrovně světlo) a zhasne, pokud 
se dostane z dosahu kouzla, nebo když 
vyprší doba trvání. 

Materiální složkou tohoto kouzla je buď 
kousek fosforu nebo světélkující houba. 

Tenserův p lovoucí  d isk  
(Zažehnávání) 

Dosah: 20 metrů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 3 směny + 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný  
 
Tímto kouzlem vytvoří kouzelník jemně 
vydutý kruh síly, který se nazývá tenserův 
plovoucí disk (po známém kouzelníkovi, jehož 
chtivost a schopnost nalézat poklady byla 
známá v širokém  okolí). Tento disk má metr 
v průměru a unese 100 liber nákladu za 
každou úroveň kouzelníka. Tento disk se 
pohybuje zhruba metr nad povrchem po 
celou dobu trvání kouzla. Pohybuje se 
horizontálně v oblasti 20 metrů podle 
příkazů čaroděje a bude ho doprovázet 
rychlostí, která nepřesáhne pohyblivost 6. 
Pokud je vše v pořádku, udržuje si 
vzdálenost 2 metry od kouzelníka. Pokud se 
kouzelník dostane z dosahu kouzla 
(rychlejším pohybem, kouzlem teleportace), 
nebo pokud vyprší trvání kouzla, disk se 
rozplyne a všechno, co nesl, spadne na zem. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
železa.  

Tr ik  (všechny školy) 

Dosah: 3 metry 
Složky: V, S 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Trik je jednoduché kouzlo, které se učí 

všichni kouzelníci v době svých studií 
nehledě na školu magie, ke které se hlásí. 
Trik je praktická metoda, jíž se adepti učí, jak 
udržovat magickou energii. Seslání triku 
umožňuje kouzelníkovi vytvořit malé 
magické efekty po dobu trvání kouzla. Jaký 
to může být efekt, to je přísně limitováno. 
Efekt kouzla určitě nemůže způsobit 
jakékoliv zranění. Nemůže narušit 
koncentraci ostatních kouzelníků a dokáže 
vytvořit jen velmi málo nepotřebného 
kouzelného materiálu. Věci vytvořené 
pomocí kouzla trik jsou velmi křehké a 
nemohou být použity jako nástroje 
jakéhokoliv druhu. A nakonec, trik není 
dostatečně silné kouzlo, aby mohlo 
simulovat efekt jakéhokoliv jiného kouzla. 

Ať už má trik jakoukoliv formu a 
podobu, trvá toto kouzlo pouze tak dlouho, 
dokud se na něj kouzelník soustředí. 
Kouzelníci obvykle používají kouzla trik na 
ovlivnění obyčejných lidí, pro pobavení dětí 
a pro obarvení jejich jednotvárného života. 
Obyčejné triky se skládají z  hraní 
nadpozemské hudby, vytahování pestrých 
květin odnikud, žonglování se vším 
možným, co potom mizí v kouzelníkových 
rukou, vytváření vůní dobrých jídel a 
malých větrných vírů vymetajících prach z 
pod koberečků a předložek. V kombinaci s 
kouzlem neviditelný služebník je toto kouzlo 
pro kouzelníka  nástrojem,  jak jednoduše 
udržovat domácnost. 

Určení  (Předvídání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: 1 předmět / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Po seslání kouzla může kouzelník určit 

povahu magických předmětů, kterých se 
postupně dotýká. Před sesláním kouzla ale 
musí osm hodin očišťovat předmět, aby 
nemohla nečistota rozmazat nebo poškodit 
jeho magickou auru. Pokud je očišťování 
přerušeno, musí se s ním začít znovu, úplně 
od začátku. Jakmile je kouzlo sesláno, musí 
se kouzelník všech předmětů dotknout v 
jednom kole za každou svou úroveň. 
Jakékoliv následky tohoto dotyku mají plný 
dopad na kouzelníka a mohou přerušit 
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kouzlo. Naštěstí má kouzelník možnost 
jakéhokoliv záchranného hodu. 

Šance, že se kouzelník dozví nějaké 
klíčové informace o předmětu, je rovna 10% 
za jeho úroveň, maximální šance je však 
90%. Hází si DM. Jakýkoliv hod mezi 96-00 
procenty je považován za mylné přečtení 
účinků předmětu (91-95 neznamenají nic). 
Pokud má předmět více funkcí, může 
kouzelník na jeden dotek zjistit pouze jednu 
takovou funkci (to znamená, že mág na 5. 
úrovni může zjistit jednu funkci pěti 
předmětů, pět funkcí jednoho předmětu 
nebo kombinaci obou předešlých). Pokud 
pokus o určení předmětu selže, nemůže se 
kouzelník pokusit o další určení, dokud 
nepřestoupí na další úroveň. Některé 
předměty, jako třeba různé magické knihy, 
nemohou být tímto kouzlem určeny. 

Kouzlo nikdy neodhalí přesné bonusy 
k útoku či zranění, které předmět má.. Jde 
pouie zjistit, zda předmět některé z mnoha 
bonusů poskytuje. Pokud je předmět nějak 
nabitý, poskytne toto kouzlo jen základní 
informace o tom, kolikrát jej lze ještě použít 
než se jeho náboj zcela vytratí. Náboj je tedy 
buď ohromující (81 - 100% z celkového 
náboje), silný (61 - 80%), mírný (41 - 60%), 
slabý (6 - 40%) nebo matný (méně jak 6%). 
Slabší náboj má vždy přednost, tudíž plně 
nabytý prsten tří přání bude vždy 
identifikován pouze se slabým nábojem. 

Po seslání kouzla a určení předmětu 
nebo předmětů ztrácí kouzelník 8 bodů 
odolnosti: musí odpočívat jednu hodinu, aby 
se mu ztracené body vrátily. Pokud tímto 
klesne jeho odonost pod jedna, upadne 
kouzelník do mdlob. Z nich se neprobere, 
dokud se mu neobnoví všechny body 
odolnosti, a to trvá 24 hodin, jeden bod za tři 
hodiny. 

Materiální složkou tohoto kouzla je perla 
(v hodnotě 100 zl) a soví péro smočené ve 
víně, jehož nálev kouzelník vypije ještě před 
sesíláním. Pokud je do nápoje přidán kámen 
štěstí, stane se věštění přesnější, zjistí se 
přesný počet nábojů nebo více funkcí na 
jeden dotek. O tom, zda a co bude 
rozpoznáno, rozhoduje DM, jen on Ti také 
může říci nějaké zajímavosti o tomto 
předmětu a více se o něm rozvádět. 

Uzav ř i  vchod (Proměny) 

Dosah: 20 metrů / úroveň 
Složky: V 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 2 m2 / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo magicky uzavře dveře, 

bránu, případně průchod, železa či kamene. 
Magické uzavření je tak silné, jako kdyby se 
dveře řádně zavřely a zamkly. Všechny 
bytosti z jiných sfér (džinové, elementálové, 

atd.) s životaschopností větší nebo rovnou  4 
mohu toto kouzlo zrušit a otevřít dveře. 
Kouzelník, který je nejméně o 4 úrovně výše 
než původní tvůrce kouzla, může očarovaný 
vchod otevřít vlastní vůlí. Kouzla zaklep nebo 
úspěšně seslané kouzlo rozptýlení magie 
neguje účinky kouzla uzavři vchod. Zavřené 
dveře mohou být vyraženy nebo fyzicky 
rozdrceny. 

Vymazání  (Proměny) 

Dosah: 30 metrů 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 1 svitek či 2 stránky 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Kouzlo smaž odstraní psaný text buď z 

magického či normálního svitku nebo z 
jedné či tvou stránek papíru, pergamenu 
nebo něčeho tomu podobného. Takto se dají 
odstranit výbušné runy, runy ochrany, hadí 
runa i kouzelnická značka, ne však iluzorní spis 
nebo symbol (viz tato kouzla). Nemagický 
text je odstraněn automaticky, jakmile se jej 
kouzelník dotkne, jinak je šance na úspěch 
90%. Magického textu se musí kouzelník 
dotknou, a i tak je šance pouze 30% na jeho 
úspěšné vymazání + 5% za každou 
kouzelníkovu úroveň, až do maxima 90% 
(např. na první úrovni má kouzelník šanci 
35% na  druhé 40% atd.). 

Výsměch (Očarování)  

Dosah: 60 metrů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: poloměr 10 metrů 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo umožňuje kouzelníkovi 

zesměšňovat a provokovat jeden typ bytostí 
s inteligencí 2 nebo vyšší. Původce kouzla 
nepotřebuje umět jazyk, kterým bytosti 
mluví. Jeho slova a zvuky mají ten správný 
význam pro danou bytost či bytosti – 
vyzívání, urážky a slova vedoucí k naštvání  
a nedůtklivosti. Ti, kteří neuspějí v 
záchranném hodu, se rychle a plni vzteku 
pokusí zaútočit na onoho drzého kouzelníka. 
Všechny takto zasažené bytosti se pokusí na 
kouzelníka zaútočit tváří v tvář, pokud k 
tomu mají možnost. Pokud ne, použijí vrhací 
zbraně určitě raději než střelné nebo 
dokonce kouzla.  

Pokud je cílová bytost od kouzelníka 
oddělena neproniknutelnou nebo 
nepřekročitelnou překážkou (ohnivá stěna, 
hluboká průrva nebo formace kopiníků), tak 
kouzlo ihned přestává působit. Pokud se 
kouzelník snaží zesměšnit různorodou 
skupinu, musí si vybrat jeden typ bytostí, 

které budou zasaženy kouzlem. Vůdce nebo 
šéf celé skupiny s větším charisma nebo větší 
životaschopností může dostat od DM bonus 
od +1 do +4, podle situace. Pokud se toto 
kouzlo použije ve spojení s břichomluvectvím, 
může postava zaútočit na zdánlivý zdroj 
hlasu, to závisí na její inteligenci, přítomnosti 
velitele, a tak podobně. 

Materiální složkou kouzla je slimák, 
který je vržen na bytosti, jež mají být 
okouzleny.  

Zbroj  (Vyvolávání) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Sesláním tohoto kouzla vytvoří 

kouzelník kolem bytosti, na níž je kouzlo 
sesláno, magické pole síly, které propůjčí cíli 
takovou TZ, jakou má šupinová zbroj  (TZ 6). 
Toto kouzlo neúčinkuje na bytosti, které již 
mají nějakou zbroj na sobě, nebo mají TZ 
lepší než šest. Zbroj nelze spojit s kouzlem 
štít, ale normálně se připočítává bonus za 
obratnost a za štít. Zaklínadlo nebrání  
v pohybu, nepřičítá se jako naložení a  
nebrání sesílání kouzel. Toto kouzlo trvá tak 
dlouho, dokud není úspěšně zrušeno 
(například rozptýleno), nebo dokud není 
příjemce kouzla zraněn za více jak 8 + 1 
životů za úroveň sesilatele (Pozor: Zbroj toto 
zranění nepohlcuje – pouze poskytuje TZ 6).  
Takže například pokud byl v minulém kole 
příjemce kouzla zraněn za 8 životů a další 
kolo ještě za jeden život, je kouzlo zrušeno, 
leda že by kouzelník byl na druhé nebo vyšší 
úrovni. Dokud není kouzlo zrušeno, 
poskytuje příjemci všechny výhody spojené 
s TZ 6. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
jemně ošetřené kůže posvěcené nějakým 
knězem. 

Zpráva (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 5 kol / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Když je toto kouzlo sesláno, může 

kouzelník zašeptat zprávu a dostat odpověď 
s velmi malou šancí na odposlechnutí. 
Jakmile je kouzlo sesláno, ukáže kouzelník 
prstem na všechny bytostí, které si přeje 
zahrnout do působení kouzla. Kouzelník 
může do kouzla začlenit jednu postavu za 
každou svou úroveň. Jakmile kouzelník 
zašeptá, přenese se šeptaná zpráva po
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přímce a je zaslechnuta pouze označenými 
bytostmi, a to do vzdálenosti 10 metrů + 3 
metry / úroveň kouzelníka. Ty bytosti, které 
obdrží zprávu, mohou zašeptat odpověď 
kouzelníkovi. Mezi kouzelníkem a příjemci 
musí být volná cesta. Zpráva musí být 
zašeptána v řeči, kterou mluví kouzelník – 
toto kouzlo, samo o sobě, neumožňuje 
přeložit, to co příjemci odeslali kouzelníkovi 
jako odpověď (pokud to bylo v jiném jazyku, 
kterému kouzelník nerozumí). Toto kouzlo 
se velmi často používá na vedení rychlých a 
soukromých hovorů, když si kouzelník 
nepřeje být odposloucháván. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
krátký kousek mědi. 

Zvě tšení  (Proměny)  
Obratitelné 

Dosah: 5 metrů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 5 kol / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 1 postava nebo  věc 
Záchranný hod: negace 

 
Výsledkem tohoto kouzla je rychlé 

zvětšení postavy nebo předmětu, a to jak do 
výšky, tak i do šířky. Toto kouzlo lze seslat 
jen na jednu bytost (nebo na symbiotickou či 
společenskou skupinu) či na jeden předmět, 
který nepřevyšuje jeden metr  čtvereční za 
kouzelníkovu úroveň. Předmět nebo bytost 
musí kouzelník vidět, aby kouzlo 
účinkovalo. Cíl poté naroste o 10% za 
každou kouzelníkovu úroveň.  

Všechny předměty které, bytost nese 
nebo má oblečené, se zvětší také. Pokud 
dotyčný s kouzlem nesouhlasí, může si hodit 
záchranný hod proti kouzlům. Úspěšný 
záchranný hod znamená selhání kouzla. 
Pokud je prostor, ve kterém se zvětšující 
předmět či postava nachází, dostatečně 
velký, zvětší se postava na maximální 
požadovanou velikost. Protržení slabé 
překážky v průběhu růstu je možné, ale je to 
nutné provést tvrdším materiálem, než je 
bariéra. Tímto kouzlem nelze zničit předmět 
či bytost rozmačkáním. 

Magické schopnosti s pomocí tohoto 
kouzla nenarostou - obří meč +1 bude stále 
jen +1 a zvětšená hůlka se bude používat 
stále stejně. Obří lahvička s lektvarem 
potřebuje větší část obsahu na to, aby mohla 
fungovat. Váha, hmota a síla jsou ovšem 
tímto kouzlem ovlivnitelné. Takže stůl 
blokující dveře bude těžší a lépe dveře 
zadrží. Valící se kámen bude mít větší 
hmotnost a objem a způsobí tak případně 
větší zranění. Pouta mohou být masivnější, 
dveře tlustší, krátký provaz se stane 
dlouhým tak akorát. Životy, TZ a útočné 
číslo postav se nijak nemění, ale hod na 
poškození naroste souběžně s velikostí.  

Například bojovník, který naroste o 
160%, zasáhne dlouhým mečem a padne 6 
na zranění, zasaženého však zraní za životů 
10 (to jest 6 x 160% [1.6] = 9,6; zaokrouhluje 
se nahoru). Bonusy udělované sílou, třídou 
velikosti a magie nejsou měněny. 

Obrácené kouzlo, zmenšení neguje 
kouzlo zvětšení nebo zmenší postavu či 
předmět. Předmět či postava ztrácí 10% své 
velikosti za jednu úroveň kouzelníka do 
minima 10% své původní velikosti. Jestliže 
by bytost měla být zmenšena o 100 procent 
nebo více, provádí ze zmenšení v několika 
krocích – vždy se nejprve zmenší na 10% 
původní výšky, poté na 10% nově nabyté 
výšky, atakdále. 

Pro názornost si uvedeme příklad. 5 
metrů vysoký obr je ovlivněn kouzlem 
zmenšení seslaném kouzelníkem na 15. 
úrovni a měl by tedy být zmenšen o 150%. 
Nejprve se zmenší na 10% původní velikosti, 
což je půl metru. Teď už se má zmenšit 
jenom jenom o 60% (90% již bylo 
spotřebováno při prvním zmenšení), proto 
jeho konečná velikost bude 20 centimetrů.  

Zmenšující se předmět může poškodit 
slabý materiál, který je na něm připevněn, 
ale předmět se může zmenšit pouze natolik, 
aby nezničil sám sebe. Bytosti, které s 
kouzlem nesouhlasí, mají právo na 
záchranný hod proti kouzlům. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
kousek na prach drceného železa. 

Zvukový k lam (Iluze / Přeludy) 

Dosah: 60 metrů + 10 metrů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 3 kola / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: slyšitelnost 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Když je zvukový klam seslán, vytvoří 

kouzelník směs zvuků vycházející z oblasti, 
jíž si sám určí v dosahu kouzla. Zvuk se 
může podle kouzelníkova přání vzdalovat, 
přibližovat nebo zůstávat na jednom místě. 
Směs zvuků, kterou takto vytvoří, je závislá 
na jeho úrovni. Na první úrovni může 
kouzelník vytvořit zvuky, jaké dokáží vydat 
maximálně čtyři lidé. Za každou úroveň 
navíc může kouzelník vytvořit více takových 
zvuků. Tedy kouzelník na druhé úrovni 
může vytvořit směs zvuků, jíž vydá osm lidí, 
na třetí dvanáct atd. Směs obsahuje řeč, 
zpěv, chůzi, pochod,  běh atd. Zvukové iluze 
vytvořené zvukovým klamem mohou být ve 
skutečnosti jakýkoliv typ zvuku, ale náplň 
zvuku musí odpovídat úrovni kouzelníka. 
Hejno krys, které běží a piští, vydává stejný 
zvuk jako osm běžících a křičících mužů. Řev 
lva je stejný zvuk jako hluk vydávaný 16 
muži, řev draka je stejný jako hluk vydávaný 
přibližně 24 muži.  

Postava která říká, že nevěří těmto 
zvukům, může hodit záchranný hod. Pokud 
v hodu uspěje, slyší taková postava mdlé a 
špatné zvuky pocházející směrem od 
kouzelníka. Toto kouzlo zvyšuje šance 
úspěchu kouzla přelud. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
kousíček vlny nebo malá hrudka vosku. 

Kouzla druhé 
úrovně  

ESP (Předvídání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 5 metrů / úroveň  

(max. 90 metrů) 
Záchranný hod: žádný 

 
Seslání tohoto zaklínadla umožňuje 

kouzelníkovi vnímat povrchové myšlenky 
všech bytostí v dané oblasti - výjimkou jsou 
nemrtví a bytosti které nemají mysl 
(takovou, jak ji chápeme mi). Kouzlo ESP je 
zastaveno půlmetrem kamene, pěti 
centimetry jakéhokoliv kovu mimo olova 
nebo tenkým listem olověné desky.  

Kouzelník sesílající toto kouzlo je 
schopen zkoumat povrchové myšlenky 
jedné bytosti za kolo, dozví se jednoduchou 
instinktivní myšlenku z nižšího řízení mysli 
bytosti. Zkoumání může pokračovat na té 
samé bytosti i další kolo nebo může být 
přesunuto na jakoukoliv další bytost. 
Kouzelník může toto kouzlo použít k tomu, 
aby rozeznal jestli třeba za dveřmi číhá 
nestvůra, ovšem už kouzelníkovi nesdělí co 
to je za druh bytosti. Pokud je toto kouzlo 
použito na inteligentní nestvůru s tím, že 
chce kouzelník získat nějakou informaci, 
dostává bytost záchranný hod. Pokud je 
úspěšný, má kouzelník smůlu, pokud hod 
neuspěje, dozví se kouzelník nějaké 
zajímavé myšlenky. To už záleží na DM. 
Bonus za moudrost postavy se počítá, a to až 
do +4 podle toho, jakou informaci kouzelník 
hledá. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
měděná mince. 
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Hluboké kapsy 
(Očarování, Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 12 hodin + 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 kus oděvu 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožňuje kouzelníkovi 

nacpat do kapes svého oděvu více věcí, než 
je obvyklé. Dobře ušitý oblek (za více jak 50 
zl) může mít několik příručních kapes. Jeden 
tucet je minimální počet. Kouzlo hluboké 
kapsy umožní, bylo pojmuto 100 liber 
nákladu (objem zhruba 150 litrů), jako by 
vážilo jen 10 liber. Neobjeví se žádná 
viditelná vyboulenina, atd. V době seslání se 
tak může kouzelník například rozhodnout, 
že cílových 10 kapes pojme každá 10 liber 
(zhruba 15 litrů). Pokud má oblek třeba 100 
kapes (takový oblek stojí minimálně 200 zl), 
je možné vytvořit 100 kapes po nosnosti 
jedné libry a 1,5 litru objemu. Všechny kapsy 
jsou speciálními kapsami 
s mimodimenzionálním místem navíc. 

Pokud kouzlo vyprchá v době, kdy jsou 
v kapse nějaké předměty, nebo je-li úspěšně 
sesláno rozptýlení magie, všechny předměty 
se náhle objeví kolem nositele a bohužel 
spadnou na zem. Kouzelník také může takto 
vyprázdnit kapsy jediným příkazem. 

Společně s oblekem, který je kdykoli 
znovu použitelný, je na seslání kouzla 
potřeba tenká zlatá jehla a proužek dobré 
látky, která se nakonec připne na oblečení. 

Hluchota ( Iluze / Přeludy) 

Dosah: 60 metrů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: negace 

 
Kouzlo hluchota způsobí, že cíl úplně 

ohluchne, tudíž není schopen přijímat 
jakékoliv zvukové podněty. Jedinou 
záchranou je úspěch v záchranném hodu 
proti kouzlům. Pokud cíl neuspěje, obdrží 
postih -1 na všechny hody na překvapení. 
Ohluchnutý kouzelník má 20% šance 
neúspěšného seslání kouzla, které má 
verbální složku. Tato hluchota může být 
rozptýlena pouze kouzlem rozptýlení magie 
nebo samotným původcem kouzla. 

Materiální složkou kouzla je včelí vosk. 
 
 
 
 
 

Hypnot izuj íc í  barvy      
(Iluze / Přeludy) 

Dosah: 30 metrů 
Složky: S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: krychle o hraně 10m 
Záchranný hod: negace 

 
Sesláním kouzla vytvoří kouzelník ve 

vzduchu vlnící se a rotující směs barev. Tato 
směs přinutí postavy, aby se na ní koukaly. 
Ty jsou pak fascinovány, stojí a upřeně 
sledují barvy, a to tak dlouho, dokud 
kouzelník zaklínadlo udržuje, a další dvě 
kola potom. Toto kouzlo ovlivní maximálně 
bytosti se součtem životaschopností 
(resp.úrovní) 24 (tedy 24 bytostí s 
životaschopností 1, 12 bytostí s 
životaschopností 2 atp.) Všechny tyto bytosti 
musí být v oblasti účinnosti a všechny mají 
možnost hodit záchranný hod proti 
kouzlům. Zranění způsobené útokem 
automaticky uvolňuje postavu z působení 
kouzla. 

Kouzelník nepotřebuje k úspěšnému 
seslání kouzla vyřknout jediného slova, ale 
musí dělat náležitá gesta s hůlkou naplněnou 
fosforem. 

Koč ič í  z lato (Iluze, Proměny)  

Dosah: 10 metrů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 150 cm3 / úroveň 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Tímto kouzlem je možné  přeměnit 

měděné mince na zlaťáky, případně 
mosazný předmět přeměnit na ryzí zlato, ale 
pouze po dobu trvání kočičího zlata. Oblast 
působnosti je 150 krychlových centimetrů 
úroveň kouzelníka, což je vlastně krychle 5 x 
5 x 6 cm – ekvivalent 150 zlatých mincí. 
Všechny bytosti dívající se na „zlato“ si musí 
hodit záchranný hod proti  kouzlům, 
upravený bonusem za moudrost. Za každou 
kouzelníkovu úroveň si musí bytost odečíst 
jedna od svého hodu. Takže je 
nepravděpodobné, že by někdo poznal kočičí 
zlato seslané kouzelníkem na vysoké úrovni. 
Pokud je „zlatý“  předmět těsně u  nějakého 
předmětu z oceli, je určitá šance, že se 
materiál vrátí do své původní podoby. Tato 
šance závisí na materiální složce, které je k 
seslání použito. Pokud je použit prášek 
nadrcený z citrínu v ceně 25 zlatých, je šance 
že se při styku s ocelí změní „zlato“ zpět, 
30%. Pokud to je jantarový prášek v ceně 50 
zlatých, je šance už jen 25%, pokud jde o 
prášek z topazu v ceně 250 zlatých, je šance 
15%, a konečně, jde-li o orientální topaz 
(žlutý korund) v ceně 500 zlatých, je šance 
pouze 1%. 

Kouzeln ický  zámek (Proměny) 

Dosah: dotek  
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 3 m2 / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Kouzelnický zámek magicky uzavře dveře 

nebo bránu a jen původce kouzla může 
dveřmi procházet, aniž by jím byl ovlivněn. 
Takto zavřené dveře lze otevřít pouze 
vyražením, rozptýlením magie, kouzlem zaklep  
nebo vůlí kouzelníka, který je nejméně o 4 
úrovně výše než původní sesilatel. Poslední 
dvě metody kouzlo nezničí, ale pouze po 
jedno kolo vyruší jeho působení. Bytosti z 
jiných sfér nemohou zlomit kouzelnický zámek 
tak, jako je tomu u kouzla uzavři vchod. 

Leomundova past          
(Iluze / Přeludy) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 3 kola 
Oblast působnosti: dotknutý předmět 
Záchranný hod: žádný 

 
Tato past je vytvořena pro hlupáky 

zloděje a další postavy, které se pokoušejí 
ukrást kouzelníkův majetek. Kouzelník sešle 
toto kouzlo na nějaký malý mechanismus, 
jako je zámek, pant, petlice, ozubené kolečko 
atd. Jakákoliv postava schopná odhalovat 
pasti, případně používající nějaký předmět či 
kouzlo, které odhaluje pasti, si je 
stoprocentně jistá, že na daném místě je past. 
Samozřejmě že kouzlo je pouze iluze a 
pokud bude „past“ spuštěna, nic se nestane. 
Základní funkcí této pasti je totiž to, aby 
odradila zloděje, nebo je nechala vyplýtvat 
drahocenný čas na její odstranění. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
kousek železa položený na předmět, který 
má být opatřen pastí, a speciální prach, který 
si na svoji výrobu vyžádá 200 zl. Pokud 
v okruhu 15 metrů od seslání kouzla již 
účinkuje jiná Leomundova past, kouzlo selže. 

Lev itace (Proměny) 

Dosah: 20 metrů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1 bytost nebo předmět 
Záchranný hod: negace 

 
Kouzelník může toto zaklínadlo seslat 

jak na sebe, tak buď na jeden předmět nebo 
jednu bytost vážící maximálně 100 liber za 
úroveň sesilatele (tedy kouzelník na 3. 
úrovni může kouzlo seslat na předmět vážící 
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až 300 liber). Pokud kouzelník sešle kouzlo 
sám na sebe, může se vertikálně pohybovat s 
pohyblivostí 2 za kolo. Je-li kouzlo sesláno na 
předmět nebo postavu, může s ní kouzelník 
levitovat stejnou rychlostí, podle své vůle. 
Toto kouzlo neumožňuje horizontální 
pohyb, ale k pohybu před je možné 
například odstrkovat se od hrany útesu. 
Kouzelník může kouzlo ukončit, kdykoliv si 
to bude přát. Pokud si cíl nepřeje, aby na něj 
bylo kouzlo sesláno, nebo je kouzlo sesláno 
na předmět, který vlastní nějaká bytost, je 
umožněn záchranný hod proti kouzlům. 

Jednou seslané kouzlo již nevyžaduje 
soustředění, výjimku tvoří příkaz, při kterém 
má předmět nebo bytost změnit výšku. 
Levitující bytost může používat střelné 
zbraně, ale to jí činí nestabilní, na první útok 
má postih –1, na druhý -2, na třetí  -3, atd. až 
do maxima -5. Celé jedno kolo, které postava 
obětuje na stabilizování, jí znovu sníží postih 
jen na -1. Nedostatečná vzpěra neumožňuje 
postavě nabýt střední nebo těžkou kuši. 

Materiální složkou kouzla je buď malá  
kožená smyčka nebo zlatý drátek ohnutý do 
tvaru šálku s velkým uchem na konci. 

Magická ústa (Proměny) 

Dosah: 10 metrů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1 předmět 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo vtiskne magická ústa do 
nějakého předmětu, ta se pak jako ústa jeví a 
i začnou přeříkávat kouzelníkův vzkaz, 
jakmile dojde k blíže určené události. Zpráva 
může být dlouhá 25 nebo méně slov, může 
být v jakémkoliv jazyce, který kouzelník 
ovládá, a může být předříkána během 
jednoho kola. Ústa nemohu přeříkávat 
magická slova nebo příkazy. Ústa dokonce 
gestikulují tak, jako by mluvila – takže 
kouzlo seslané na sochu způsobí, že ústa 
sochy se budou pohybovat přesně podle 
slov, které přeříkává. Samozřejmě kouzlo 
může být sesláno klidně i na kámen, strom či 
květinu – cokoliv s výjimkou zvířat nebo 
inteligentních rostlin. 

Kouzlo začne účinkovat, jakmile je 
splněna nějaká podmínka, podle toho co určí 
kouzelník. Některé možnosti jsou: „Mluv na 
první bytost, která se tě dotkne“ nebo 
„promluv na první bytost, která projde blíž 
než 10 metrů od tebe“. Příkaz může být tak 
jednoduchý nebo tak složitý, jak si kouzelník 
přeje, ale je možné využít pouze vizuální 
nebo slyšitelné podměty. Příkaz může být 
třeba i takovýto: „Promluv pouze tehdy, 
když se půl metru od tebe posadí prastará 
žena nesoucí sáček brambor.“ Maximální 
dosah, na nějž dokáží ústa přijímat podněty, 
je omezen úrovní kouzelníka. Tento dosah je 

5 metrů za každou úroveň, takže kouzelník 
na 6. úrovni může přikázat magickým ústům 
reagovat do vzdálenosti 30 metrů. Kouzlo se 
vytratí, jakmile bude podmínka splněna, 
proto je trvání kouzla proměnné. Magická 
ústa nerozeznají neviditelné bytosti, 
přesvědčení, životaschopnost bytostí ani 
povolání. Pokud si to kouzelník přeje, může 
být efekt kouzla spuštěn po nějakém slově 
nebo zvuku. 

Materiální složkou kouzla je malý 
kousek medové plástve. 

Melfův kysel inový š íp 
(Vyvolávání) 

Dosah: 180 metrů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1 cíl 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto kouzlo vytvoří magický šíp, který je 

vystřelen k cíli tak, jako by jej vystřelil z luku 
válečník, který je na stejné úrovni jako 
kouzelník. Nepočítají se žádné opravy za 
dosah, dovednosti nebo specializace. Tato 
střela nemá útočné ani zraňující bonusy, ale 
způsobí zranění jedem za 2k4 životů (se 
záchranným hodem pro předměty cíle). Jed 
necáká kolem a nezasáhne tak žádný jiný cíl. 

Za každé tři úrovně kouzelníka se jed 
vytratí o jedno kolo později, a tudíž pokud 
ho někdo nezneutralizuje, způsobí další 
zranění za 2k4 životů . Takže kouzelník na 3 
– 5 úrovni vytvoří střelu s jedem, který bude 
působit 2 kola, na 6 – 8 úrovni se jeho účinky 
vytratí po třech kolech. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
šipka, prášek z listů rebarbory a zub zmije. 

Mlžný mrak (Proměny) 

Dosah: 10 metrů 
Složky: V, S 
Trvání: 4 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo může být sesláno dvěma 

způsoby, podle toho, jak se kouzelník 
rozhodne, a sice jako velká, nehybná masa 
normální mlhy, nebo jako neškodná mlha 
podobající se kouzlu 5. úrovně mrak smrti. 

Coby masa mlhy vytvoří kouzlo mlhu 
jakékoliv velikosti a rozměru do maxima 
krychle o hraně 5 metrů za jednu úroveň 
kouzelníka. Toto kouzlo také sníží 
viditelnost, normální i infravidění, na 
pouhého půl metru. 

Jako napodobenina mraku smrti vypadá 
kouzlp jako mrak přízračné, žluto-zelené 
mlhy o rozměrech 10 x 5 x 5 metrů. Ta se 
pohybuje směrem od kouzelníka rychlostí 3 

metry za kolo. Mlha je těžší než okolní 
vzduch a vlévá se do děr a otevřených 
brlohů. Velmi hustá vegetace zabrání šíření 
mlhy už po pěti metrech, ve kterých se 
dostane do porostu. 

Silný vítr mlhu rozptýlí do jednoho kola. 
Pokud fouká mírný vítr, je trvání kouzla 
sníženo na polovinu. Toto kouzlo není 
možné seslat pod vodou. 

Najdi  p ředmě t  (Předvídání) 
Obratitelný 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 20 metrů / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo pomůže kouzelníkovi najít 

jemu dobře známý a nebo jen obyčejný  
předmět. Kouzelník  se za průběhu sesílání 
kouzla pomalu otáčí a zjišťuje, zda-li se 
směrem, kterým se dívá, v dosahu kouzla (u 
kouzelníka na 3. úrovni 60 metrů, na čtvrté 
80, atd.) daný předmět nachází. Toto kouzlo 
může najít předměty jako jsou šaty, klenoty, 
nábytek, nářadí, zbraně nebo jiné podobné. 
Najít specifický předmět, jako je určitý šperk 
nebo třeba koruna, vyžaduje dobrý a přesný 
duševní obraz předmětu. Pokud není obraz 
přesný, kouzlo předmět nenajde. Známé, ale 
unikátní magické předměty nelze tímto 
kouzlem najít, leda by je kouzelník důvěrně 
znal. Toto kouzlo je blokováno olovem. Toto 
kouzlo v žádném případě nenajde živé 
bytosti. 

Materiální složkou kouzla je vidlicová 
větévka. 

Obrácením vznikne kouzlo ukryj předmět. 
To skryje cílový předmět pře každým 
kouzlem (křišťálovou koulí nebo podobnými 
metodami) po dobu 8 hodin. Materiální 
složkou obrácené varianty je kůže 
z chameleóna. 

Nevidite lnost  (Iluze / Přeludy) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo způsobí, že se cílová bytost 

stane neviditelnou. Taková bytost nemůže 
být spatřena normálním zrakem a dokonce 
ani infraviděním. Samozřejmě není magicky 
chráněna proti tomu, aby nevydávala žádné 
zvuky, takže jí lze takto odhalit. Platí, že ani 
přátelé neviditelné bytost nemohou spatřit jí 
a její předměty (pokud tedy nemohu 
normálně vidět neviditelné věci, nebo 
nepoužijí magii). Předměty, které bytost 
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odloží, se stanou ihned viditelnými. 
Předměty, které bytost sebere, zmizí, pokud 
je dá pod šaty nebo do nějaké brašny. Světlo 
ovšem nikdy nejde zneviditelnit, pouze jeho 
zdroj ano – takže například světlo z lucerny 
v rukou neviditelné postavy vidět bude, ale 
jako by vycházelo odnikud. 

Kouzlo přestane působit, pokud je 
magicky zlomeno nebo rozptýleno, dokud 
ho kouzelník nebo příjemce nezruší, dokud 
příjemce nezaútočí na nějakou bytost nebo 
dokud neuplyne 24 hodin. Tedy jako 
neviditelná může postava otevírat dveře, 
mluvit, jíst, šplhat atd, ale pokud na někoho 
zaútočí, neviditelnost bohužel zmizí. 
Nicméně alespoň neviditelnost poskytne 
výhodu prvního útoku.  Kouzla jako 
požehnání, chvalozpěv a modlitba nejsou pro 
tyto účely brány jako útok. Všechny vysoce 
inteligentní bytosti (INT 13 a výše) nebo 
bytosti s životaschopností 10 či větší mají 
šanci, že odhalí neviditelný předmět (musí 
uspět v záchranném hodu proti kouzlům). 

Materiální složkou kouzla neviditelnost je 
trocha klovatiny a řasa, která se do ní 
vtiskne. 

Ochrana před 
kouzeln ickými  t r iky 
(Zažehnávání) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: 5 hodin + 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: dotknutá bytost či 

  předmět 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo poskytne příjemci kouzla 

imunitu proti efektům kouzla Kouzelnický 
trik, seslané jiným kouzelníkem, učněm nebo 
postavou, která umí toto kouzlo používat. 
Kouzlo ochrání kouzelníka, předmět nebo 
postavu, které se původce kouzla dotkne 
(jako je kouzelnická kniha, kouzelné 
komponenty atd.). Všechny triky seslané na 
chráněnou osobu nebo předmět se rozptýlí 
s jemným slyšitelným mlasknutím. Toto 
kouzlo často používají kouzelníci, kteří mají 
neposedné učně. Všichni, kteří se chtějí 
tomuto kouzlu vyhnout musí nejprve 
kouzelník zasáhnout a ještě mají navíc právo 
záchranný hod proti kouzlům. 

Odhal  nev id i te lnost  
(Předvídání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 5 kol / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 10 metrů / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Když kouzelník sešle kouzlo odhal 

neviditelnost, dokáže přesně vidět všechny 
předměty nebo bytosti, které jsou 
neviditelné, stejně tak jako astrální a éterické 
bytosti. Navíc je kouzelník schopen najít 
ukryté bytosti. (jako je zloděj schovaný ve 
stínu, půlčík ve křoví atd.). Toto kouzlo 
neodhalí přímo metodu ukrytí nebo 
neviditelnosti odhalené bytosti (to jedině 
v případě astrálního cestování, kdy je vidět 
stříbrná niť). Neodhalí ani iluzi, ani 
neumožňuje kouzelníkovi vidět skrz 
myšlenkové předměty. Hledání probíhá 
podle toho, kam se kouzelník dívá, v pruhu 
širokém 3 metry. 

Materiální složkou kouzla jsou kousek 
mastku a malá hrstka práškového stříbra. 

Odhal  z lo (Předvídání) 
Obratitelný 

Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 5 kol / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 3 x 60 metrů 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo odhalí záření zla (nebo 
dobra, je-li obráceno) z jakékoliv bytosti, 
předmětu nebo oblasti. Přesvědčení postav 
není za běžných okolností odhaleno. Teprve 
postavy, které jsou opravdu silně 
přesvědčeny, neodklání se od své víry, a jsou 
alespoň na 9. úrovni mohou vyzařovat dobro 
nebo zlo, pokud je při nějaké jejich akci 
projevováno. Mocná monstra, jako jsou třeba 
ki-rinové, vysílají proudy zla nebo dobra, 
dokonce i změní-li podobu. Nemrtví vyzařují 
zlo, protože je to především jeho moc a 
negativní síla, která jim umožňuje přežívat. 
Zlem prokleté předměty nebo znesvěcená 
voda vyzařují zlo, ale skrytá past nebo 
neinteligentní zmije ne. Vyzařování zla 
(slabé, mírné, silné, ohromující) je možné 
rozeznat. Všimněte si, že kněz má silnější 
obdobu tohoto kouzla.  

Toto kouzlo působí v oblasti 3 metry na 
šířku a 60 metrů na délku tím směrem, kam 
se kouzelník dívá. Kouzelník se musí na 
hledání soustředit, zastavit se, být potichu a 
pátrat po zle – alespoň po dobu jednoho 
kola, než obdrží výsledek. 

Panika (Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 30 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1k4 kol / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: poloměr 15 stop 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto kouzlo ovlivní bytosti 

s životaschopností menší než 6, tak že 
dostanou záchvat třesavky. Postrašené 
postavy dostávají postih -2 na reakce a 
mohou odhodit věci, které drží a překážejí 
jim. Pokud jsou zahnány do rohu, bojují, ale 
mají postih -1 na útočné hody, hody na 
poškození a záchranné hody. 

Pouze elfové, půlelfové a kněží mohou 
hodit záchranný hod proti kouzlům. Toto 
kouzlo neúčinkuje na nemrtvé (zombie, 
kostlivci, atp.) a na nižší nebo vyšší  sférické 
bytosti (planaře). 

Materiální složkou kouzla je kousek  
kosti z nemrtvého. 

Paprsek s labost i   
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 10 yardů + 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: negace 

 
Tímto kouzlem kouzelník oslabí svého 

protivníka, sníží jeho sílu a tím i útok na 
který jeho soupeř spoléhal. Člověk a 
humanoid velikosti muže nebo menší sníží 
svoji sílu na 5, ztratí všechny útočné bonusy 
a dostává postih na útočné hody -2 a na 
zranění -1. Ostatní nestvůry mají také postih 
-2 a útok. Dále ještě dostávají postih -1 na 
poškození (žádný hod na poškození nemůže 
zranit za méně než 1 život). Tvůj DM určí 
všechny další efekty projevující se na 
okouzlené postavě. Pokud se cílové postavě 
podaří uspět v záchranném hodu proti 
kouzlům, kouzlo na ní nebude mít žádný 
vliv. Toto kouzlo nemá efekt na magickými 
předměty přidané bonusy, ty sílu normálně 
zvyšují. 

Pavuč ina (Vyvolávání) 

Dosah: 5 yardů / úroveň  
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 směny / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: negace nebo 1/2 
 

Toto kouzlo vytvoří mnohovrstvou masu 
silného lepkavého materiálu, ne 
nepodobného pavoučí síti. Tato masa musí 
být upevněna na dvou nebo více pevných 
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protikladných bodech – podlaha, strop,stěny 
proti sobě apod. V opačném případě jinak se 
zhroutí. Pavučina pokryje maximálně oblast 
osmkrát 10' x 10' x 10' prostoru.  Tato 
pavučina musí také být nejméně 10 stop 
tlustá. Tudíž je možno vytvořit pavučinu 40 
stop vysokou, 20 stop tlustou a 10 stop 
hlubokou. Postavy chycené pavučinou, nebo 
ty které se jí pouze dotknou, se přilepí mezi 
lepkavá vlákna. 

Všichni v oblasti účinnosti kouzla si musí 
hodit záchranný hod proti kouzlům s 
postihem -2. Pokud je hod úspěšný mohou 
se stát dvě věci. Pokud má postava prostor k 
tomu aby unikla, může odskočit pryč. Pokud 
taková možnost není mají vlákna pouze 
poloviční sílu. Postavy se silou  méně než 13 
(méně než 7, pokud jde o polovinu) je 
přilepena, dokud není někým osvobozena, 
nebo dokud kouzlo nepřestane působit. 
Postavy se silou mezi 13 až 17 mohu prorazit 
jednu stopu pavučiny za jedno kolo. Postavy 
se silou 18 nebo více mohou za jedno kolo 
prorazit 2 stopy pavučiny. Pokud má 
pavučina pouze poloviční sílu je počet 
proražených stop zdvojen. Silné a ohromné 
nestvůry mohou prorazit 10 stop pavučiny 
za jedno kolo. 

Dále ještě je pavučina hořlavá. Kouzelný 
Ohnivý meč může Pavučinu proseknout tak 
jednoduše jako kdyby byla její vlákna úplně 
pavučinu. Postavy, které použijí proti kouzlu 
jakýkoliv typ ohně (louč, lucerna, ohnivý 
meč) se dostanou z pavučiny za jedno kolo. 
Všechny postavy, které zůstanou v planoucí 
pavučině jsou zraněny za 2k4 životů. Ti co se 
již uvolnili nejsou žárem zraněni. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
kousek pavoučí sítě. 

Plápolaj íc í  koule  (Vyvolávání) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: poloměr 3 stop 
Záchranný hod: negace 

 
Kouzlo Plápolající koule vytvoří hořící 

kouli v oblasti 10 yardů od kouzelníka. Koule 
se kutálí kterýmkoliv směrem, kam 
kouzelník ukáže, rychlostí 30 stop za kolo. 
Může se kutálet i přes překážky, které jsou 
ale nižší než 4 stopy, jako je nábytek, malá 
stěna,atd. Hořlavé předměty po kontaktu s 
koulí začnou ihned hořet. Bytosti, které se 
dostanou do kontaktu s koulí  musí uspět v 
záchranném hodu proti kouzlům nebo 
budou zraněny za 2k4 životů. Ti kteří jsou do 
pěti stop od koule jsou zraněni 1k4 životů 
pokud neuspějí. Pokud je záchranný hod 
úspěšný, není bytost zraněna. DM může 
upravit záchranný hod podle toho, jestli jsou 
bytosti s koulí v nějaké malé místnosti, kde 
se nedá pořádně uhnout atp. 

Koule se pohybuje tak dlouho, jak 
dlouho jí kouzelník řídí, jinak pouze stojí a 
hoří. Koule může vyhasnout jako normální 
oheň její velikosti. Povrch koule je porézní a 
poddajný a nezpůsobuje zranění tak jak by 
se dalo od plamenů očekávat. Tato koule 
nemůže srazit na zem jakoukoliv bytost ani 
roztříštit  větší překážku. 

Materiální složkou kouzla je kousek loje, 
fosfor a hrst práškového železa. 

Podráždění  (Proměny) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1 až 4 postavy v oblasti 
15 stop poloměru 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo ovlivní pokožku vybraných 

bytostí. Nestvůry s velmi tlustou kůží (jako je 
třeba slon, kovové nestvůry atd.) nemohu 
být tímto kouzlem očarovány. Jsou dvě 
základní varianty tohoto kouzla. 

Svědění. Jakmile je kouzlo sesláno, 
začnou mít všechny cílové bytosti pocit 
svědění v některých částech těla. Pokud není 
jedno kolo stráveno škrábáním svědícího 
místa, postava se po další tři kola svíjí a 
protahuje. To snižuje její TZ o 4  a útočné 
hody o 2. Toto kouzlo skončí po onom 
jednom kole, ne po třech. Tedy jedno kolo 
škrábání znamená, že postava již není nadále 
kouzlem postižena. Pokud je kouzlo sesláno 
na jednu postavu, dostává postih -3 na 
záchranný hod. Pokud je sesláno na postavy 
dvě tak mají postih -1. A nakonec, pokud je 
kouzlo sesláno na tři nebo čtyři nestvůry je 
záchranný hod normální. 

Vyrážka. Pokud je kouzlo sesláno takto 
po 1k4 kol postava nic necítí, ale vzápětí jim 
na jejich kůži naskočí velká rudá kola, která 
svědí. Vyrážka zůstává dokud není vyléčena 
léčitelskými kouzly nebo odstraněna 
zaklínadlem Rozptyl magii. Tato vyrážka 
snižuje charisma postižené postavy o jeden 
bod za den. Maximum jsou 4 body charisma. 
Po jednom týdnu se také sníží obratnost 
postavy o 1. Postihy zmizí bohužel až po 
odstranění vyrážky. Takto může být kouzlo 
sesláno pouze na jednu postav, ale zato 
s postihem -2 k jejímu záchrannému hodu. 

Materiální složkou tohoto kouzla je list 
ze škumpy jedovaté, břečťanu nebo z dubu. 

P ř i vo le j  he jno  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 60 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 10 stop krychlových 
Záchranný hod: negace 

 
Hejno malých zvířátek (podle hodu 

kostkou v následující tabulce, nebo podle 
DM) je přivoláno pomocí tohoto magického 
zaklínadla. Hejno bude útočit na všechny 
postavy v oblasti kterou vybere kouzelník. 
Ty postavy, které se brání hejnu  a nedělají 
nic jiného, jsou každé kolo zraněny za jeden 
život. Postavy, které dělají něco jiného, 
například se snaží z hejna uniknout, jsou 
zraněni za 1k4 + 1 životů za každé tři 
úrovně kouzelníka každé kolo. Z toho také 
plyne, že uprostřed hejna se nedá kouzlit. 

 
Hod kostkou Hejno 

01 - 40 Krysy 
41 - 70 Netopýři 
71 - 80 Pavouci 
81 - 90 Brouci 
91 - 00 Létající hmyz 

 
Proti hejnu se nedá dost dobře bojovat 

zbraněmi, ale oheň v oblasti účinnosti může 
mít dostatek síly na to, aby hejno rozehnal. 
Hejno se rozprchne, když je zraněno celkem 
za 2 životy za zkušenostní úroveň 
kouzelníka. Ochrana proti zlu udrží pryč od 
chráněné oblasti. Kouzla jako Poryv větru a 
nalíznutý mrak  mohou hejno zrušit,pokud 
proti němu můžou nějak reálně 
působit.(Tedy Poryv větru rozptýlí pouze 
Motýli,atd.)Kouzelník musí zůstat nehybný a 
nerušený pokud chce hejno ovládat: pokud 
je vyrušen ,hejno se rozptýlí do dvou kol. 

Materiální složkou je čtverec rudé látky. 

Poznej  p řesvědčení  (Věštění) 
Obratitelný 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 postava nebo předmět 

  za dvě kola 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo umožňuje kouzelníkovi 

rozpoznat auru, kterou okolo sebe vytváří 
všechny bytosti nebo předměty 
s přesvědčením (předměty bez přesvědčení 
nevyzařují nic). Kouzelník musí zůstat 
v klidu a soustředit se na daný předmět či 
postavu po dobu dvou kol. Cíl si může, 
pokud si tak přeje, hodit záchranný hod 
proti kouzlům, pokud je hod úspěšný 
nedozví se původce zaklínadla nic. Pokud se 



 

Kouzelnická kouzla (2. úroveň) 

 146 

kouzelník soustředí jen jedno kolo, dozví se 
pouze náhled postavy na řád a chaos. 
Některé magické efekty ruší kouzlo Poznej 
přesvědčení. 

Obrácením vznikne kouzlo Nezjistitelné 
přesvědčení, to pokud je sesláno na předmět 
nebo postavu zajistí, aby její přesvědčení 
nešlo zjistit - dokonce ani  kouzlem Poznej 
přesvědčení. 

P ř ízračná ruka (Nekromancie) 

Dosah: 30 yardů + 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo vytvoří přízračnou svítící 

ruku vytvořenou z kouzelníkovy vitální síly, 
které se zhmotní v dosahu kouzla a 
pohybuje se podle přání kouzelníka. 
Všechna kouzla čtvrté a nižší úrovně sesílaná 
dotykem, mohu být seslána pomocí Přízračné 
ruky. Zaklínadlo dává kouzelníkovi bonus 
+2 na útočný hod. Kouzelník nemůže 
provádět žádnou jinou akci, pokud útočí 
přízračnou rukou; ruka se vrátí ke 
kouzelníkovy a vznáší se očekávaje další 
akci. Ruka dostává bonusy za útok ze strany 
nebo zezadu, pokud je kouzelník v takové 
pozici vůči útočníkovi. Ruka je zranitelná 
magickými útoky (ale má TZ 2). Jakékoliv 
poškození ukončí kouzlo a způsobí 
kouzelníkovy zranění za 1k4 životů. 

Pyrotechnika (Proměny) 

Dosah: 120 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1 zdroj ohně (zvláštní) 
Záchranný hod: žádný 

  
Toto kouzlo ovlivní nějaký zdroj ohně, 

aby udělal jeden ze dvou magických efektů 
tohoto zaklínadla, podle toho co si kouzelník 
vybere. Zaprvé, může vytvořit záblesk světla 
a ohromující výbuch barevného ohňostroje, 
který se ztratí po jednom kole. Tento efekt 
oslepí ty bytosti, které byly v oblasti 120 stop 
a nic jim nebránilo ve výhledu. Postavy jsou 
oslepeny na dobu 1k4 +1 kol pokud 
neuspějí v záchranném hodu. Tento 
ohňostroj také zvětší desetkrát objem 
daného ohně. 

Toto kouzlo může také vytvořit tlustý, 
spirálovitý proužek koře, který začne stoupat 
z cílového ohně a začne se formovat do 
dusivého mraku, který se vytratí po jednom 
kole za zkušenostní úroveň kouzelníka. Ten 
pokryje přibližně kruhový prostor od 
podlahy ke stropu (nebo podobný tvar 
v omezené oblasti) kde je viditelnost snížena 

na 2 stopy. Kouř bude mít objem stonásobku 
ohně ze kterého vzešel. Všichni kteří se 
v kouřovém mraku nacházejí musejí hodit 
záchranný hod proti kouzlům nebo 
dostanou postih -2 na TZ a útočné hody. 

Toto kouzlo využije oheň do velikosti 20 
krychlových stop, který je bohužel po 
ukončení kouzla uhašen. Extrémně velký 
oheň požitý jako zdroj může být uhašen jen 
částečně. Magický oheň se takto neuhasí. A 
ohnivé nestvůry, jako je elementál ohně, 
použité jako zdroj budou zraněni za 1 život 
za úroveň kouzelníka. 

Rozmazání  (Iluze) 

Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 3 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: původce kouzla 
Záchranný hod: žádný 
 

Jakmile je kouzlo sesláno, kouzelníkovy 
podoba se rozmaže a stane se posunutou a 
kolísající. Tato změna ovlivňuje všechny 
střelné a standardní útoky, které jsou vedeny 
na kouzelníka. Tyto útoky dostávají postih -4 
na první a -2 na každý další útok.Kouzelník 
také dostává bonus +1 na všechny 
záchranné hody proti magickým útokům. 
Zaklínadlo Najdi neviditelnost neúčinkuje. 
Nicméně pravou polohu kouzelníka je 
možné odhalit kněžským kouzlem páté 
úrovně Pravdivé vidění a jemu podobná 
kouzla ano. 

Rozt ř íštění  (Proměny) 

Dosah: 30 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: poloměr 3 stop 
Záchranný hod: negace 

 
Kouzlo Roztříštění funguje na bází 

zvukového útoku. Všechny nemagické 
předměty z křišťálu, skla, keramiky či 
porcelánu (jako jsou okna, sklenice, flakónky 
atd. jsou ovlivněny tímto kouzlem). Všechny 
takovéto předměty v oblasti 3 stop od středu 
kouzla jsou roztříštěny na malé kousky. 
Předměty, které váží více jak 1 libru za 
zkušenostní úroveň kouzelníka, nejsou tímto 
kouzlem ovlivněny, ale všechny ostatní 
předměty musejí uspět v záchranném hodu 
proti drcení. Alternativně je možno kouzlo 
použít proti jednomu předmětu,který  může 
vážit 10 liber za úroveň. Křišťálem tvořené 
postavy jsou zraněny za 1k6 životů za 
úroveň původce kouzla, do maxima 6k6. 
Pokud uspějí v záchranném hodu proti 
kouzlům je zranění jen poloviční. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
slídy. 

Sebezměna (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 3k4 kol + 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: původce kouzla 
Záchranný hod: žádný 

 
Jakmile sešle toto kouzlo, může 

kouzelník změnit svůj zevnějšek – oblečení, 
předměty, které má u sebe – může se jevit 
větším nebo menším, hubeným, tlustým 
nebo něco mezi; člověkem, humaniodem 
nebo jinou základní dvounohou postavou. 
Kouzelníkovo tělo snese maximální fyzickou 
změnu o 50% své velikosti. Pokud je 
výsledná forma s křídly, může kouzelník 
létat, ale pouze 1/3 rychlosti původní 
nestvůry, a také ztrácí dva body pohyblivosti 
(do minima E). Pokud má výsledná forma 
žábry, může kouzelník dýchat pod vodou 
tak dlouho dokud trvá působení kouzla. 
Bohužel vícenásobné útoky nebo speciální 
zranění nejsou tímto kouzlem pro 
kouzelníka přístupná.  

Kouzelníkova TZ, záchranné hody a 
útočná čísla se nemnění. Toto kouzlo 
neposkytuje kouzelníkovy zvláštní 
schopnosti a to jak útočné tak obranné. 
Přeměna trvá po celou dobu působení 
kouzla. Kouzelník, pokud chce, se může 
vrátit do své původní podoby pouhou silou 
vůle. To ovšem ihned ukončí efekt 
zaklínadla. Zabitý  kouzelník se automaticky 
vrátí do své původní podoby. 

Sí la  (Proměny) 

Dosah: dotek  
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Aplikováním tohoto kouzla se zvýší síla 

jedné postavy o určitý počet bodů - nebo o 
desetinu bodů pokud je dosaženo 18 (to 
pouze pokud je postava válečník). Tato 
výhoda se ztratí jakmile uplyne doba trvání 
kouzla. Množství síly, kterou příjemce 
dostane závisí na jeho povolání a omezeních 
podle rasy. Multi-povolání použijí vždy tu 
nejlepší možnost. 

 

Povolání Body síly 
Kněz 1k6 

Zloděj 1k6 
Válečník 1k8 

Kouzelník 1k4 
Pokud má již válečník sílu 18 je přičteno 

10% až 80% k jeho extra síle.Toto kouzlo 
nemůže zvýšit sílu na 19 nebo více, pokud 
není použito s jiným kouzlem zvedajícím 
sílu. Postavy bez udané síly (Kobold, Ještěří 
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lid atd.) obdrží +1 k jejich útočným hodům a 
hodům na poškození. 

Materiální složkou kouzla je několik 
chlupů, nebo kousek trusu ze silného zvířete 
- medvěd, býk atd. 

Slepota (Iluze) 

Dosah: 30 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1 postava 
Záchranný hod: negace 

 
Toto zaklínadlo oslepí cílovou postavu. 

Ta poté vidí pouze před svýma očima jen 
bezútěšnou šeď. Typická léčitelská zaklínadla 
(jako Uzdrav lehká zranění)  nebudou mít 
žádný efekt. Kouzlo odstraní pouze Rozptyl 
magii nebo původce kouzla sám. Pokud  cíl 
uspěje v záchranném hodu, nemá na něj 
zaklínadlo žádný vliv. Oslepená postava 
dostává postih -4 na útočné hody a její 
nepřátelé proti ní obdrží bonus +4 na jejich 
útočné hody. 

Smrdutý  mrak (Vyvolávání) 

Dosah: 30 yardů  
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 20 stop čtverečních 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Sesláním Smrdutého mraku vytvoří 

kouzelník do vzdálenosti 30 sáhu od sebe 
odpornou vlnící se masu mlhy. Všechny 
postavy, které se dostanou do styku s 
mrakem musí hodit záchranný hod proti 
jedům nebo podlehnou, bude jim špatně od 
žaludku a nebudou moci útočit a to po dobu 
1k4+1 kol po opuštění mraku. Ti, kteří v 
záchranném hodu uspějí mohou oblak 
opustit bez efektů choroby a postihů, ale 
pokud v něm zůstanou musí si házet každé 
kolo. Efekt jedu může být zpomalen, nebo 

neutralizován příslušnými magickými 
prostředky. Doba trvání mraku je snížena na 
polovinu pokud fouká mírný vítr. (8 -18 mil 
za hodinu). Mrak je rozptýlen do vzduchu 
během jediného kola za silného větru. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
pukavec nebo kousek z tchoře. 

Svaž (Okouzlení) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Efektem tohoto kouzla je, že kouzelník 

může ovládat jeden neživý provazu 
podobný předmět – struna, provázek , 
motouz nebo podobný “špagát” – Toto 
kouzlo působí na 50 stop normálního 
provazu (jeden palec silného), plus pět stop 
za zkušenostní úroveň kouzelníka. Tato 
délka se redukuje o 50%  za každý další 
palec tloušťky lana a zvětšuje se o 50% za 
každý 1/2 palec o který je provázek tenčí. 
Povolené příkazy jsou  Naviň se (do 
klubíčka, roličky) Naviň se & Uvaž se, Udělej 
smyčku, Udělej smyčku & Zauzluj se, Svaž & 
Zauzluj a opačný efekt každého příkazu 
(Rozviň se atd..)Pouze jeden příkaz může 
být vydán v jednom kole. 

Provaz může pouze obalit postavu nebo 
předmět do jedné stopy – ale toto není hadí 
škrcení – provaz musí být hozen na svůj cíl. 
Povšimněte si, že provaz, uzly atd. nejsou 
vlastně magické. Typický provaz má TZ 6,  
způsobí zranění za 4 životy drcením dokud 
není přetržen. Provaz sám o sobě nemůže 
zasadit ránu jakéhokoliv typu, ale může být 
použit na svázání jedné postavy, pokud 
neuspěje v záchranném hodu proti kouzlům. 

Šeptavý  v ít r  (Proměny, Iluze) 

Dosah: 1 míle / úroveň  
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: poloměr 2 stop 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto zaklínadlo umožňuje kouzelníkovi 

poslat neobvyklým způsobem hlasovou 
zprávu nebo nějaký zvuk. Šeptavý vítr může 
cestovat mnoho mil, podle úrovně 
kouzelníka, k jednomu místu, které je 
kouzelníkem určeno. Vítr je mírný a 
rozeznatelný jako jemný vánek. Osvobodí 
se, až když zašeptá zprávu nebo zvuk. Vítr 
přednese zprávu bez ohledu na to, jestli na 
daném místě někdo je nebo ne. Poté zmizí. 
Kouzelník může kouzlo připravit tak, aby 
přeneslo až 25 slov zprávy. Jakmile vítr 
dorazí na dané místo začne se ze všech stran 

ze vzduchu ozývat jemný šepot zprávy. 
Kouzelník může vítr vytvořit tak, aby se 
pohyboval pomaleji než  1 míle za hodinu 
nebo rychle ji než 1 míle za kolo. Stejně jako 
Kouzelnými ústy, ani šeptavým větrem 
nejdou sesílat kouzla. 

Tashův nekontrolovate lný 
smích (Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 60 yardů  
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1 nebo více postav ve 30 

   krychlových stopách 
Záchranný hod: negace 

 
 
Oběti tohoto kouzla se zdá vše, co se 

kolem ní děje, nepředstavitelné zábavné. 
Efekt není okamžitý. Cílová postava cítí 
pouze jemné chvění v době seslání kouzla. 
Následující kolo se postava začne usmívat, 
potom hihňat, pochechtávat, pak chichotat, 
řehtat, hlučně se řehonit a nakonec se 
bouřlivě nekontrolovatelně rozesměje. 
Ačkoliv se magické veselí ztratí po jednom 
kole musí postava v dalším kole znovu najít 
rovnováhu, a ztrácí 2 body síly (-2 na útočné 
hody a hody na poškození) po zbývající kola 
kouzla. 

Záchranný hod proti kouzlům je 
modifikován inteligencí postavy. Postavy s 
inteligencí 4 nebo méně (polointeligentní) 
jsou mimo působení kouzla. Jedinci s 
inteligencí 5 -7 (slabá) mají postih -6. 
Inteligence 8 -12 (průměrně až velmi 
inteligentní) mají postih -4. Postavy s 
vysokou inteligencí 13 - 14 mají postih -2. 
Postavy s inteligencí 15 nebo více mají 
záchranný hod bez modifikací. 

Kouzelník může za každé své tři úrovně 
okouzlit jednu nestvůru. Tedy na třetí 
úrovni okouzlí pouze jednu postavu, na 
šesté úrovni dvě, tři na deváté atd. Všechny 
ale musí být v oblasti 30 stop krychlových. 

Materiální složkou kouzla je malé 
peříčko a ovocný koláček. Koláček je hozen 
na okouzlovanou postavu společně s pírkem, 
kterým kouzelník točí v ruce. 

Temnota do 15  stop 
(Proměny) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 15 stop poloměru 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo vytvoří úplnou, 

neproniknutelnou, tmu v oblasti účinnosti 
zaklínadla. Infravidění nefunguje. Žádné 
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světlo, krom magického, tmou nepronikne. 
Pokud je kouzelné světlo sesláno na oblast 
kde je magická tma obě se vyruší, a naopak. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
kousek netopýří kůže a kousek smůly nebo 
uhlí. 

Tr ik  s  provazem (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 směny / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Když je kouzlo sesláno na kus provazu, 

od 5 do 30 stop dlouhého, jeden jeho konec 
se zvedne do vzduchu a vytáhne se tak 
vysoko, aby byl napnutý a tak zůstane jako 
by byl nahoře nějak upevněn. Jeho horní 
konec je teď vlastně pojítkem do místa mimo 
normální prostor. Kouzelník a maximálně 
sedm dalších může vyšplhat po provaze a 
schovat se v tomto prostoru, před 
nestvůrami, které je tak nemohou najít. 
Provaz jde vytáhnout do této roviny pokud 
po něm vyšplhalo nahoru méně jak osm 
postav. Pokud se tak nestalo zůstává provaz 
viset ve vzduchu (extrémně silné nestvůry 
ho mohu vytrhnout, to záleží na DM). 
Kouzlo nemůže být sesláno skrze 
mimoúrovňovou rovinu nebo nemůže být 
oblast působnosti přes ní. Ti, kteří jsou 
v mimoúrovňovém prostoru se mohu dívat 
ven jakoby oknem, 3 x 5 stop se středem 
okolo provazu. Postavy v mimodimenze 
musí sešplhat dolů před ukončením kouzla, 
nebo budou vyhozeny ven z takové výšky, z 
jaké do roviny vstoupily. V jednu chvíli 
může lézt po provazu jen jedna osoba. 
Kouzlo také umožňuje postavě, aby 
nevstupovala do nové roviny, pokud 
nevyšplhá až tak vysoko. Vytvoření jiné 
mimoúrovňové roviny v již existující 
mimodimenzi rovině je velmi nebezpečné. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
prášek obilí a kousek stočeného pergamenu 
(a samozřejmě kus provazu). 

T řpyt ivý  prach  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 20 krychlových stop 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto kouzlo vytvoří mrak třpytivých 

zlatavých částeček v oblasti účinnosti. 
Bytosti, které se v oblasti nacházejí musí 
hodit záchranný hod proti kouzlům nebo 
oslepnou (-4 na útočné hody,záchranné 
hody, TZ) po dobu 1k4 +1 kol. Navíc se 

oblast působnosti pokryje prachem, který 
nemůže být odstraněn a zůstává třpytivý 
dokud nevybledne. Prach vybledne za 1k4 
kol + 1 za úroveň kouzelníka. Tedy Třpytivý 
prach seslaný kouzelníkem na 3 úrovni 
vybledne za 4 až 7 kol. 

Materiální složkou kouzla je hrudka 
slídy. 

Ustavičné svě t lo  (Proměny) 

Dosah: 60 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: kruh o poloměru 60 stop 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto kouzlo je stejné jako kouzlo Světlo, 

jeho svítivost je však jako denní světlo má 
trvalý účinek a ztratí se až po seslání Rozptyl 
magii nebo v magické tmě. Postavy, které 
mají postih za pohyb v denním světle ho 
musí aplikovat pokud jsou v dosahu 
Ustavičného světla. Stejně jako kouzlo Světlo i 
Ustavičné světlo může vycházet ze vzduchu, 
předmětu nebo nestvůry. A stejně tak pokud 
postava uspěje v záchranném hodu, objeví 
se světlo jednu stopu za ní. Tímto kouzlem 
jde také oslepit, pokud je úspěšně sesláno  
na zrakové orgány cílové bytosti. Útočná 
čísla a záchranné hody se jí tím zhoršují o 4. 
Pokud je kouzlo sesláno na malý předmět, 
který je potom položen do nějaké světlem 
nepropustné schránky, bude kouzlo působit 
až po odejmutí krytu. 

Ustavičné světlo také dokáže zlomit 
účinky magické tmy, pokud se nachází ve 
stejné oblasti. 

Toto zaklínadlo také ruší, rozemílá 
materiál na který je sesláno, tento efekt je 
ovšem tak dlouhý že se jím ani nelze 
zabývat. Extrémně těžké nebo drahé 
materiály se mohou ztratit  až po stovkách 
nebo tisících letech. 

Zaklep (Proměny) 
Obratitelný 

Dosah: 60 yardů 
Složky: V,S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 10 stop čtver. / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Kouzlo Zaklep otevře, zamčené, zavřené, 

zablokované, vzpříčené nebo  kouzlem 
Čarodějův zámek uzamčené dveře. Také 
otevře tajné dveře, stejně dobře jako 
zamčené truhly. Pokud je použito na dveře 
zamčené kouzlem Čarodějův zámek, 
neodstraní tak kouzlo, ale přeruší jeho 
působení na jedno kolo. Ve všech ostatních 
případech, trvale otevře zámky nebo sváry - 
ale tak aby mohli být později znovu 

zamčeny. Toto kouzlo neotevře sud nebo 
jiné zavazadla. Nepůsobí také na provazy 
nebo podobné úponky. Toto kouzlo je 
limitováno oblastí účinnosti. Kouzelník na 3. 
úrovni může otevřít dveře o ploše 30 stop 
nebo méně (standardní dveře jsou velké 7 x 6 
stop). Každé jednou seslané kouzlo Zaklep 
může otevřít dva druhy ochrany dveří. 
Tudíž dveře, které jsou zavřené, 
zabarikádované, zapečetěné a vzpříčené 
mohou být otevřeny dvěma kouzly Zaklep. 
Pokud chceš nějaké dveře otevřít, musíš znát 
jejich přesnou polohu. Zaklep tedy nemůže 
být použito na stěnu s tím, že najde tajné 
dveře.  

Obrácením kouzla vznikne kouzlo 
Zamkni, to zamkne dveře nebo podobný 
objekt. Toto kouzlo nevytvoří zámek nebo 
závoru,ale dá těmto předmětům sílu se 
zavřít. Toto kouzlo uzavře pouze maximálně 
dva mechanismy na dveřích, pokud jich je 
více musíš použít dvě kouzla. 

Zapomeň  (Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 20 krychlových stop 
Záchranný hod: negace 

 
Kouzelník s pomocí toho kouzla způsobí, 

že postavy v oblasti účinnosti kouzla 
zapomenou události předchozího kola 
(jedné minuty), za každé tři úrovně 
kouzelníka zapomenou postavy další kolo. 
Toto kouzlo nezneguje Okouzlení, Sugesci, 
Poslání atd. ale je možné aby postava 
zapomněla, kdo na ní kouzlo seslal a že bylo 
sesláno. Kouzlo působí na 1 - 4 postavy. 
Pokud je sesláno pouze na jednu postavu, 
obdrží postih -2 k záchrannému hodu, 
pokud jsou jen dvě dostávají postih 
-1. Všechny záchranné hody jsou ovlivněny 
moudrostí. Knězovo kouzlo Léčení nebo 
Obnova, pokud je sesláno specielně proti 
tomuto kouzlu, dokáže navrátit zpět 
ztracenou paměť a stejně tak zaklínadlo 
Omezené přání a Přání, ale nebude jinak 
působit. 

Zdokonalený p řelud (Iluze) 

Dosah: 60 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 200 čtverečních stop + 
50 čtverečních stop / úroveň 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Stejně jako kouzlo první úrovně Přelud, 

vytvoří toto kouzlo iluzi určitého objektu, 
postavy nebo fyzické síly tak rozsáhlé, jako je 
velké oblast působnosti. Kouzelník může 
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udržovat iluzi s minimální koncentrací, tedy 
může se pohybovat polovinou své normální 
rychlosti.(nemůže však sesílat jiná kouzla) 
Nějaké základní zvuky jsou vytvořeny silou 
tohoto kouzla,ale není to srozumitelná 
mluva.Navíc,toto kouzlo přestane působit až 
dvě kola po přerušení kouzelníkovy 
koncentrace. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
kousek ovčí vlny. 

Zfalšování  (Iluze) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 8 hodin 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1 postava nebo předmět 
Záchranný hod: negace 

 
Tímto kouzlem může kouzelník 

zfalšovat informace, které se dají získat 
detekčními kouzly (Najdi okouzlení, Najdi zlo, 
Najdi neviditelnost, Najdi lež, Najdi magii, Najdi 
past atd.).Dokud funguje detekční kouzlo 
najde špatnou oblast, postavu nebo protiklad 
toho co kouzlo (jako třeba Najdi zlo nalezne 
dobro) hledá. Pokud hledající kouzelník 
neuspěje v záchranném hodu proti kouzlu, 
dostane špatnou informaci. Toto kouzlo 
nezabraňuje jiným kouzlům z věštecké sféry 
jako je Poznej přesvědčení, Věštění, ESP atd. 

Zrcadlový obraz (Iluze) 

Dosah: 0 
Složky: V,S 
Trvání: 3 kola / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: poloměr 6 stop 
Záchranný hod: žádný 

  
Když je kouzlo Zrcadlový obraz vyvoláno, 

vytvoří kouzelník kolem sebe  2 - 8 naprosto 
věrných kopií sebe sama. Tyto obrazy dělají 
přesně to co kouzelník. V době seslání se 
kouzelník rozmaže a různě zprohýbá, takže 
je pro jeho nepřátelé potom nerozeznatelné 
kde je on a kde jsou jeho iluze. Jakmile je 
obraz zasažen jak zbraní na blízko, střelou, 
magií nebo jiným útokem zmizí, ale ostatní 
obrazy zůstanou tak dlouho dokud někdo 
neudeří i je. Zdá se, že se obrazy přesunují 
z kola na kolo, tedy pokud je kouzelník 
zraněn v jednom kole nemůže se přesunout 
do jiného obrazu. Počet obrazů které se 
vytvoří zjistíme tak že hodíme 1k4 + 1 obraz 
za úroveň do maxima osmi obrazů. Na konci 
trvání kouzla zmizí i přeživší obrazy. 

 

Kouzla třetí úrovně  

Blesk (Vyvolávání) 

Dosah: 40 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: 1/2 
 

Sesláním Blesku vyvolá kouzelník silný 
výboj energie, který způsobí zranění za 1k6 
životů za jeho zkušenostní úroveň (do 
maximálních 10k6 životů) všem postavám 
v oblasti účinnosti kouzla. Úspěšný hod proti 
kouzlům znamená pouze 1/2 ztracených 
životů (zaokrouhluje se dolů). Výboj začne 
ve vzdálenosti a výšce jakou si přeje 
kouzelník a zasáhne povrch ve směru od 
kouzelníka (tedy pokud je výboj 40 stop 
dlouhý  a je ve vzdálenosti 180 stop od 
kouzelníka, udeří nejvzdálenější konec 
výboje 220 stop od kouzelníka [180 +40]). 
Výboj zapálí hořlavé materiály, může 
rozrazit i dřevěné dveře a odštípnout půl 
stopy velký odštěpek z kamene. Může také 
roztavit lehčí kov (olovo, zlato, měď, stříbro, 
bronz). Záchranný hod musí podstoupit 
všechny předměty, jež dostanou přesný 
zásah. Pokud se pod vlivem Blesku bariéra 
prolomí (neuspěje v záchranném hodu) 
pokračuje výboj dál. Blesk může porušit 1 
palec dřeva a 1/2 palce kamene za každou 
úroveň kouzelníka. 

Oblast působnosti blesku určí kouzelník. 
Buď vytvoří vidlicovitý blesk  o šířce 10 stop 
a délce 40 stop nebo pouze jeden blesk o 
šířce pěti stop a délce 80 stop. Pokud nemůže 
blesk dosáhnout své celé délky (zarazí se 
například o kamenný val) obrátí se proti 
kouzelníkovy a bude postupovat pokud 
nedosáhne své plné délky. 

Příklad: 80 stopový výboj je seslán ve 
vzdálenosti 40 stop, ale zasáhne kamennou 
zeď ve vzdálenosti 50 stop. Poté se obrátí 
proti kouzelníkovy a má před sebou ještě 70 
stop dlouhou vzdálenost, tudíž určitě 
kouzelníka zasáhne! 

DM může povolit odražení blesku. Tedy 
pokud blesk narazí do pevného materiálu 
odrazí se od něj v úhlu ve kterém do něho 
narazil. Postavy, které se tak třeba dostanou 
do dosahu blesku několikrát si musí hodit 
záchranný hod za každý kontakt s bleskem. 
Ale stále jsou zraněni buď za plný počet 
životů (pokud jednou selžou) nebo za 1/2 

pokud se jim všechny hody podaří. 
Materiální složkou kouzla je kousek 

kožešiny a jantar, křišťál nebo skleněné 
žezlo.  

Dotek upíra  (Nekromancie) 

Dosah: 0 
Složky: V,S 
Trvání: jeden dotek 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: původce kouzla 
Záchranný hod: žádný 

 
Jakmile se kouzelník, který seslal toto 

kouzlo, dotkne svého nepřítele v útoku tváří 
tvář, ztrácí nepřítel 1k6 životů za každé dvě 
úrovně kouzelníka až do maxima 6k6 životů 
u kouzelníka na 12. úrovni. Kouzlo vyprchá, 
pokud se kouzelník jednou dotkne svého 
cíle nebo uplyne jedna směna od seslání 
kouzla. Ztracené životy cíle se přičtou 
k životům kouzelníka. Pokud překročí jeho 
maximální počet životů, přičtou se také, ale 
pokud je někdy ztratí, už mu nepřibudou. 
Pokud mu ještě nějaké zbývají po jedné 
hodině od jejich načerpání, ztratí se též. 
Tímto kouzlem způsobené zranění se dá léčit 
buď magicky nebo normální cestou. Na 
nemrtvé toto kouzlo neúčinkuje. 

Dýchej  ve  vodě  (Proměny) 
obratitelné 

Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 hodina / úroveň + 1k4 hodin 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 
 

Příjemce tohoto kouzla může volně 
dýchat pod vodou po celou dobu trvání 
kouzla. Kouzelník může rozdělit dobu trvání 
mezi více postav rovným dílem. 

Obrácení kouzla na zaklínadlo Dýchej na 
souši umožní vodním živočichům dýchat 
normální vzduch. Žádná z verzí kouzla 
nezamezí postavám dýchat svým 
přirozeným způsobem ve svém přirozeném 
prostředí. 
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I luzorní  spis  (Iluze) 

Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 den / úroveň 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: postava čtoucí spis 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto kouzlo umožňuje kouzelníkovi 

zapsat instrukce nebo jiné informace na kus 
papíru nebo na svitek či pergamen apod. 
Tento spis se pak tváří jako zapsaný nějakou 
cizí magií. Pouze bytosti, které kouzelník určí 
mohou číst to co je na svitku napsáno. 

Nepovolané osoby, které se podívají na 
spis si musí hodit záchranný hod proti 
kouzlu. Úspěch znamená, že postava může 
odtrhnout od spisu oči se slabým pocitem 
desorientace. Selhání znamená, že se postava 
dostala pod vliv Sugesce automaticky přidané 
k iluzi kouzelníkem v době sesílání kouzla. 
Sugesce může působit pouze tři směny. 
Může přikázat, aby postava zavřela knihu a 
odešla nebo aby na existenci knihy 
zapomněla.Úspěšné seslání kouzla Rozptyl 
magii odstraní Iluzorní spis, ale neúspěch 
zničí text, který byl na svitku napsán. Skrytý 
text může být také přečten kouzlem Pravdivé 
vidění ve spojení se Čteními magie nebo 
Porozuměním jazykům. 

Materiální složkou kouzla je olověný 
inkoust, speciálně vyráběný alchymisty za 
cenu okolo 300 zlatých na jedno použití. 

Infrav idění  (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 2 hodina + 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1k3 nemrtvých 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožňuje příjemci kouzla 

vidět ve tmě do vzdálenosti 60 stop bez 
přítomnosti světla. Silný zdroj světla (oheň, 
louč, atd.) způsobí oslepení. Z toho plyne že 
infravidění nepůsobí dobře při velkém 
světle. Neviditelné postavy nelze tímto 
kouzlem spatřit. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
mrkve nebo malý achát. 

Jasnoslyšení  (Věštění) 

Dosah: zvláštní 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožní kouzelníkovi, který 

se soustředí na nějakou oblast slyšet ve své 
mysli zvuky vydávané do vzdálenosti 60 

stop od místa kde je střed kouzla. Vzdálenost 
není určující faktor, ale kouzelník musí 
přesně znát oblast, kde má být kouzlo 
sesláno, může to být oblast kouzelníkovi 
známá, nebo samozřejmá (jako je za dveřmi, 
za rohem, v koruně toho stromu). Tímto 
kouzlem jdou zaslechnout pouze zvuky 
normálně slyšitelné. Olovněné oplechování 
nebo magická ochrana zabraňuje působení 
tohoto kouzla, ale kouzelník si je vědom 
toho že je kouzlo blokováno. Toto kouzlo 
také funguje pouze na kouzelníkově rovině 
existence. Toto kouzlo vytváří na daném 
místě magický senzor, který může být 
magicky rozptýlen. 

Materiální složkou tohoto kouzla je malý 
roh v ceně nejméně 100 zlatých. 

Jasnozř i vost  (Věštění) 

Dosah: zvláštní 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Stejně jako Jasnoslyšení poskytuje i 
kouzlo Jasnozřivost kouzelníkovi schopnost 
vidět okolí do standardní viditelnosti  od 
místa centra kouzla. Vzdálenost tohoto místa 
není určující faktor, ale kouzelník musí 
přesně znát místo kam kouzlo sesílá. 
Samozřejmě, světlo hodně kouzlo limituje, 
protože toto kouzlo neumožňuje vidět 
pomocí infravidění nebo magického 
očarování. Pokud je na oblast kouzla seslána 
magická tma, je vidět jen tma. Pokud je tma 
přírodního původu, je viditelnost pouze 10 
stop. Olovněné oplechování nebo magická 
ochrana zabraňuje působení tohoto kouzla, 
ale kouzelník si je vědom toho, že je kouzlo 
blokováno. Toto kouzlo také funguje pouze 
na kouzelníkově rovině existence. Toto 
kouzlo tvoří magický senzor, stejně jako 
Křišťálová koule, který může být magicky 
rozptýlen. 

Materiální složkou kouzla je prášek 
z borové šišky. 

Jazyky (Proměny) 
obratitelné 

Dosah: 0 
Složky: V,M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: poloměr 30 stop 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožňuje kouzelníkovi 

porozumět a mluvit dalším jazykem. Může 
to být místní jazyk nebo třeba nářečí. Toto 
kouzlo neumožňuje kouzelníkovi mluvit se 
zvířaty. Zaručuje, že kouzelníkovi budou 

rozumět postavy do vzdálenosti normální 
slyšitelnosti, tedy obvykle okolo 60 stop. 

Kouzelník může mluvit jednou řečí 
navíc za každé 3. úrovně. Obrácením kouzla 
se zruší efekt kouzla Jazyky nebo je jím 
zabráněno verbální komunikaci jakéhokoliv 
druhu v oblasti účinnosti kouzla. 

Materiální složkou kouzla je malá jílová 
soška ziggurat, která je zničena při seslání 
kouzla. 

Klam (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V,S 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: původce kouzla 
Záchranný hod: negace 

 
Sesláním tohoto kouzla získá kouzelník 

přesvědčení postavy, která se nachází 
v oblasti o poloměru 30 stop v době kdy je 
kouzlo sesláno. Tato postava musí mít větší 
než zvířecí inteligenci, jinak kouzlo selže. Cíl 
má také právo na záchranný hod proti 
kouzlům, pokud uspěje Klam selže. V 
případě úspěchu zaklínadla typu Poznej 
přesvědčení odhalí pouze ono nepravé 
přesvědčení. Kouzla Najdi zlo nebo Najdi 
dobro také poznají tuto nepravou auru, 
pokud je dostatečně silná. Z postav, kterým 
bylo přesvědčení ukradeno, vyzařuje magie, 
ale ze samotného kouzelníka je viditelná jen 
pro bytosti, jejichž přesvědčení bylo také 
přetvořeno. Kouzlo klam s pomocí 
zaklínadel Proměna nebo Sebezměna může 
způsobit, že se kouzelník dokáže vydávat za 
postavu úplně jiného povolání, vzezření a 
přesvědčení. To záleží na něm. 

Leomundova mal inká 
chatrč  
(Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V,S,M 
Trvání: 4 hodiny + 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: oblast o průměru 15 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem okolo sebe kouzelník 
vytvoří matnou kouli nepohyblivé energie o 
barvě zvolené kouzelníkem. Horní polovina 
je nad zemí a ta spodní pod ní, tudíž se 
objekt nejeví jako koule ale jako polokoule. 
Dovnitř se společně s kouzelníkem vejde 
maximálně 7 bytostí velikosti S. Ty mohu do 
koule přicházet a znovu z ní odcházet jak si 
přejí, pokud ale kouli opustí kouzelník 
kouzlo se zruší. 

Teplota uvnitř koule je 70 stupňů F 
pokud se venkovní teplota pohybuje mezi 0 - 
100 F. Pokud je teplota pod nulou nebo nad 
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100 stupni F, je změna v kouli -1 / +1 podle 
toho o kolik je venku více nebo méně. 
Malinká chýše také poskytuje ochranu před 
živly, jako je déšť, prach, písečná bouře a 
podobné. Chatrč také vydrží jakýkoliv vítr 
menší než hurikán. Pokud je ale vítr větší, 
úkryt zničí. Vnitřek chatrče je polokoule a 
kouzelník jí může osvítit světlem takové 
intenzity jaké si bude přát. Přestože je 
povrch polokoule matný, je zevnitř 
průhledný. Střelné zbraně a většina kouzel 
polokoulí projde. Útočníci však dovnitř 
polokoule nevidí. Chýše může být 
rozptýlena. 

Materiální složkou kouzla je malý 
krystal, který se zničí pokud vyprchá trvání 
kouzla nebo pokud je chýše rozptýlena. 

Létání  (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 směna / úroveň + 1k6 směn 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem propůjčí kouzelník cíli 
schopnost létat. Příjemce kouzla se  může 
normálně vertikálně i horizontálně 
pohybovat s rychlostí 18 (pokud stoupá je 
rychlost poloviční, pokud klesá tak je 
rychlost dvojnásobná). Používání kouzla 
Létání vyžaduje tolik koncentrace, jako 
obyčejná chůze, takže většinu kouzel lze 
sesílat pokud se kouzelník pohybuje velmi 
pomalu, rychlostí 3. Možné bojové postihy 
zná DM a najde je v sekci Vzdušný souboj 
v DMR. Přesná doba trvání kouzla není 
kouzelníkovy známa. Hod provede skrytě 
DM. 

Materiální složkou kouzla je péro 
z křídla nějakého ptáka. 

Melfovy  ohnivé meteory  
(Vyvolávání, Proměny) 

Dosah: 70 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V,S,M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 1 cíl na jeden meteorit 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožňuje kouzelníkovi 

vytvořit malé koule ohně, jednu za každou 
úroveň které kouzelník dosáhl. Každá z nich 
po nárazu vybuchne do kruhu o průměru 1 
stopy a způsobí zranění za 1k4 životů 
postavě kterou zasáhne. Také může zapálit 
hořlavý materiál (dokonce i pevné prkno). 
Meteority jsou vystřeleny tak jako by to 
udělal kouzelník s bonusem +2 k útočnému 
číslu a bez postihu za vzdálenost. Střely jsou 
také považovány za granátoidní zbraně, 
které způsobí zranění za jeden život 

postavám do tří stop. Toto kouzlo může být 
sesláno dvěma způsoby: 

A)  Kouzelník udeří 5 meteority každé 
kolo (podívej se na pasáž Vícenásobný 
útok a iniciativa na straně 98) 

B)  Kouzelník vystřelí pouze jeden 
meteorit za kolo. Ale v tom samém 
kole může dělat i jiné věci, jako třeba 
kouzlit, útočit nebo používat 
předměty. Pokud ale sesílá kouzlo, 
které vyžaduje koncentraci, musí se 
vzdát kontroly nad meteority a už 
žádný nevytvoří. 

 Kouzlo skončí jakmile kouzelník vystřelí 
tolik meteoritů na kolik má nárok nebo 
pokud ztratí koncentraci. Zaklínadlo může 
také být samozřejmě rozptýleno. 

Složka, kterou kouzelník nutně 
potřebuje k seslání kouzla je kus síry 
uplácaný do kuličky společně s kusem 
borové šišky a malé dutá zlatá trubička, ne 
levnější jak 1000 zlatých (jsou na ní umístěny 
magické rytinky a není zničena po seslání 
kouzla). 

Mžik  (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V,S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: původce kouzla 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo způsobí, že se kouzelníkovo 

hmotné tělo začne přesunovat z místa na 
místo v absolutně náhodném čase. To 
znamená že útok tváří v tvář vedený proti 
kouzelníkovi je automaticky neúspěšný, 
pokud je iniciativa útočníka nižší (respektive 
hod je vyšší) než kouzelníkova. 

Každé kolo, po které kouzlo trvá, si 
kouzelník hodí 2k8 a tento hod se bere jako 
jeho iniciativa na dané kolo. Kouzelník se 
může přenést a náhodně znovuobjevit ve 
vzdálenosti 10 stop od jeho minulé pozice ( 
směr je určen náhodně hodem 1d8; 1 = 
doprava vpřed, 2 = doprava , 3 = doprava 
vzad, 4 = dozadu, 5= doleva vzad, 6= 
doleva, 7 = doleva vpřed, 8 = dopředu) 
Kouzelník se nemůže objevit v pevném 
předmětu; pokud tento směr padne na 
kostce, hoď znovu. Pokud se má kouzelník 
objevit v předmětu za kterým lze pohnout a 
srovnatelný s kouzelníkovou váhou a 
velikostí, je předmět odsunut stranou. Pokud 
není možné se přenést jinam než do 
pevného nepohyblivého objektu, zůstane 
bohužel kouzelník uvězněn v Éterických 
sférách. 

Během každého kola, po které kouzlo 
trvá může být na kouzelníka zaútočeno 
pouze v případě lepší iniciativy útočníka, 
nebo pokud je útočník schopen zasáhnout 
celou plochu kde je kouzelník. (Tedy 

například dechy, Ohnivou koulí a podobnými 
kouzly). Útočníci s více útoky za kolo, nebo ti  
pod vlivem kouzla Rychlost ,mohou obvykle 
útočit dostatečně brzy, aby mohli mít 
nakonec nejméně jeden útok proti čaroději. 

Pokud chce kouzelník v době trvání 
kouzla útočit, může zaútočit po přemístění, v 
tom případě se mu k jeho normální iniciativě 
2k8 přičte ještě 1k10 (v tom případě většinou 
jedná jako poslední). Nebo se může pokusit 
zaútočit ještě před zmizením. Tento úmysl 
musí oznámit ještě předtím než hodí 2k8. V 
tom případě si hodí 1k10 a 2k8 a musí doufat 
že hod 1k10 bude nižší než hod 2k8. Pokud 
je tomu tak stihne kouzelník zaútočit ještě 
před zmizením, pokud ne a hod 2k8 je nižší 
než hod 1k10 má kouzelník smůlu a zaútočí 
na toho kdo se nachází na nové pozici, kde 
se objeví a ke komu je obrácen čelem. 

Nevidite lnost  do 10 stop 
(Iluze) 

Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: poloměr 10 stop od cíle 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo propůjčí neviditelnost 

příjemci kouzla a všem dalším bytostem 
v dosahu 10 stop. Pokud některý z nich má 
zdroj světla, tak tento zdroj zmizí také, záře 
však zůstane. Kouzlo se pohybuje společně 
s příjemcem. Ti kteří jsou kouzlem ovlivněni 
se ale také navzájem nevidí. Všichni, kteří se 
z dosahu kouzla vzdálí  se stanou 
viditelnými, ale postavy, které se dostanou 
do oblasti kouzla již po jeho seslání se 
nezneviditelní. Ti, kteří jsou pod vlivem 
kouzla, krom hlavního příjemce, se zviditelní 
pokud zaútočí. Pokud zaútočí hlavní 
příjemce kouzla,bude kouzlo zlomeno pro 
všechny. 

Materiální složka kouzla je stejná jako u 
kouzla neviditelnost. 

Nezj ist i te lnost  (Zažehnávání) 

Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 1 postava nebo jeden 

  předmět 
Záchranný hod: žádný 
 

Sesláním tohoto kouzla způsobí 
kouzelník, že dotknutá postava nebo 
předmět nebude k nalezení věšteckými 
schopnostmi jako je Jasnozřivost, Jasnoslyšení, 
Najdi předmět nebo ESP a další nacházející 
kouzla. Také ochraňuje oblast před účinky 
magických předmětů jako je Křišťálová koule 
nebo ESP medailon. Nemá však vliv na 
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kouzlo zjišťující přesvědčení. Pokud je na 
dotyčný předmět nebo postavu použito 
věštění, musí původce zaklínadla 
Nezjistitelnost podstoupit záchranný hod 
proti kouzlu. Pokud uspěje, věštění selže. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
diamantu v hodnotě 300 zlatých. 

Ohnivá koule  (Vyvolávání) 

Dosah: 10 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V,S,M 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: poloměr 20 stop 
Záchranný hod: 1/2 

 
Toto kouzlo vytvoří koulovitý shluk 

plamenů, které za téměř žádného hluku 
explodují a způsobí zranění závislé na 
úrovni původce kouzla. Je to 1k6 životů za 
každou úroveň kouzelníka do maxima 10k6 
životů. Exploze a koule se přizpůsobí oblasti 
ve které se nachází. Normálně je její účinek 
znát v oblasti přibližně 33 krychlových stop, 
což je přibližně 10' x 10' x 10'. Kromě toho, že 
způsobí zranění, zapálí také veškerý hořlavý 
materiál v oblasti a roztaví lehčí kovy, jako je 
zlato, měď, stříbro a další. Výbušné 
předměty musí uspět v záchranném hodu 
proti magickému ohni jinak explodují. 

Kouzelník při sesílání ukáže prstem na 
místo kde má Ohnivá koule vybuchnout. Poté 
z jeho prstu vyletí blesk a zasáhne buď 
danou oblast, nebo něčí tělo. Pokud je v cestě 
ohnivé kouli nějaká bariéra, vybuchne koule 
na ní. Postava které neuspěje v záchranném 
hodu přichází o daný počet životů, ostatní 
kteří uspějí ztrácejí pouze polovinu. DM hází 
na poškození u každé postavy zvlášť. 

Materiální složkou kouzla je malinká 
koulička netopýřího trusu či kousek síry. 

Ohnivý š íp  (Zaklínání / Přivolání) 

Dosah: 30 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 kolo 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo působí dvěma způsoby. Za 

prvé může kouzelník způsobit, že se 
normální šípy nebo šipky přetvoří na hořící 
po dobu jednoho kola. Šípy musí být použity 
normálně, nabití a natažení. Pokud nejsou 
vystřeleny do jednoho kola, stráví je magie. 
Za každých 5 úrovní dokáže kouzelník 
okouzlit 10 střel. Tyto střely způsobí 
normální zranění + 1 život za zranění 
ohněm každý zásah. Tato verze kouzla je 
většinou používána ve větších bitvách. 

Druhá verze kouzla umožňuje 
kouzelníkovy vystřelit na nepřítele ohnivé 
šipky. Podmínkou je, aby byl nepřítel 

v dosahu kouzla. Každá šipka způsobí 
zranění za 1k6 životů normálního zranění + 
4k6 životů za zranění ohněm. Pokud uspěje 
postava v záchranném hodu proti kouzlům 
je zranění ohněm jen poloviční. Kouzelník 
může seslat jednu střelu za každých pět 
úrovní zkušenosti (dvě střely na 10 úrovni, 3 
na patnácté atd.). Střely musejí být použity 
na nestvůry, které jsou od sebe vzdáleny 
maximálně 20 yardů a naproti kouzelníkovy. 

Materiální složkou kouzla je kapka oleje 
a kousek křemene. 

Ochrana prot i  z lu  do 10 
stop 
(Zažehnávání) 
obratitelné 

Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: poloměr 10 stop od cíle 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo působí stejně jako kouzlo 

Ochrana proti zlu, toto kouzlo však zabírá 
větší oblast a jeho trvání může být delší. 
Efekt kouzla se pohybuje společně 
s příjemcem. Jakákoliv postava uvnitř kruhu 
může kouzlo zlomit, pokud zaútočí na 
nějakou postavu, které se kouzlo týká. 
Jestliže je bytost na kterou je kouzlo sesíláno 
větší než oblast na kterou lze kouzlo seslat, 
stane se příjemcem kouzla pouze ona 
postava a kouzlo působí normálně jako 
kouzlo Ochrana proti zlu. 

Pro úspěšné dokončení kouzla musí 
kouzelník na zemi nakreslit kruh o průměru 
20 stop použitím práškového stříbra. 
Materiální složkou na obrácené kouzlo je 
železný prášek. 

Ochrana před normálními  
st řelami (Zažehnávání) 

Dosah: dotek 
Složky: V,S 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem se stane kouzelník 

naprosto imunní vůči hozeným nebo 
vystřeleným předmětům, jako jsou: šípy, 
sekyrky, šipky, malé kameny nebo kopí. 
Dále ještě redukuje o jedna každý hod na 
zásah (ale nikdy ne méně než 1) ze zbraní 
typu střely z balisty, katapultu a ostatních 
velkých  střel nebo magických šípů. Toto 
kouzlo však neochrání před Ohnivou koulí, 
Bleskem nebo Magickou střelou. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
želvího krunýře. 

Polap nemrtvého (Nekromancie) 

Dosah: 60 stop 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1k4 kol + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 1k3 nemrtvých 
Záchranný hod: negace 

 
Polap nemrtvého znehybní 1k3 nemrtvých 

s celkovou životaschopností nepřevyšující 
úroveň kouzelníka. Jedním sesláním kouzla 
nejde znehybnit více jak tři nemrtvé. Při 
seslání si kouzelník vyhlédne střed kouzla a 
tři nejbližší jsou považováni za cíl. Hloupí 
nemrtví (jako jsou kostlivci nebo zombie či 
ghůlové) jsou automaticky ovlivněni tímto 
kouzlem. Ostatní nemrtví mají možnost 
záchranné hodu. 

Materiální složkou kouzla je kousek síry 
a sušený česnek. 

Polap postavu 
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 120 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 1 až 4 bytosti v oblasti 

  20 stop krychlových 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo zamezí pohybu 1k4  

humanoidním či polohumanoidním 
bytostem po dobu 5 nebo více kol. 

Zaklínadlo působí na všechny dvounohé 
humanoidy velikosti S nebo menší. Tedy i na 
skřítky, dryády, trpaslíky, elfy, gnoly, 
gnómy, orky, půlorky, půlčíky, půl-elfy, 
skuruty, koboldy, ještěrce, orky a další. 

Kouzlo má svůj střed v oblasti, kterou 
zvolí kouzelník a působí na bytosti, které 
kouzelník vybere a které jsou v dosahu 
kouzla. Pokud je kouzlo sesláno na tři nebo 
čtyři postavy, hází si všechny 
nemodifikovaný záchranný hod. Pokud je 
kouzlo sesláno pouze na dvě postavy,hází si 
obě záchranný hod s postihem -1. Sesláním 
zaklínadla na jednu jedinou postavu 
zhoršuje její šanci na záchranu o 3. Tento 
záchranný hod může být modifikován 
bonusem za vysokou moudrost. Úspěch 
znamená že kouzlo na postavu nepůsobí. 
Toto zaklínadlo neúčinkuje na nemrtvé.  

Držená postava se nemůže pohybovat 
ani mluvit, stále ale vnímá okolí a smí 
používat schopnosti, které nevyžadují pohyb 
nebo řeč. Toto kouzlo nebrání jakýmkoli 
zraněním nebo působení jedů. Kouzelník 
může kouzlo ukončit jediným gestem 
kdykoliv si to bude přát. Polap postavu trvá 10 
kol na páté úrovni, 12 na šesté úrovni, 14 na 
sedmé úrovni kouzelníka atd. 

K seslání kouzla potřebuje kouzelník 
malý, rovný kousek železa. 
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Poryv  vě t ru  (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 kolo 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 10 stop na šířku a 10 

  yardů za úroveň na délku 
Záchranný hod: žádný 

 
Jakmile je kouzlo sesláno, zavane oblastí 

vítr, který jakoby vychází z kouzelníka a 
který se pohybuje podle toho kam se 
kouzelník dívá. Síla tohoto větru (30 mil za 
hodinu) je dostačující k tomu aby uhasila 
svíčky, louče a podobné nechráněné ohně. 
Chráněný oheň může být také uhašen a to 
s pravděpodobností 5% za zkušenostní 
úroveň kouzelníka. Také může rozfoukat 
větší oheň a to do vzdálenosti 1k6 stop ve 
směru vanutí větru. Malé létající bytosti 
prostě odvane kus zpět a to do vzdálenosti 
1k6krát 10 yardů a větší (do velikosti muže) 
znehybní, pokud se budou chtít pohybovat 
proti větru. Létající bytosti větší než S 
zpomalí a to na 50% původní rychlosti po 
dobu jednoho kola. Také popraskají jemné a 
malé věci, rozptýlí se mlha a nedržící se 
levitující bytosti nebo objekty jsou vrženy 
pryč. Šířka větru je 10 yardu plus délka 10 
yardů za každou úroveň kouzelníka (tedy 
kouzelník na 8 úrovni vytvoří vítr dlouhý 80 
yardů). 

Materiální složkou kouzla je nějaké 
semínko. 

Povolávání  bytost í  I  
(Zaklínání / Přivolání) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: 2 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Po jednom kole od seslání tohoto kouzla 
magicky kouzelník přivolá 1k4 bytostí na 1. 
úrovni (vybrané tvým DM z tabulky). Bytosti 
se objeví v dosahu kouzla, podle toho jak si 
přeje kouzelník a zaútočí na nepřítele toho 
kdo je povolal. Budou se ho snažit zničit 
všemi prostředky, které mají k dispozici a to 
do té doby dokud jim kouzelník nepřikáže, 
aby toho nechali nebo do té doby než jsou 
zabity či dokud nevyprší doba trvání kouzla. 
Tyto bytosti si nehází hod na morálku a 
zmizí pokud jsou zabity.Pokud neexistuje 
žádný oponent se kterým by se mohly pustit 
do boje, může se s nimi pokusit kouzelník 
komunikovat (pokud na to mají bytosti 
dostatečnou inteligenci) a mohou 
kouzelníkovi posloužit jinak. 

Ve vzácných případech,se může 
dobrodruhům stát že budou povolání 
nějakým mocným čarodějem, který použije 

toto kouzlo.Ten jim pak může zadat nějaký 
úkol. 

 Materiální složkou kouzlo jsou malý 
pytlík a malá svíčka. 

P ředmě t  (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 4 hodiny / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 2 stopy kubické / úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může kouzelník zmenšit 
jeden nemagický předmět (pokud je ve 
velikostním limitu kouzla) až na 1/12 jeho 
původní velikosti. Kouzelník takto může 
zmenšit i právě zmenšené předměty do věci 
podobné látce. Pokud je vlastníkem 
předmětu nějaká postava, může si hodit 
záchranný hod proti kouzlu. Předmět lze 
navrátit do původního stavu a velkosti 
pouze zahuštěním na pevnou hmotu nebo 
jedním slovním příkazem kouzelníka, který 
kouzlo seslal. Oheň nebo jeho palivo může 
být tímto kouzlem také zmenšeno. 

P ředst íre j  smrt  (Nekromancie) 

Dosah: dotek 
Složky: V,S 
Trvání: 1 hodina + 1směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožní kouzelníkovi, nebo 

komukoli, kdo není na vyšší úrovni než 
kouzelník upadnout do kaleptického stavu, 
který není jakkoliv rozeznatelný od 
normální smrti. Postava, na kterou je kouzlo 
sesláno ale neztrácí smysly, může vnímat a 
slyšet a ví co se kolem ní děje. Nemůže však 
cítit a nevidí. Tedy jakékoliv zranění, tělo 
jakoby nevnímá a nereaguje na něj, proto je 
zranění jen poloviční. Navíc paralýza, jed 
nebo vysávání energie nebo úrovní nepůsobí 
dokud kouzlo trvá. Pokud má jed ještě 
působit po uplynutí doby, kdy je postava 
vystavena kouzlu, působit bude ale 
záchranný hod se ale nemění. 

Pouze ten kdo chce se může stát 
příjemcem kouzla. Kouzelník může kouzlo 
ukončit kdykoliv bude chtít, nebo také může 
být rozptýleno. Ale navrácení k životu trvá 
celé jedno kolo, než si tělo znovu osvojí 
všechny své funkce. 

 
 
 
 
 
 
 

P ř ízračná s í la  (Iluze) 

Dosah: 60 yardů + 1 yard / úroveň 
Složky: V,S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 40 stop krychlových + 

  10 stop krychlových 
   / úroveň 

Záchranný hod: zvláštní 
 
Toto zaklínadlo vytvoří iluzi zahrnující 

zvuk, zápach a teplotní  vjemy. Je podobné 
jako kouzlo Zdokonalený přelud. Toto kouzlo 
se ztratí po třech kolech od doby kdy se na 
něj kouzelník přestane soustředit. 

P ř ízračný o ř   
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: dotek 
Složky: V,S 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem vytvoří kouzelník skoro 

hmotné, skoro koňské zvíře. Na tomto zvířeti 
může jet pouze kouzelník, který ho povolal, 
nebo někdo koho kouzelník označil jako 
jezdce. Přízračný oř má černé tělo a hlavu, 
šedou hřívu a ocas. Má také mlžná, 
nehmotná kopyta, která nevydávají žádný 
zvuk. Jeho oči mají mléčnou barvu. Není 
určen k boji, ale normální zvířata se mu 
vyhýbají. Jen velmi málo bytostí na něho 
zaútočí. Kůň má TZ 2 a 7 životů + 1 za 
zkušenostní úroveň původce kouzla. Jakmile 
ztratí veškeré životy, zmizí. Kůň se pohybuje 
rychlostí 4 za úroveň kouzelníka do 
maximální pohyblivosti 48. Může mít sedlo a 
uzdu, také může nést svého jezdce a 10 liber 
váhy navíc za každou úroveň kouzelníka. 

Přízračný kůň má také několik 
speciálních vlastností závisejících na úrovni 
původce zaklínadla. 

8. úroveň: Oř se může pohybovat pískem 
prachem nebo bažinou bez jakékoliv 
námahy. 

10. úroveň: Oř se může pohybovat po 
vodě, jako by to byla pevná zem 

12. úroveň: Oř se může pohybovat ve 
vzduchu, jako by to byla pevná země. Tak 
může překonat propasti bez mostů. 
Pohyblivost se upravuje podle nadmořské 
výšky. 

14. úroveň: Může se změnit tak aby 
vypadal jako pegas s pohyblivostí ve 
vzduchu 48. 

Schopnosti se sčítají. Tudíž kůň na 12. 
úrovni má schopnosti jako kůň na 8., 10. a 
12. úrovni. 
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P ř ízrak (Proměny, Iluze) 

Dosah: 0 
Složky: S,M 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: původce kouzla 
Záchranný hod: žádný 

 
Po seslání tohoto kouzla se kouzelník a 

všechno jeho vybavení stane přízračným;  až 
téměř nehmotným. Kouzelník může být 
zasažen pouze magií nebo speciálními 
zbraněmi, jako jsou magické zbraně +1 a 
nestvůrami, které jsou zranitelné pouze 
těmito zbraněmi. Nemrtví si kouzelníka 
většinou nevšimnou, budou si myslet že to je 
Přízrak nebo Spektra, pouze mágomrtváci a 
zvláštní nemrví si mohu hodit záchranný 
hod proti kouzlu s postihem -4. 

Kouzelník se může protahovat malými 
dírami nebo otvory či pouhými prasklinami 
s veškerou výbavou, vším co má na sobě, co 
drží v ruce. Kouzelník ale nemůže bez 
dalších magických prostředků létat. Ani 
nemůže útočit, může ale zasáhnout bytosti 
z éterické sféry existence. Úspěšné seslání 
Rozptyl magii vrátí kouzelníkovi jeho 
původní podobu. Kouzelník může kouzlo 
ukončit vyřčením jednoho jediného slova. 

Materiální složkou kouzla je kousek gázy 
a kouř (třeba od louče nebo táborového 
ohně). 

Rozpty l  magi i  (Zažehnávání) 

Dosah: 120 yardů 
Složky: V,S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 30 stop krychlových 
Záchranný hod: žádný 

 
Sesláním tohoto kouzla uvolní kouzelník 

síly, které dokáží neutralizovat nebo úplně 
zrušit vlivy, způsobené magií. Tato 
neutralizace funguje následujícími způsoby: 

Za prvé je zde šance, že se kouzlu 
Rozptyl magii podaří odstranit magické efekty 
(včetně vrozených schopností) vyvolané 
jinými bytostmi nebo předměty.  

Za druhé, může narušit průběh sesílání 
nebo použití magických schopností (i 
předmětů) v oblasti účinnosti.  

A za třetí, může zničit magické lektvary 
(které jsou považovány za cíl 12 úrovně). 

Je potřeba házet za každý předmět nebo 
zaklínadlo, které se nachází v oblasti 
účinnosti, aby se zjistilo, zda-li bude úspěšně 
rozptýleno. Kouzelník je vždy schopen 
automaticky zrušit efekt svého vlastního 
seslaného kouzla. Může se ale stát, že se 
kouzelníkovi podaří rozptýlit i svá vlastní 
kouzla a to i pokud si tak nepřeje. Šance na 
úspěch závislá na rozdílu úrovní mezi 
původcem kouzla Rozptyl magii a cílovým 

magickým efektem. Základní šance na 
rozptýlení je 50% (11 nebo více na 1k20). 
Jestliže je kouzelník na vyšší úrovni než 
tvůrce magického působení, je rozdíl jejich 
úrovní odečten od základního úspěšného 
hodu. . Pokud je ale původce kouzla Rozptyl 
magii na úrovni nižší, je takový rozdíl k hodu 
přičten. Opět platí, že pokud při hodu padne 
20 znamená to úspěch a naopak 1 znamená 
neúspěch. Z toho plyne, že kouzelník, který 
sesílá toto kouzlo může být klidně o deset 
úrovní výše než je magické působení, kterou 
se snaží rozptýlit, ale když padne 1 znamená 
to stejně neúspěch. 

Rozptyl magii nepůsobí na speciální 
okouzlené předměty, jako jsou magické 
svitky, prsteny, hůlky, žezla, hole, zbraně, 
štíty a brnění a další magické předměty, 
pokud není kouzlo sesláno přímo na ně. 
Jejich magické schopnosti poté přestanou 
fungovat na dobu 1k4 kol. Předmět 
vlastněný či používaný nějakou bytostí 
používá záchranný hod proti kouzlům této 
bytosti jako ochranu před rozptýlením., 
pokud ne je předmět automaticky 
nefunkční.  Ale to ještě neznamená, že by 
tyto předměty byly úplně k nepoužití, 
magický meč se dá stále používat jako meč a 
stále je pekelně ostrý. 

Artefakty jsou tímto kouzlem 
nepostihnutelné, ale některé z jejich 
magických vlastností by mohly případně 
podlehnout rozptýlení magie. Rozhodnutí 
závisí na DM.  

Toto kouzlo je velmi efektivní je li 
sesláno na okouzlené nebo jinak 
poblouzněné postavy. Určitá kouzla 

nemohou být tímto kouzlem rozptýlena. To 
je pak uvedeno u daného kouzla. 

Rychlost  (Proměny) 

Dosah: 60 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: 3 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 40 stop krychlových; 

  1 postava za úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Postava na kterou je kouzlo sesláno se 

začne pohybovat dvojnásobkem své 
normální rychlosti a také útočí dvakrát 
rychle. Zrychlená postava dostává bonus -2 
na hod na iniciativu. Tedy, postava se 
pohyblivostí 6 a jedním útokem za kolo se 
bude pohybovat rychlostí 12 a útočit dvakrát 
za kolo. Vícekrát seslaná Rychlost nemá 
kumulativní účinky. Počet postav na které 
může kouzelník kouzlo seslat závisí na 
kouzelníkově úrovni zkušenosti. Postava, 
která je nejblíže středu kouzla bude 
zrychlena nejdříve. Všechny postavy na 
které má být kouzlo sesláno se musí 
vyskytovat v oblasti účinnosti kouzla. Toto 
zaklínadlo lze také použít tak aby zrušilo 
účinky kouzla Zpomalení. Vedlejším účinkem 
tohoto zaklínadla je to, že příjemce kouzla 
zestárne o jeden rok, protože toto kouzlo 
silně urychlí jeho metabolismus. Toto kouzlo 
není kumulativní samo ze sebou, ani 
s podobným typem magie. 

Materiální složkou kouzla je úlomek 
skořicového kořene. 

 

Shrnutí rozptýlení magie 

Zdroj magie Odolává jako Výsledek rozptýlení 
Kouzelník - automatické 
Jiný kněz či kouzelník / úroveň / životaschopnost zrušení efektu 
  vrozená schopnost   cíle  
Hůlka 6 úroveň * 
Hůl 8 úroveň * 
Lektvary 12 úroveň lektvar zničen 
Různé magické předměty 12 úroveň nebo zvláštní * 
Artefakt rozhodnutí DM rozhodnutí DM 
 
* Zrušení efektu; pokud je cílem magický předmět, stává se nefunkční po 1k4 kol. 
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Sépi í  a  hadí  runa  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 5 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 1 runa 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Po seslání kouzla se vytvoří malinký 

symbol v textu na kterémkoli v jakémkoli 
napsaném slově. Po jeho přečtení vystřelí 
z knihy hadovitá sépie a zaútočí na 
nejbližšího čtenáře, pokud se nejedná o 
kouzelníka, který kouzlo seslal. Útok je brán 
jako útok nestvůry s životaschopností  
stejnou jako úroveň kouzelníka. Pokud je 
útok úspěšný je cíl pohlcen jakoby dovnitř 
blikotající krystalické sféry, je zmrazený a 
naprosto neschopný pohybu dokud 
původce kouzlo nezruší jedním slovem nebo 
pokud není úspěšně sesláno kouzlo Rozptyl 
magii nebo dokud neuplyne doba 1k4 dní + 
1 den za původcovu zkušenostní úroveň. V 
té době nemůže postižený dělat nic, je 
obstoupen silou sféry, nestárne, nemá hlad, 
nespí (a nemůže znovu naučit nějaká 
kouzla). Nevnímá své okolí. 

Pokud se sépie mine, rozplyne se 
v nahnědlém dýmu, který pokrývá oblast 10 
stop v průměru a vytratí se až po jednom 
kole. 

Toto kouzlo nelze zjistit nějakým 
běžným způsobem a kouzlo Najdi magii 
odhalí pouze to, že text je magický. Rozptyl 
magii může kouzlo odstranit a kouzlo Smaž 
jej smaže i s textem. 

Složkou kouzla je prášek z diamantu 
v hodnotě 100 zl a hadí šupina či  spory 
s nějaké houby. 

Sugesce (Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, M 
Trvání: 1 hodina + 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: negace 

 
Po seslání tohoto kouzla může kouzelník 

ovládat jednání nějakého jiného tvora 
jednoduše vyslovením několika slov nebo 
nějaké fráze. Postava, která má být takto 
ovlivněna musí rozumět kouzelníkovu 
jazyku. Příkazy musí být ve stejném jazyce 
v jakém mluví i postava. 

Příkazy jako bodni se, vrhni se na 
bodáky nebo jiné skoro sebevražedné 
příkazy automaticky ukončí kouzlo. 
Nicméně sugesce, že bazén s kyselinou je 
vlastně jen bazének s vodou a že lehké 
smočení by bylo osvěžující je jiný případ. 
Usmlouvání draka, aby přestal útočit na 
kouzelníkovy skupinu, a že rozdělení 

pokladu by byl dobrý nápad, je velmi dobré 
využití tohoto kouzla. K provedení nějaké 
akce může být specifikována i přesné 
podmínka, kdy a za jakých okolnosti. Pokud 
k takové situaci nedojde před vypršením 
trvání kouzla, podmínka zanikne. 

Pokud postava uspěje v záchranném 
hodu, kouzlo se zruší. Velmi rozumné 
použití sugesce může ovlivnit záchranný 
hod a to postihem. Jeho výší stanový DM. 
Nemrtví se nemohou stát terčem tohoto 
kouzla. 

Materiální složkou kouzla je hadí jazyk a 
kousek medu nebo kapka sladkého oleje. 

Tajná stránka (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: dokud není rozptýleno 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 stránka velikosti do 2 

   stop čtverečních 
Záchranný hod: žádný 
 

Po seslání kouzla Tajná stránka se 
aktuální obsah stránky změní na něco úplně 
jiného. Tedy mapa může být změněna na 
pojednání o zapálení ohně pomocí dvou 
dřívek. Stránka se může zobrazit jako úplně 
jiná atd. Blábolení a Výbušné runy mohou být 
na tento text ještě seslány, ale kouzlo 
Porozumění jazykům neukáže pravý obsah 
stránky. Kouzelník může zobrazit pravý text 
pomocí vyslovení jednoduchého příkazu, 
prostudovat jej a zase vrátit do původního 
stavu. Dvojnásobné vyřčení příkazu kouzlo 
odstraní. Pouze malý oblak magie zahaluje 
stránku na kterou je kouzlo sesláno. Její 
pravý obsah může být zjištěn pomocí 
Rozptýlení magie, ale pokud kouzlo selže je 
stránka zničena. Pravdivé vidění ukáže pravý 
obsah stránky pokud je sesláno najednou s 
kouzlem Porozumění jazykům. Kouzlo Smaž 
může text zničit. 

Materiální složkou kouzla je prášková 
esence z bludičky. 

Vě t rná zeď  (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 10 stop šířka x 5 stop 

  výška / úroveň  
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto kouzlo vytvoří neviditelnou 

vertikální bariéru vzduchu tlustou 2 stopy a 
značně silnou - takto silný vítr postačuje 
k tomu aby jím neproletěli malí ptáci (až do 
velikosti orla) nebo list papíru a podobné 
materiály, které nikdo nedrží (pokud ano 
musí si hodit záchranný hod proti kouzlu, 
aby se zjistilo jestli je drží dost pevně) 

Normální hmyz nemůže bariérou projít. 
Obyčejné věci, jako je třeba plášť s kapucou 
odletí jakmile se dostanou do styku 
s větrnou bariérou. Všechny šípy se odkloní 
a minou. Kameny do praku nebo jiné 
předměty vážící více jak 2 libry dostávají 
postih -4 na prví střelu a -2 na každou další. 
Dechy a postavy tvořené vzduchem nemohu 
projít skrze tuto bariéru. 

Materiální složkou kouzla je malý 
větrník a péro nějakého exotického ptáka. 

Výbušné runy (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: poloměr 10 stop 
Záchranný hod: Žádný nebo 1/2 

 
Umístěním těchto run na nějakou mapu, 

svitek, knihu nebo nějaký jiný předmět ze 
kterého se dá číst, brání kouzelník 
nepovolaným osobám ve čtení daného 
dokumentu. Šance na jejich odhalení je 
velmi malá - pouze 5% za zkušenostní 
úroveň čtenáře. Podmínkou je aby tato 
zkušenost pocházela od povolání pracujícího 
s magií. Zloděj má vždy šanci 5%. Nicméně 
zaklínadla sloužící k hledání magických pastí 
je odhalí vždy. 
Jakmile runy explodují zraní čtenáře za 
6k4+6 životů a není povolen záchranný hod. 
Za stejný počet životů nebo za 1/2

 jsou 
zraněni všichni v oblasti a ve směru exploze. 
Ti už mají povolen záchranný hod. 
Kouzelník, který kouzlo seslal může číst ze 
svitků stejně dobře jako ten komu prozradí 
jak ve svitku číst. Kouzelník, který kouzlo 
seslal může kouzlo automaticky odstranit, 
kdy to uzná za vhodné. Ostatní kouzelníci 
(či kněží) ho můžou zrušit jen kouzlem 
Rozptyl magii nebo Smaž. Kouzlo Výbušné 
runy se ztratí po první explozi, předmět na 
který bylo kouzlo sesláno je zničen, pokud 
není imunní proti magickému ohni 
(informace v DMR u záchranných hodů 
předmětů.) 

Zpomalení  (Proměny) 

Dosah: 90 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 3 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 40 stop krychlových; 

  1 postav za úroveň 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo zpomalí okouzlené bytosti na 1/2 
obvyklé rychlosti. To se vztahuje i na jejich 
útok, tudíž útočí s poloviční rychlostí. Seslání 
kouzla Zpomalení také ruší účinky kouzla 
Rychlost. Ale nepůsobí na jinak magicky 
zpomalené nebo zrychlené postavy.  
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Zpomalené postavy mají TZ horší o +4 a 
útočný postih –4. Také se jim ruší veškeré 
bonusy za vysokou obratnost. Počet 
okouzlených postav závisí na úrovni 
kouzelníka stejně tak jako oblast působnosti 
kouzla. Postiženy jsou nejprve ty postavy, 
které jsou nejblíže ke středu kouzla. 
Záchranný hod se hází s postihem -4. 
 Materiální složkou kouzla je kapka 
sirupu. 

Kouzla čtvrté 
úrovně  

Dimenzionální  dve ře 
(Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: původce kouzla 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem se kouzelník může 

přenést do vzdálenosti 30 yardů za jednu 
zkušenostní úroveň. Tato speciální forma 
teleportace nemá žádná omezení a kouzelník 
se vždy objeví na místě které si přál, když si 
místo alespoň zjednodušeně představí nebo 
udá vzdálenost jako je třeba „300 yardů 
přímo dolů“ nebo „nahoru na severozápad 
pod úhlem 45 stupňů a do vzdálenosti 420 
yardů.“ Pokud se kouzelník objeví v místě 
kde je nějaký pevný materiál je polapen 
v Astrální sférách. Pokud byla uvedena 
vzdálenost a kouzelník se objeví ve vzduchu 
spadne a zraní se (pokud tedy předtím 
neprovedl nějaká magická opatření). 
Všechno co kouzelník nese, předmět do 
maximální váhy 500 liber nebo živý materiál 
do váhy 250 liber je přenese s kouzelníkem 
také. Vzpamatování se ze seslání 
Dimenzionálních dveří vyžaduje jedno kolo. 

Duhové barvy  (Proměny, Iluze) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 30 stop krychlových 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo vytvoří zářící, duhový shluk 

proplétajících se barev. Všechny postavy 
v něm chycené jsou fascinovány a zůstanou 
nehybné dokud nevyprší doba trvání kouzla. 
Kouzlo může spoutat postavy s maximální 
celkovou životaschopností 24 – tedy 24 
postav s životaschopností 1 nebo 12 postav 
s životaschopnosti 2. Všechny okouzlené 
postavy se musí nacházet v oblasti účinnosti 
kouzla a mohou si hodit záchranný hod proti 
kouzlům, pokud si tak přejí. Útok na 
okouzlenou postavu jí ihned uvolní z vlivu 
kouzla. Postavy, které jsou z oblasti působení 
kouzla odtlačeny se stále budou snažit vzor 
následovat. 

Jakmile je kouzlo sesláno potřebuje 
kouzelník pouze gesta na ovládání vzorů a 
k jejich pohybu pomalu ve směru jaký si 
přeje. Rychlost tohoto pohybu je 30 stop za 
kolo. Kouzlo vytrvá bez dalších instrukcí od 
původce ještě 1k3 kol. Všechny okouzlené 

postavy následují vlnící se duhové vzory. 
Pokud je vzor zavede do nebezpečné oblasti 
(skrze plameny, padající kameny atd.) 
dostávají postavy další záchranný hod. 
Pokud je výhled na vzor úplně zablokován 
(třeba kouzlem Zatemnění) je kouzlo zrušeno. 

Kouzelník nepotřebuje u kouzla mluvit 
musí mít ale prostor po gestikulování a musí 
držet křišťálový hranol a kousek fosforu. 

Emoce (Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 20 stop krychlových 
Záchranný hod: negace 
 

Když je toto kouzlo sesláno může 
kouzelník terči podstrčit jednu vybranou 
emoci. Následující reakce jsou typické: 

1. Odvaha: Tato emoce způsobí že se terč 
stane bersekrem. Bojuje s bonusem +1 na 
útočné hody a způsobuje +3 zranění a 
získává 5 životů navíc. Příjemce emoce 
bojuje beze štítu a bez ohledu na přežití, 
nikdy si nehází na morálku. Toto kouzlo 
zruší Strach (a může být Strachem zrušeno) 

2. Strach: Takto okouzlená postava 
zpanikaří na 2k4 kol. Tato emoce zruší 
Odvahu (a může jí být zrušeno) 

3. Přátelství: Takto okouzlená postava 
jedná více přátelsky (například tolerance se 
stana dobrosrdečností). Zruší Nenávist (a 
může jí být zrušeno) 

4. Štěstí: Tato emoce vytvoří dobrou 
náladu a štěstí. Postava dostává bonus +4 na 
všechny hody na reakce a bude se snažit 
neútočit. To poruší to pouze v případě silné 
provokace. Zruší a může být zrušeno 
Smutkem. 

5. Nenávist: Okouzlená postava bude 
reagovat více negativně (z tolerantní na 
negativně neutrální). Toto kouzlo zruší a 
může být zrušeno Přátelstvím. 

6. Naděje: Efektem naděje je zvednutí 
morálky, záchranných hodů, útočných hodů 
a poškození o +2. Zruší a může být zrušeno 
Skleslostí. 

7. Skleslost: Postava se podrobí 
požadavkům nepřítele. Vzdá se, odejde pryč 
apod. Na druhou strana postava nejraději 
v 25% případů nebude v tomto kole dělat nic 
a v dalších 25% se obrátí a začne prchat. Toto 
kouzlo zruší a může být zrušeno Nadějí. 

8. Smutek: Postava se stane nešťastnou a 
bude náchylnější k sebelítosti a plačtivosti. 
Tato emoce zvýší šanci toho, že bude 
postava překvapená. Dostává postih –1 na 
překvapení a +1 na iniciativu. Zruší a může 
být zrušeno Štěstím. 

  
Všechny bytosti v oblasti na kterou je 

kouzlo sesláno jsou ovlivněny tímto kouzlem 
pokud neuspějí v záchranném hodu. 
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Postavy používají opravu za vysokou 
moudrost. Kouzlo přestane působit až 
v době, kdy se kouzelník přestane soustředit 
na vysílání emoce. Ti, kteří neuspěli v hodu 
proti Strachu si musí hodit znovu, pokud se 
dostanou do oblasti účinnosti kouzla. 

Evardova černá chapadla 
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 30 stop čtverečních / 

   úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo vytvoří mnoho černých 

vlnících se chapadel v oblasti účinnosti. Tyto 
chapadla se jeví jako by tryskala ze země, 
podlahy nebo něčeho co mají postavy pod 
nohama – dokonce i ve vodě. Každé 
chapadlo je 10 stop dlouhé, má TZ 4, a na 
jeho zničení je potřeba způsobit mu tolik 
zranění jako je úroveň kouzelníka, který 
kouzlo seslal. V oblasti se vyskytuje 1k4 
takových chapadel plus jedno za každou 
úroveň kouzelníka. 

Jakákoliv postava v oblasti účinnosti 
kouzla je cílem útoku chapadel podle výběru 
DM. Cíl útoku chapadel si musí hodit 
záchranný hod proti kouzlům. Pokud uspěje 
je zraněn za 1k4 životů jen tím, že se 
chapadel dotkl a poté je chapadlo zničeno. 
Pokud neuspěje znamená to, že je zraněn za 
2k4 životů a chapadlo se kolem něho omotá 
a zraní ho za dalších 3k4 životů v dalším 
úspěšném kole. Protože chapadla nemají 
žádnou inteligenci a nedají se ovládat je 
možné že se ovinou kolem stromů, pilířů a 
dokonce i kolem kouzelníka nebo mohou 
pokračovat v drcení již mrtvé oběti. Chtivé 
držení chapadel zůstává dokud není 
chapadlo zničeno nějakým útokem nebo 
dokud nevyprchá trvání kouzla. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
chapadla z obrovské chobotnice. 

Hromadná proměna (Proměny) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 10 stop krychlových / 

   úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Když je toto kouzlo sesláno na souhlasící 

postavu velikosti muže nebo menší (takto 
okouzlených postav může být 10 za úroveň 
kouzelníka) změní se tyto postavy 
v jakýkoliv typ stromu. Tedy skupina postav 
může vypadat jako mlází, hájek nebo sad. 
Dokonce je možné mezi nimi procházet a 

dotknout se jich bez toho, aby procházející 
poznal jejich pravou podstatu. Ale zranění 
postav-stromů je opravdové a může být 
zahlédnuta krev.  

Postavy, které mají být okouzleny se 
musí nacházet v oblasti účinnosti kouzla a 
nesouhlasící postavy nelze takto okouzlit. 
Cíle kouzla zůstávají nehybné ale vnímají. 
Vidí, slyší a cítí. Mohou také spát. Nic 
z tohoto neovlivní jejich rostlinnou podobu 
do té jak kouzlo trvá. Kouzlo přetrvává 
dokud kouzelník nerozkáže, aby se ukončilo 
nebo dokud není úspěšně sesláno kouzlo 
Rozptyl magii. Postavy přetrvávající v této 
podobě pro delší čas jsou vystaveny 
působení hmyzu, počasí, nemocem, ohni a 
dalším přírodním nebezpečím. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
náruč odštěpků kůry z typu stromu,jakým se 
postavy stanou. 

I luzorní  zeď  (Iluze) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 1 x 10 x 10 stop 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo vytvoří iluzi zdi, podlahy 

nebo stropu či podobné konstrukce, která je 
v oblasti neustále dokud není rozptýlena. 
Tato zeď vypadá na pohled naprosto reálně  
a  dokonce i magie, jako je klerické kouzlo 
Pravdivé vidění ji nerozpozná. Ale fyzické 
objekty jí mohou volně procházet bez 
jakékoliv obtíže. Pokud je kouzlo použito na 
zakrytí díry, pasti nebo normálních dveří, 
normální schopnosti všech ras a magie to 
mohou objevit a dotykem nebo podrobným 
prohledáním se pozná pravá podstata místa 
iluzí zakrytého. Ale to neznamená že bude 
iluze rozptýlena. 

Materiální složkou kouzla je vzácný 
prášek stojící nejméně 400 zl a vyžaduje čtyři 
dny na přípravu. 

Kamenná kůže (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 1 postava 
Záchranný hod: žádný 

 
Po seslání tohoto kouzla získá cílová 

postava ochranu proti jakýmkoliv fyzickým 
útokům (seknutím, úderem nebo vrhem a 
podobným). Dokonce ani Meč ostrosti 
nemůže zranit postavu s touto ochranou. 
Stejně tak kámen hozený obrem nebo hadí 
kousnutí. Magické útky jako je Ohnivá koule, 
Magická střela, Blesk a podobné zraní postavu 
normálně. Toto kouzlo ochrání před 1k4 

útoky +  1 za každé dvě úrovně kouzelníka. 
Tento limit se aplikuje nezávisle na tom, jaký 
byl útočný hod nebo jestli byl útok magický 
nebo přirozený. Například: kouzlo seslané 
kouzelníkem na 9. úrovni ochrání od pěti do 
osmi útoků. Útočící griffon svými třemi 
útoky sníží počet ochran o 3. V jiném 
případě, čtyři Magické střely sníží tento počet 
o čtyři a ještě způsobí normální zranění. 

Materiální složkou kouzla je granátový a 
diamantový prach kterým se posype kůže 
terče kouzla. 

Kopej  (Vyvolávání) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 5 stop krychlových / 

  úroveň 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Kouzlo Kopej umožní vyhloubit 125 

kubických stop země, písku nebo bláta za 
kolo (například jednu  krychlovou díru o 
straně 5 stop). V dalším kole může kouzelník 
pokračovat v hloubení již existující díry nebo 
začít hloubit novou. Vyhloubený materiál se 
rovnoměrně rozptýlí v okolí výkopu. Pokud 
kouzelník při kopání postupuje níže jak do 
20 stop hloubky je 15% šance že se díra 
zhroutí. Tento hod je aplikován po každých 
pěti stopách pod 20 stopovou hranicí. Písek 
se může začít hroutit již po 10 stopách a bláto 
dokonce po pěti a tekoucí písek se vrátí 
rychle zpět a díru zaplní. 

Všechny postavy, které nejsou od díry 
vzdálené alespoň jednu stopu musí uspět v 
hodu na obratnost nebo spadnou dovnitř. 
Postavy pohybující se rychle směrem k díře 
si musí hodit záchranný hod proti kozlům 
jinak do ní spadnou také. Všechny postavy 
v díře s z ní mohou vyšplhat rychlostí jakou 
určí DM. Postavy nacházející se v bortící se 
díře si musí hodit záchranný hod proti smrti. 
Pokud uspějí dostali se z díry ven. 
Tunelování za pomoci tohoto kouzla je 
možné do té doby než jej nebude kam 
odkládat. Jak už kouzlo nemá kam materiál 
odkládat, rozptýlí se. Šance na zřícení je 
dvojnásobná a bezpečná délka tunelu je 
v příslušném materiálu poloviční takže 
takový tunel by bylo lepší nejprve podepřít. 

Toto kouzlo je také efektivní proti 
nestvůrám tvořeným zeminou nebo 
kamenem jako jsou golemové a 
elementálové země. Pokud je kouzlo sesláno 
na takovou postavu je ta zraněna za 4k6 
životů. Úspěšný záchranný hod proti 
kouzlům redukuje zranění na polovinu. 

K úspěšnému seslání kouzla potřebuje 
kouzelník malou lopatičku a kyblíček a musí 
je držet pokaždé, když začíná kopat novou 
díru. Tyto předměty zmizí po vypršení 
celého kouzla. 
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Kouzelné zrcadlo  
(Okouzlení, Věštění) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 hodina 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem změní kouzelník jedno 

zrcadlo do sledovacího zařízení podobnému 
jako křišťálová koule. Podrobnosti o 
používání takových to předmětů je možné 
najít v DMR u popisu křišťálové koule. 

Použité zrcadlo musí být vyrobené 
z tepaného a vysoce leštěného stříbra v ceně 
nejméně 1000 zl. Toto zrcadlo není po seslání 
kouzla zničeno, ale ostatní materiální složky  
- oko jestřába, orla nebo podobného dravce, 
dusíkatá kyselina a měď a zinek ano. 

Následující kouzla mohou být skrze 
takovéto zrcadlo seslána: Rozumění 
jazykům, Čtení magie, Jazyky a Infravidění. A 
následující kouzla mají 5% pravděpodobnost 
za každou úroveň kouzelníka že budou 
fungovat správně: Najdi magii, Poznej dobro 
nebo zlo a Zpráva. Základní šance terče na 
poznání kouzel jako je Křišťálová koule je 
v popisu křišťálové koule v DMR v sekci 
Ostatní magické předměty. 

Kouzeln íkovo oko (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem si kouzelník vytvoří 

neviditelný smyslový orgán, který mu 
předává vizuální informace. Oko se 
pohybuje rychlostí 30 stop za kolo a vidí 
oblast před sebou jako by jí viděl normální 
člověk (například: ustavičně sledovat 
podlahu) nebo rychlostí 10 stop a sleduje 
strop a stejně tak i stěny pře sebou. 
Čarodějovo oko může používat infravidění 
do deseti stop a normální viditelnost má 60 
stop pokud je v jasné oblasti. Oko se může 
pohybovat jakýmkoliv směrem po dobu 
trvání kouzla. Má tvar a může být zjištěno 
(například kouzlem Najdi neviditelnost). 
Pevné bariéry brání oku projít, ale stále může 
procházet předměty do velikosti myší díry (o 
poloměru 1 palec). 

Používání oka vyžaduje kouzelníkovu 
koncentraci. Pokud je ale koncentrace 
přerušena není kouzlo zrušeno, oko se jen 
stane nehybným do té doby dokud nad ním 
kouzelník znovu nepřebere kontrolu nebo 
dokud nevyprší trvání kouzla. Schopnosti 
oka nemohou být ovlivněny dalšími kouzly 

nebo magickými předměty. Kouzelník se 
však stává terčem všech  útoků pohledem na 
toto oko, jelikož slouží další kouzelníkův 
smyslový orgán. Úspěšné seslání Rozptyl 
magii na oko či na kouzelníka Kouzelníkovo 
oko ukončí. S tím, že je náchylné na oslepení, 
magickou tmu atd. je považováno za 
nezávislý pozorovací orgán kouzelníka. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
netopýří kůže. 

K ř ik  (Vyvolávání) 

Dosah: 0 
Složky: V, M 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 10 x 30 stop, kužel 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Tímto kouzlem získá kouzelník hrozivou 

sílu hlasu. Kouzelník může vysílat uši rvoucí 
řev, který má efekt v oblasti kužele od jeho 
úst do délky 30 stop. Všechny postavy 
v oblasti kouzla jsou po 2k6 kol naprosto 
hluché jsou zraněni za 2k6 životů. Úspěšný 
záchranný hod neguje hluchotu a snižuje 
zranění na polovinu. Jakékoliv křehké 
materiály nebo sklo jsou zničeny zvukovou 
vlnou. Předměty, které jsou v držení nějaké 
postavy mohou získat její záchranný hod, 
pokud si tak postava přeje. Hluchá postava 
získává postih –1 na překvapení a ti kteří 
musejí seslat kouzla s verbální složkou mají 
šanci 20% že selžou. 

Toto kouzlo nemůže proniknout 
kněžským kouzlem druhé úrovně Ticho do 10 
stop. Křik může být použit jen jednou za den 
jinak by mohl kouzelník ohluchnout také. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
medu, citrónové kyseliny  a malý roh 
vyrobený z býčího nebo rohu berana. 

Ledová bou ře (Vyvolávání) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo může mít jeden ze dvou 

efektů podle volby kouzelníka: Buď po dobu 
1 kola v oblasti 40 stop poloměru padají 
ohromné kroupy, které způsobí zranění 3k10 
jakékoliv postavě nacházející se v této oblasti 
nebo začne padat prudký déšť se sněhem 
v oblasti 80 stop poloměru po dobu jednoho 
kola za zkušenostní úroveň kouzelníka. 
Tento déšť oslepí všechny postavy v oblasti 
účinnosti kouzla a způsobí, že se podklad 
stane zledovatělým to sníží pohyblivost 
postav o 50% a je šance 50% že postava 
snažící se pohybovat v oblasti účinnosti 

kouzla uklouzne a upadne. Tento déšť také 
uhasí louče a malé ohně. 

Toto kouzlo také zneguje účinky kouzla 
Žhavý kov. 

Materiální složkou kouzla je hrst prachu 
a pár kapek vody. 

Ledová zeď  (Vyvolávání) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Ledová zeď může být seslána třemi 

způsoby. Jako ukotvená plocha ledu, jako 
polokoule nebo jako horizontální pokrývka, 
která poté padne na cílové bytosti s efektem 
sněhové bouře. 

A) Ledová plocha: Když je toto kouzlo sesláno 
je vytvořena silná tvrdá vrstva ledu. Stěna je 
v první řade defenzivní a zastavující 
pronásledovatele. Stěna je tlustá jeden palec 
za zkušenostní úroveň kouzelníka. Zabírá 
oblast 10 stop čtverečních za úroveň 
(kouzelník na 10. úrovni může vytvořit stěnu 
100 stop dlouhou  a 10 stop vysokou nebo 50 
stop dlouhou a 20 vysokou atd.). Jakákoliv 
postava snažící se zeď prolomit je zraněna za 
2 životy za každý palec tloušťky zdi.Postavy 
tvořené ohněm jsou zraněny za 3 životy za 
palec tloušťky. Monstra tvořené ledem  jsou 
zraněna pouze za jeden život za palec. Stěna 
může být orientována podle přání 
kouzelníka a ukotvená na různých stranách. 

B) Polokoule: Seslání tohoto kouzla vytvoří 
polokouli s maximálním poloměrem 3 stopy 
plus 1 stopa za úroveň kouzelníka. Tedy 
kouzelník na 7. úrovni může vytvořit 
polokouli o poloměru 10 stop. Polokoule se 
ztratí jakmile je prolomena, rozptýlena nebo 
roztaje. Je  možné (ale velmi obtížné) chytit 
do této polokoule nějakou postavu. 

C)Ledová pokrývka. Tato verze shodí na 
oponenty led. Oblast je 10 stop čtverečních 
za úroveň kouzelníka. Pokrývka má stejný 
efekt jako ledová bouře krup – postavy jsou 
zraněny za 3k10 životů. 

Stěna ledu nemůže být vytvořena 
v oblasti, kde se nachází nějaký pevný 
předmět. Její povrch musí být hladký a 
neporušený v době kdy je vytvořena. 
Magický oheň, jako je Ohnivá koule a dech 
ohnivého draka může roztavit stěnu během 
jednoho kola. Přitom se vytvoří oblak ledové 
páry který se vytratí po jednom kole. 
Normální oheň nijak neurychlí roztávání 
stěny ledu. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
křišťálu nebo podobného krystalického 
kamene. 
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Leomundův  bezpečný kryt  
(Proměny, Okouzlení) 

Dosah: 20 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1k4 + 1 hodin + 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 4 směny 
Oblast působnosti: 30 stop čtverečních / 

   úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem si kouzelník přivolá 

masivní chatrč nebo domek, vytvořenou 
z materiálu jaký je běžný v oblasti, kde je 
kouzlo sesláno – kámen, trámy nebo (v 
nejhorším) drny. Podlaha chatrče čítá 30 stop 
čtverečných za každou zkušenostní úroveň 
kouzelníka a stěny jsou rovné čisté a suché. 
Ve všech směrech se tento domek chová jako 
obyčejná chatrč se statnými dveřmi a jedním 
nebo více zastřešenými okny a malým 
krbem. 

Nocující jsou zde uchráněni před větrem 
do rychlosti 70 mil za hodinu. V chatrči není 
žádný zdroj tepla nebo chlazení a chatrč je 
stejně teplá jako normální obydlí. Tato chatrč 
však poskytuje významnou ochranu v jiných 
případech. Je stejně silná jako normální 
kamenná budova bez ohledu na materiál, ze 
kterého je zbudována. Je odolná proti ohni a 
plamenům jako kamenná stavba a 
neprůstřelná normálními střelami (to neplatí 
proti různým typům obléhacích strojů) 

Dveře, okenice a dokonce i komín je 
chráněn proti vniknutí dvěma 
Kouzelníkovými zámky a poslední zmíněný i 
kovovou mříží. Navíc je oblast chráněná 
kouzlem Poplach. Nakonec ke službám 
kouzelníka je v chatrči ještě Neviditelný sluha. 

Uvnitř je domek skromně zařízen podle 
přání kouzelníka – maximálně osm kavalců, 
jeden chatrný stůl a čtyři židle či osm 
stoliček. A navíc ještě pracovní stůl. 
   Materiální složkou kouzla je čtvercový 
odštěpek kamene, drcený vápenec, pár 
špetek písku smíchaných s vodou a pár 
třísek dřeva. Tyto složky musí být rozšířeny 
o materiální složky kouzla Poplach  a 
Neviditelný sluha pokud mají být tato kouzla 
zahrnuta (struna, stříbrný drátek a malý 
zvoneček). Kouzelník se tato kouzla nemusí 
navíc učit, jsou zahrnuta v Leomundově 
bezpečném úkrytu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menší  koule  
nezranite lnost i  (Zažehnávání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: koule o poloměru 5 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo vytvoří nepohyblivou slabě 
blikající magickou kouli okolo kouzelníka, 
která zabraňuje kouzlům první, druhé a třetí 
úrovně proniknout skrz (tedy,oblast 
působnosti kouzla prostě nezahrnuje kouli). 
Taková kouzla zahrnují i vrozené schopnosti 
některých bytostí a efekty určitých zařízení. 
Všechna kouzla seslaná z koule ven projdou 
touto bariérou a nijak jí nejsou ovlivněna. 
Kouzla čtvrté úrovně nebo vyšší nemohou 
být koulí ovlivněna vůbec, ať už pochází 
odkudkoliv. Koule může být prolomena 
úspěšným sesláním kouzla zažehnávání 
Rozptyl magii. Kouzelník může odejít z koule 
a zase se do ní bez problémů vrátit. Tato 
bariéra ale nerozptyluje efekt kouzel pokud 
nejsou seslána skrze nebo na ní. Například 
ten kdo je v Kouli nezranitelnosti stále uvidí 
Zrcadlový obraz seslaný nějakým jiným 
kouzelníkem, pokud ten nevstoupí do 
kopule. Jakmile do ní vejde obraz zmizí a 
pokud z ní znovu odejde, obraz se mu zase 
objeví. Stejně tak kouzelník stojící v oblasti 
účinnosti kouzla Světlo bude mít přiměřené 
světlo k viditelnosti jelikož ta svítící část 
vydává světlo jen mimo kouli. 

Materiální složkou kouzla je sklo nebo 
křišťálový korálek, který je roztříštěn při 
seslání kouzla. 

Najdi  věštění  (Věštění) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1k6 směna + 1směna / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 120 stop v poloměru 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Toto kouzlo automaticky kouzelníka 
upozorní, pokud se ho někdo pokouší 
sledovat pomocí věšteckých schopností jako 
je Jasnozřivost, Slyšení nebo Kouzelné zrcadlo. 
Také upozorní na používání křišťálové koule 
nebo na další magické sledovací zdroje za 
předpokladu že se zdroj nachází v dosahu 
kouzla. Kouzlo je sesláno se středem na 
kouzelníka a pohybuje se zároveň s ním a 
umožňuje mu vyčistit danou oblast po dobu 
trvání kouzla. 

Pokud je nějaké takové sledování 
nalezeno musí si ten který sleduje původce 
tohoto kouzla hodit záchranný hod. Pokud 
neuspěje, je kouzelník upozorněn o poloze 
sledovatele. Poloha je udána směrem a 
určitou lokací blízko  sledujícího. Tedy 

kouzelník se dozví třeba toto: „špión tě 
sleduje z jihu pod schody“. 

Materiální složkou kouzla je malý 
kousek zrcadla a malinká mosazná 
trumpetka. 

Nákaza (Nekromancie) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 1 postava 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo způsobí jedné cílové 

postavě nepříjemnou nemoc nebo nevolnost. 
Postižená postava je ihned zasažena 
bolestivými příznaky: boláky, puchýře, 
hnisající rány a další. Síla, obratnost a 
charisma se cíli snižují o 2. Útočné hody se 
snižují také o dva. Tyto příznaky přetrvávají 
dokud není na postavu sesláno kouzlo 
Uzdrav nemocného nebo dokud postava 
nestráví 1k3 týdnů úplným odpočinkem. 
Postavy ignorující takové poranění po více 
jak jeden den si mohou přivodit ještě horší 
chorobu podle úvahy DM. 

Nemotornost   
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 30 krychlových stop 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Sesláním Nemotornosti vytvoří kouzelník 

oblast, ve které se všechny postavy náhle 
stanou nemotornými a neobratnými. Běžící 
postavy zakopnou a upadnou. Jiným 
postavám vypadne předmět, který drží 
v rukou nebo začnou používat zbraně tak, že 
by si s nimi sami mohli ublížit atp. Pokus o 
zvednutí spadlého předmětu, nebo 
vzpamatování se z pádu vyžaduje úspěšný 
záchranný hod proti kouzlům a trvá to celé 
jedno kolo. Předměty, které se dají zlomit 
mohou být zničeny nebo poškozeny, když je 
postava upustí. Terč kouzla, který uspěje 
v záchranném hodu se může volně 
pohybovat po dobu jednoho kola. Pokud je 
však i potom v oblasti účinnosti kouzla musí 
si hodit záchranný hod znovu. Další 
možnost je, seslat kouzlo na jednu jedinou 
postavu. Selhání znamená, že je postava 
ovlivněna kouzlem po dobu jeho trvání, 
úspěch znamená že je postava Zpomalena 
(podívej se na kouzlo třetí úrovně). 

Materiální složkou kouzla je placka 
ztuženého máselného tuku. 
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Nižší  tvo ření  (Iluze) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto zaklínadlo umožňuje kouzelníkovi 

vytvořit předmět z neživého rostlinného 
materiálu – textilie, provaz, dřevo atd. 
Kouzelník vytahuje požadovaný materiál 
z materiální sféry Stínu ze vzduchu a 
přetváří jí ve svých rukou do podoby 
požadovaného předmětu. Objem předmětu 
nesmí překročit jednu krychlovou stopu za 
zkušenostní úroveň kouzelníka. Tento 
předmět existuje do té doby než vyprší doba 
trvání kouzla. 

Kouzelník musí mít u sebe kousek 
materiálu ze kterého je předmět udělán 
pokud jej chce stvořit pomocí tohoto kouzla 
– kousek konopí pokud vytváří provaz, 
třísku dřeva aby mohl vytvořit dveře apod. 

Očaruj  bytost  
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 60 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 1 nebo více postav 

  v poloměru 20 stop 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo je shodné s kouzlem Očaruj 

postavu, ale může ovlivnit jakoukoliv živou 
bytost – nebo několik nízko úrovňových 
postav. Toto kouzlo ovlivní postavy 
s životaschopností nebo úrovní 2k4. 
Samozřejmě může ovlivnit i jednu postavu 
s životaschopnosti 4 nebo více podle čísla 
které padlo na kostce. 

Všechny možné terče kouzla mají 
možnost záchranného hodu vylepšeného 
jejich vysokou moudrostí. Jakékoliv zranění 
způsobené terči kouzla kouzelníkem nebo 
jeho přáteli v témž kole, kdy je kouzlo 
sesláno dává terči další záchranný hod 
s bonusem +1 za každý život o který byl terč 
připraven. Všechny okouzlené postavy se ke 
kouzelníkovy chovají přátelsky a chrání ho 
před možnou újmou. Pokud je možné 
s okouzlenými postavami komunikovat  
snaží se plnit co nejpoctivěji inteligentní 
instrukce a příkazy (viz na kouzlo Sugesce). 
Pokud s nimi komunikovat nelze, nezraní 
okouzlené postavy kouzelníka, ale to mohou 
zaútočit na jeho přátele. Jakýkoliv akt 
nepřátelství od kouzelníka zruší okouzlení 
nebo proti němu povolí další záchranný hod. 
Okouzlené postavy se mohou sami vymanit 
z vlivu kouzla. To závisí na jejich 
životaschopnosti (úrovni). 

 
Úroveň nebo 

životaschopnost cíle 
Procentuální 

šance / jednou týdně 
1. nebo 2 5% 

2. nebo  do 3 + 2 10% 
3. nebo do 4 + 4 15% 

4. nebo do 6 25% 
5. nebo do 7 + 2 35% 
6. nebo do 8 + 4 45% 

7. nebo do 10 60% 
8. nebo do 12 75% 

9. nebo nad 12 90% 
 
Přesný den v týdnu a dobu přes den 

určuje tajně DM. 

Očaruj  zbraň  (Okouzlení) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 5 kol / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: dotknuté zbraně 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo změní obyčejnou zbraň na 

magickou. Tato zbraň je pak ekvivalentem 
magické zbraně +1, s bonusem +1 na útočný 
hod a poškození. Tedy šípy, sekery, šipky, 
dýky, kladiva, palcáty, kopí, meče atd. se 
mohou stát cíly tohoto kouzla. Dvě malé 
zbraně (šípy, šipky, dýky) nebo jedna velká 
zbraň (sekera, luk, kladivo, palcát atd.) 
mohou být okouzlený tímto kouzlem. 
Kouzlo funguje i na magické zbraně a 
zvedne jejich bonus až do maxima +3. 
Střelné zbraně ovlivněné tímto kouzlem o 
okouzlení přijdou jakmile jednou zasáhnou 
cíl. V ostatních případech se bonus vytratí až 
po vyprchání kouzla. Toto kouzlo je obvykle 
používáno v kombinaci s kouzly Očaruj 
předmět nebo Trvalost k vytvoření 
magických předmětů, kdy je použito 
k vytvoření požadovaného bonusu. 

Materiální složkou kouzla je práškový 
vápenec a uhlí. 

Ohnivá past  
(Zažehnávání, Vyvolávání) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé, dokud se nevybije 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: dotknutý předmět 
Záchranný hod: 1/2 

 
Jakýkoliv otvíratelný předmět se může 

stát cílem tohoto kouzla (kniha, krabice, 
láhev, truhla, skříňka, dveře, zásuvka a 
další). Kouzlo má střed v místě, které vybere 
kouzelník. Předmět takto nalíčený nemůže 
mýt druhý uzávěr nebo na něm již nesmí být 
žádné další kouzlo (pokud je na takový 
předmět kouzlo přesto sesláno je šance 25% 
že první kouzlo selže, 25% že selže druhé 

kouzlo a 50% že selžou obě). Kouzlo Zaklep 
na Ohnivou past nijak nepůsobí – past se 
nespustí dokud se předmětu někdo 
nedotkne nebo se ho nepokusí otevřít. 
Zloději a ostatní mají pouze 1/2 
pravděpodobnost toho, že past najdou (její 
přesné rozpoznání již vyžaduje seslání 
příslušného kouzla). Také mají pouze 
poloviční šanci, že past odstraní (selhání past 
spustí okamžitě). Neúspěšné seslání Rozptyl 
magii, ale past nespustí. Původce kouzla 
může s předmětem manipulovat bez obavy 
z toho, že by past spustil stejně tak jako ti, 
kteří byli specifikování při seslání kouzla 
(přesná metoda obvykle zahrnuje nějaké 
speciální slovo). Když je past spuštěna 
vybuchne v oblasti pěti stop od centra 
kouzla. Všechny bytosti v oblasti si hodí 
záchranný hod proti kouzlům. Zranění je 
1k4 životů + 1 život za úroveň kouzelníka. 
Zranění je poloviční pokud postava uspěje 
v záchranném hodu (pod vodou exploze 
způsobuje kouzlo pouze poloviční zranění a 
vytvoří oblak páry). Předmět není explozí 
poškozen. 

Uzávěr předmětu, na který  chce 
kouzelník kouzlo seslat, musí obtáhnout 
kouskem síry nebo ledkem a dotknout se 
centra kouzla. Na to, aby se předmětu mohli 
dotknout jiné postavy je potřeba jejich vlas 
nebo podobná část jejich těla. 

Ohnivá zeď  (Vyvolávání) 

Dosah: 60 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo vytvoří nepohyblivou 

horkou oponu magického ohně zářící 
barvami od fialové až po modrou. Ohnivá zeď 
vytvoří buď povlak ohně do 20 stop 
čtverečných za každou úroveň kouzelníka, 
nebo prstenec s poloměrem do 10 plus 5 stop 
za dvě zkušenostní úrovně kouzelníka. V 
obou případech je stěna vysoká 20 stop. 

Kouzlo musí být sesláno na stejnou 
vertikální oblast ve které je původce. Jedna 
strana stěny, vybraná kouzelníkem, vysílá 
vlny horka způsobující zranění za 2k4 životů 
všem postavám do vzdálenosti 10 stop od 
stěny a 1k4 všem do vzdálenosti do 20 stop. 
Navíc způsobuje stěna zranění 2k6  plus 1 za 
úroveň kouzelníka zranění každému kdo se 
snaží stěnou projít. Postavy zvláště náchylné 
na oheň mohou být zraněny dvojnásobně. 
Polapit pohybující se postavu v nově 
vytvořené stěně ohně je velmi obtížné a 
postava si může hodit záchranný hod aby se 
valu vyhnula. Poté se rozhodne na jaké 
straně valu se postava ocitne. Stěna se ztratí 
až když se na ní kouzelník přestane 
soustředit nebo po jednom kole za úroveň 
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kouzelníka v případě, že si nepřeje se na 
kouzlo soustředit. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
fosforu. 

Ohnivé očarování  
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 10 stop poloměru ohně 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo působí na jeden přirozený 

zdroj ohně jako je výheň, pochodeň nebo 
táborák, aby sloužil jako magický zdroj pro 
závoj plamenů uspořádaných v kruhu od 
ohně do vzdálenosti pěti stop. Jakákoliv 
bytost pozorující oheň nebo tančící 
plamenný kruh si musí hodit záchranný hod 
proti kouzlům nebo jsou očarování a 
zůstávají nehybní a hledící do plamenů. 
Dokud jsou okouzlení, působí na ně vliv 
sugesce na 12 nebo méně slov. Záchranný 
hod lze aplikovat s postihem –3 a použít 
bonusy za moudrost. Původce kouzla může 
vsugerovat každé postavě něco jiného. 
Maximální doba sugesce je jedna hodina 
v závislosti na úrovni postavy. 

Ohnivé očarování přestane působit pokud 
je na terč kouzla fyzicky zaútočeno, pokud je 
mezi ní  a plameny postavena pevná a 
neprůhledná překážka nebo pokud vyprchá 
doba trvání kouzla. Bytosti, které jsou znovu 
vystaveny působení Očarovaného ohně mohou 
být znovu okouzleni. To závisí na DM, ale 
nějaký bonus na záchranný hod by se měl 
aplikovat. Závoj plamenů ale není magický 
oheň a průchod skrze něj je doprovázen 
normálním zraněním, jako by postava prošla 
ohněm, který byl použit jako zdroj. 

Materiální složkou kouzla je malý 
kousek barevného hedvábí odpovídající 
tloušťky, který musí kouzelník vhodit do 
ohně. 

Ohnivý št í t  (Vyvolávání, Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 kola+ 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: původce kouzla 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo může být sesláno v jedné 

z jeho dvou forem: Žhnoucí štít, který brání 
proti útokům založeným na chladu a nebo 
jako Mrazivý štít, který brání proti útokům 
ohněm. Oba vracejí poškození, které způsobí 
nějaká postava fyzickým útokem. Kouzelník 
si musí vybrat typ štítu, který si zapamatuje. 

Když sešle kouzlo, vypadá to jako by 
sám sebe podpálil, ale tyto plameny 

tenounké a přízračné, nejsou pálivé a 
vydávají světlo shodné s poloviční svítivostí 
louče. Barva plamenů je náhodná (50% šance 
na obě barvy) – modrá nebo zelená pokud je 
seslán ledový štít a fialová nebo modrá 
pokud je vytvořen horký štít.Speciální 
schopnosti každého štítu následují: 
A) Ohnivý štít: Plameny jsou horké na 

dotek. Jakýkoliv útok chladem je 
bráněn s bonusem +2 a způsobí buď 
poloviční nebo žádné zranění. 
Kouzelník, ale nedostává žádné 
bonusy proti útokům ohněm. Pokud 
ale kouzelník selže v záchranném 
hodu (pokud je umožněn) proti 
takovému útoku je zraněn za 
dvojnásobek životů. 

Materiální složkou kouzla je 
kousek fosforu. 

B) Ledový štít: Plameny jsou chladivé na 
dotek. Jakýkoliv útok ohněm je bráněn 
s bonusem +2. a způsobuje buď 
poloviční, nebo žádné zranění. 
Kouzelník však nedostává žádný 
bonus proti útokům chladem, ale 
pokud neuspěje v záchranném hodu 
(pokud je umožněn) je zraněn za 
dvojnásobek životů. 

Materiální složkou této formy 
kouzla je živá světluška nebo svítící 
červ či čtyři části mrtvoly jednoho 
z nich. 

 
Jakákoliv postava, která zasáhne 

kouzelníka svým tělem, nebo ruční zbraní 
způsobí kouzelníkovy normální zranění, ale 
útočník sám je zraněn za stejný počet životů. 
Útočníci s magickou rezistencí ji ověřují když 
kouzelníka zasáhnou. Úspěšná resistence 
zlomí kouzlo. Selhání odolnosti proti magii 
znamená že kouzlo není ovlivněno. 

Oslabení  (Nekromancie) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: 1k4 hodin + 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 1 postava 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo dočasně potlačí životní 

energii cíle. Nekromant ukáže prstem a 
vykřikne magické zaklínadlo. Tím uvolní 
temnou energii ve formě potemnělého 
paprsku. Terč kouzla musí hodit záchranný 
hod proti kouzlům zlepšeným o jeho 
obratnost aby se paprsku vyhnul. Úspěch 
znamená, že na postavu kouzlo nepůsobí. 
Neúspěch znamená že je postava zasažena 
přesně tak jako by byla zasažena upírem. 
Přijde o jednu úroveň za každé čtyři úrovně 
původce kouzla. Počet životů, kouzla a 
ostatní detaily závislé na úrovni jsou 
ztraceny nebo sníženy. Postavy, které jsou 
vysány na nultou úroveň musí hodit  hod na 

šok aby přežili a jsou bezmocní dokud 
kouzlo trvá. Kouzlo přestane působit buď po 
1k4 hodinách a jedné hodině za úroveň 
kouzelníka nebo po důkladném 6ti 
hodinovém odpočinku. Schopnosti závislé 
na úrovni jsou obnoveny, ale kouzla je nutné 
se naučit znovu. Nemrtví jsou vůči tomuto 
kouzlu imunní. 

Oti lukeho koule zadržení  
(Proměny, Vyvolávání) 

Dosah: 20 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 1 stopa poloměru  

  / úroveň 
Záchranný hod: negace 

 
Výsledkem tohoto kouzla je koule zářící 

síly, která v sobě uzavře jednu postavu, 
pokud je dostatečně malá na to, aby se vešla 
do jejího poloměru. Navíc nesmí uspět 
v záchranném hodu proti kouzlům. Tato 
sféra v sobě postavu drží po dobu trvání 
kouzla  a nemůže být jakkoliv zničena kromě 
efektu hůlky zrušení nebo Molekulárním 
rozpadem či rozptýlením kouzla. V takovém 
případě je koule zničena aniž by poškodila 
uvězněnou postavu. Nic nemůže vstoupit do 
této koule, ale uvězněná postava může 
normálně dýchat. Postava se může snažit 
uvnitř koule nějak bojovat, jediné čeho ale 
docílí je to, že s koule začne pohybovat. 
Koulí se dá pohnout buď fyzickým tlakem 
zvenčí nebo právě zápasem postavy uvnitř. 

Materiální složkou kouzla je polokoule 
diamantu (nebo podobného tvrdého, čistě 
drahého kamenu) a polokoule gumy. 

Pevná mlha (Proměny) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2k4 kol + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 20x10x10 stop / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem vytvoří kouzelník vlnicí 

se masu mlžného oparu podobného jako u 
kouzla Stěna mlhy. Kouzelník může vytvořit 
tolik mlhy kolik si přeje velkou maximálně 
jako kvádr o straně 10 stop.M lha braní 
jakémukoliv druhu vidění, normálnímu 
infravidění dále jak dvě stopy. Na rozdíl od 
normální mlhy jde rozfoukat pouze velmi 
silným větrem a jakákoliv postava která do 
mlhy vejde se dále pohybuje pohyblivostí 
pouze jedna stopa za jedno kolo. Kouzlo 
Poryv větru nemá na tuto mlhu účinek. 
Ohnivá koule , Plamenný úder nebo Stěna ohně 
mlhu zničí za jedno kolo. 
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Materiální složkou kouzla je usušený 
prášek z hrášku a prášek ze zvířecího 
kopyta. 

Povolávání  bytost í  I I  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 40 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 3 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo je velmi podobné kouzlu 

třetí úrovně Povolávání bytostí I, rozdíl je však 
v tom, že přivolá 1k6 bytostí druhé úrovně. 
Ty se objeví kdekoliv v dosahu kouzla a 
útočí na kouzelníkovy nepřátele, dokud jim 
kouzelník nenařídí přestat, dokud nevyprší 
doba trvání kouzla nebo dokud nejsou 
bytosti zabity. Tito jedinci si neházejí na 
morálku a rozplynou se když jsou zabity. 
Pokud není v dohledu nějaký nepřítel a 
kouzelník může s takto vyvolanými bytostmi 
komunikovat mohou mu posloužit jinak. 

Materiálními složkou tohoto kouzla jsou 
malý sáček a malá svíčka (ne nutně 
zapálená). 

Prázdnota (Proměny, Iluze) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 10 stop poloměru/úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Prázdnotou způsobí kouzelník, že se 

určitá oblast stane prázdnou, zanedbanou a 
nepoužívanou. Ti, kteří krajinu spatří vidí 
jen prach na zemi, pavučiny, špínu a další 
vlastnosti dlouho neobývaného místa. 
Jedinci tímto místem procházející za sebou 
zanechávají stopy, trhají o své tváře 
pavučiny atd. dokud se nějak nestřetnou 
s objektem, který je tímto kouzlem iluzorně 
zakryt, mají pocit prázdné krajiny. 
Neviditelné předměty nijak nenarušují tuto 
prázdnotu. Pouze silný kontakt s předmětem 
dává postavám šanci si povšimnout, že není 
vše jak se zdá. 

Pouze kontakt s několika takto 
„neexistujícími“ předměty dovoluje postavě 
prohlédnout skrze tuto iluzi. Každý takový 
předmět dovoluje postavě záchranný hod 
proti kouzlům. Selhání znamená, že si 
postava myslí že předmět je neviditelný. 
Kouzlo Rozptyl magii Prázdnotu zruší a vyjeví 
pravý povrch. Pravdivé vidění a kámen vidění 
může odhalit toto kouzlo ale kouzlo Najdi 
neviditelnost ne. 

Prázdnota je velmi silná kombinace 
neviditelnosti a iluze, ale může překrýt 
pouze neživé předměty.Živé předměty nelze 

tímto zaklínadlem zneviditelnit, ale jejich 
přítomnost nijak Prázdnotu nenarušuje. 

Kouzelník k úspěšnému seslání 
potřebuje kousek vzácného hedvábí. Tato 
materiální složka stojí nejméně 100 zl a je 
využito při seslání kouzla. 

Prodloužení  I  (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Použitím kouzla Prodloužení I , kouzelník 

prodlouží trvání již předtím seslaného 
kouzla první, druhé nebo třetí úrovně o 50%. 
Tedy kouzlo levitace bude účinkovat 15 
minut za úroveň a Polap bytost 3 kola za 
úroveň atp. Přirozeně jdou takto prodloužit 
kouzla, která mají nějaké trvání. Toto kouzlo 
musí být sesláno ihned po vyřčení kouzla, 
které má být prodlouženo. A to buď 
kouzelníkem, který toto kouzlo seslal nebo 
nějakým jiným čarodějem. Pokud již ale 
uběhlo jedno celé kolo nebo více je kouzlo 
Prodloužení vyplýtváno zbytečně. 

Proměň  ostatní  (Proměny) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: stále 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 1 postava 
Záchranný hod: negace 

 
Proměň ostatní je velmi silné zaklínadlo, 

které kompletně změní formu a schopnosti  
(a možná i osobnost a mentalitu) cíle kouzla. 
Samozřejmě když je postava s nižší 
inteligencí změněna na něco s vyšší 
inteligencí nezískává mentální schopnosti 
nové postavy. Obráceně – změna 
inteligentní postavy na postavu s významně 
nižší inteligencí bude mít za následek 
postavu s inteligencí vyšší než v jakou by se 
dalo vůbec uvěřit. Změněná postava musí 
hodit úspěšně hod na šok (strana 17) aby se 
zjistilo, zda-li proměnu přežila. Poté musí 
hodit speciální hod na inteligenci aby se 
zjistilo jestli si udržela vlastní charakter 
(podívej se dále). 

Změněná postava získává formu a 
fyzické schopnosti postavy do které byla 
proměněna. Formou se rozumí přirozené TZ 
(vykoupené nepoddajností kůže, magickou 
přirozenost atd.), fyzické schopnosti pohybu 
(chůze, plavání, létání za pomocí křídel, ale 
nikdy cestování po sférách nebo možnost 
teleportace) a běžné útoky 
(spár/spár/kousnutí, sražení, atd. ale nikdy 
zkamenění, dechy nebo vysávání energie…). 
Životy a záchranné hody se nemění, 

zůstávají stejné jako u původní formy. 
Přirozeně tělo měnící postavy (lykantropové, 
dopplegangerové, druidové na vysokých 
úrovních atd.) jsou tímto kouzlem ovlivněni 
pouze na jedno kolo pak se vrátí do 
normální podoby. 

Pokud změněná postava zemře, vrátí se 
do své původní podoby (ale je stále mrtvá). 
Většina postav dává přednost své původní 
podobě a nebude za boha chtít riskovat 
přijmutí tohoto kouzla. Úroveň a povolání 
není forma a nedá se převzít, schopnosti 
odvozené z těchto dvou věcí nemohou být 
tímto kouzlem darovány a ani nemůže být 
přesně definovány stupně vlastností. 

Když k proměně dojde jsou všechny 
předměty, které má postava na sobě, vtěleny 
do nové podoby. (v obzvláště realistických 
kampaních se může DM rozhodnout, že 
ochranné předměty, jako je třeba Prsten 
ochrany, budou i nadále účinkovat). Postava 
si zachovává svoje mentální schopnosti, jako 
je používání kouzel (pokud nová forma 
dovoluje somatické a verbální vyjadřování a 
pokud jsou k dispozici materiální složky 
kouzla). Postavy, které nejsou zvyklé na 
používání nové podoby mohou dostat od 
DM nějaký postih (například –2 na útočné 
hody) dokud se s novou formou nesžijí. 

Pokud se předpokládají nějaké změny 
v psychice, je základní šance, že se osobnost 
a mentalita terče změní podle nové formy 
100%. (například 20 nebo méně na 1k20). Za 
každý 1 bod inteligence terče se snižuje o 
jedna pravděpodobnost na k20. Navíc za 
každou úroveň mezi úrovní terče a bytosti 
do které se cíl mění se také o jedna mění 
hodnota úspěchu na kostce (záleží na tom, 
zda-li má terč vyšší úroveň než cílová forma 
nebo menší než cílová forma). Hod na 
změnu osobnosti je házen každý den dokud 
se tak nestane. 

Terč, který získal osobnost a mentalitu 
nové formy se stává postavou do které byl 
změněn  a přebírá ho DM dokud není toto 
kouzlo zrušeno kouzlem Přání nebo jemu 
podobnou magií. Jakmile dojde i k mentální 
změně získává postava všechny schopnosti 
postavy do které se vtělila. 

Příklad: Pokud je ork s životaschopností 1 
a inteligencí 8 změněn na bílého draka 
s životaschopností 6 je šance 85% (20 – 8 
inteligence + 5 za úroveň [6-1] = 17 což je 
z 20 právě 85%), že získá osobnost  a 
mentální schopnosti bílého draka. 

Kouzelník může použít kouzlo Rozptyl 
magii, aby změnil změněnou postavu do její 
původní podoby. Tato akce však vyžaduje 
další hod na šok. Ti, kteří ztratili svoji 
individualitu a  jsou vráceni do jejich 
původní podoby věří, že jejich původní 
podoba je teď změněna a mohou se pokusit 
se vrátit do dřívější podoby. Tedy ork, který 
věří, že je bílý drak a je vrácen do své 
původní podoby si myslí, že je bílý drak 
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změněný do podoby orka. Jeho společníci ho 
asi budou považovat za blázna. 

Materiální složkou kouzla je kokon 
housenky. 

Proměň  sebe (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V 
Trvání: 2 směny / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: kouzelník 
Záchranný hod: žádný 

 
Když kouzelník sešle toto kouzlo může 

na sebe vzít podobu jakékoliv bytosti, kromě 
těch, které žádnou formu nemají (od malé 
žáby až po velkého slona :-). Kouzelník také 
získá schopnost pohybu a dýchání takové 
postavy. Hod na šok není nutný. Toto 
kouzlo nedá kouzelníkovi další schopnosti 
nové podoby (jako jsou útoky, magie, 
speciální pohyblivost atd.) ani neexistuje 
nějaká možnost ztráty osobnosti a mentality. 
Když k proměně dojde, jsou všechny 
předměty, které má postava na sobě vtěleny 
do nové podoby. (v obzvláště realistických 
kampaních se může DM rozhodnout, že 
ochranné předměty, jako je třeba Prsten 
ochrany, budou i nadále účinkovat). 
Kouzelník si po změně zachovává všechny 
svoje mentální schopnosti, jako je používání 
kouzel (pokud nová forma dovoluje 
somatické a verbální vyjadřování a pokud 
jsou k dispozici materiální složky kouzla). 
Kouzelník, který není zvyklý na používání 
nové podoby může dostat od DM nějaký 
postih (například –2 na útočné hody) dokud 
se s novou formou nesžije. 

Tedy kouzelník, který se vtělí do sovy 
může létat, ale vidí stále jako člověk. 
Kouzelník může svoje podoby měnit podle 
svého přání po celou dobu trvání kouzla. 
Každá taková změna vyžaduje jedno kolo. 
Kouzelníkovi zůstávají jeho životy, útočné 
hody a záchranné hody. Kouzelník může 
kouzlo zrušit kdykoliv se mu zachce, tím že 
se vrátí do své vlastní podoby a ukončí 
kouzlo. Tím také získá 1k12 životů. 
Kouzelník se také vrátí do své původní 
podoby když je zabit nebo když je kouzlo 
rozptýleno. Ale v tomto případě se mu 
neobnoví žádné životy. 

P řelud terénu (Iluze) 

Dosah: 20 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: Krychle o straně 30 stop 

  / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo dokáže zakrýt pravý terén 

ve své oblasti účinnosti. Tedy otevřená pláň 

nebo cesta může vypadat jako močál, 
kopcovitý kraj, rozsedlina nebo nějaký těžce 
překonatelný terén. Rybník může vypadat 
jako travnatá louka, sráz může vypadat jako 
mírný svah. Nebo zničená kamenitá pěšina 
může vypadat jako krásná cesta. 
Halucinogenní terén zůstane na daném 
místě dokud na něj není úspěšně sesláno 
kouzlo Rozptyl magii nebo dokud nepřestane 
kouzlo působit. Individuální postavy mohou 
iluzi prohlédnout, ale iluze zůstává a 
ovlivňuje ostatní pozorující scenérii. 

Pokud iluze obsahuje pouze malé 
změny, jako že z mírného lesa udělá temný a 
hustý nebo že mírně změní tvar svahu 
kopce, nemusí si této změny všimnout ani 
postava, která je uprostřed iluze. Pokud je 
změna extrémní, travnatá planina 
pokrývající rozorané pole, bude bez pochyby 
iluze prohlédnuta pokud se do ní postava 
ponoří. Každá úroveň zvyšuje oblast na 
kterou je možné změnu aplikovat. 
Například: Kouzelník na 12. úrovni může 
ovlivnit kouzlem 120 x 120 x 120 yardů. 

Materiální složkou kouzla je kámen, 
větévka a kousek zelené rostliny  - list nebo 
tráva. 

P ř ízračný zabi ják (Iluze) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 1 postava 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Když je toto kouzlo sesláno vytvoří 

kouzelník iluzi nejobávanější věci, kterou si 
umí cíl kouzla představit. Jednoduše se 
zformují nejtemnější a nejhrozivější 
představy cíle kouzla a dá se jim viditelná 
podstata. Pouze ten na koho je kouzlo 
sesláno může přízračného zabijáka vidět 
(původce kouzla vidí pouze jeho stínovou 
formu). Ale pokud se povede přízračnému 
zabijákovy zasáhnout, zemře terč kouzla 
strachy. Zabiják útočí jako postava se 
životaschopností 4. Je imunní vůči všem 
útokům a může procházet skrze jakékoliv 
překážky. Pokud je již jednou seslán, 
neúprosně půjde po té postavě z jejíž mysli 
byl vytvořen. 

Jediná obrana proti Přízračnému zabijáku 
je přestat věřit v to, že existuje (postava má 
pouze jednu šanci) nebo zabitím či 
omráčením  původce kouzla. Také je možné 
omráčit postavu, na kterou je kouzlo sesláno. 
Omráčení musí trvat po celou dobu trvání 
kouzla. Nevěření v zabijáka je možné 
speciálním  hodem na inteligenci. Tento hod 
má postih –1 za každé čtyři úrovně původce 
kouzla. 

 
 

Speciální bonusy použitelné k hodu 

Situace Modifikátor 
Překvapení -2 
Terč již byl předtím napadnut 
kouzlem 

+1 

Terč je iluzionista +2 
Terč nosí helmu telepatie +3 

 
Magická resistence, bonusy proti strachu 

a bonusy za vysokou moudrost se také 
aplikují. Magická resistence se hází jako 
první a bonusy za strach a moudrost se 
aplikují jako mínusy od hodu. 

Pokud terč úspěšně zavrhne zabijáka a 
nosí helmu telepatie může ho obrátit proti 
kouzelníkovi, který musí také hodit na 
neuvěření a pokud neuspěje stane se terčem 
zabijákových útoků. 

Pokud cíl kouzla ignoruje zabijáka a 
provádí jiné akce, jako je třeba útok na 
kouzelníka. Může zabiják dostat určité 
bonusy (útok ze strany nebo zezadu atd.) 
Kouzla jako Odstraň strach nebo Plášť 
hrdinství seslané po útoku zabijáka dávají 
terči kouzla další hod na neuvěření. 

Raryovo zvě tšení  pamě t i  
(Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 den 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: kouzelník 
Záchranný hod: žádný 

 
S pomocí tohoto kouzla je kouzelník 

schopen si zapamatovat nebo ve své mysli 
navíc tři kouzla třech prvních úrovní navíc. 
(tři kouzla 1. úrovně nebo jedno 1. úrovně, 
jedno 2. úrovně a jedno 3. úrovně). 
Kouzelník má dvě možnosti: 

A) Zapamatovat si další kouzlo navíc. 
Tuto volbu je nutné učinit při seslání 
kouzla. Kouzla si kouzelník musí 
normálně zapamatovat a potřebuje 
k tomu i všechny materiální složky. 

B) Obnovit v paměti jakékoliv kouzlo 
(v závislosti na limitu úrovně), které 
bylo sesláno nejpozději kolo před 
sesláním tohoto zaklínadla a 
Zvětšení paměti musí v dalším kole 
následovat. Tím si ono kouzlo 
předem seslané obnoví. Všechny 
materiální složky na něj vyplýtvané 
se ale neobnovují. 

Materiální složkou kouzla je malá struna, 
slonovinový medailon v hodnotě nejméně 
100 zl a inkoust vytvořený z krve černého 
draka nebo ze zažívacích šťáv obřího 
slimáka. Tyto předměty se rozplynou když je 
kouzlo sesláno. 
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Růst  rost l in  (Proměny) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: kouzelníkova úroveň2  

  x 100 stop čtverečních 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem přinutí kouzelník 

normální vegetaci vyrůst, ovinout se a 
zamotat tak, aby vytvořila houštinu nebo 
džungli, kterou se musí postavy prosekat 
nebo si silou vytvořit cestu. Jejich 
pohyblivost je 1 za kolo (nebo  pokud je 
postava větší než S). Oblast na kterou je 
kouzlo sesláno musí obsahovat keře a 
stromy, aby kouzlo fungovalo. Větve, 
větévky, liány, kořeny, keře atd. se zamotají 
a zavinou, přerostou v silnou bariéru. Oblast 
působnosti kouzla je 100 čtverečních stop za 
úroveň kouzelníka. Vytvoří jakýkoliv čtverec 
či obdélník tvaru, který si kouzelník přeje. 
Tedy kouzelník na 8. úrovni může ovlivnit 
oblast 80 x 80 stop nebo obdélník 160 x 40 
nebo dokonce 640 x 10. Individuální pruh 
vegetace a její výška je základně závislá na 
tloušťce výhonků a podrostu. Efekt kouzla 
přetrvává na dané oblasti dokud není 
vyčištěn zemědělci, ohněm nebo kouzly jako 
je Rozptyl magii. 

Sejmi  k letbu (Zažehnávání) 
Obratitelné 

Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Po seslání tohoto kouzla je kouzelník 

obvykle schopen odstranit prokletí – které 
bylo sesláno na předmět, bytosti nebo ji 
zničit v jiné formě nežádoucího seslání nebo 
přítomnosti zla. Kouzlo Sejmi kletbu však 
přímo kletbu z předmětu neodstraňuje, 
nýbrž dovoluje jeho nositeli její účinky 
porušit. Například po seslání zaklínadla lze 
sundat prokletou helmu, brnění, štít či zbraň, 
která dává postavě postihy a nemůže být 
sejmuta.  

Určitá speciální prokletí nelze tímto 
kouzlem odstranit nebo je může odstranit 
pouze kouzelník určité úrovně. Kouzelník na 
12. nebo vyšší úrovni může pomocí tohoto 
kouzla vyléčit i lykantropii pokud je kouzlo 
seslána na zvířecí formu daného lykantropa. 
Lykantrop dostává možnost záchranného 
hodu proti kouzlům, úspěch znamená, že 
kouzlo selže a kouzelník musí dosáhnout 
další úrovně než se o to může pokusit u 
stejného tvora znovu. 

Obrácení tohoto kouzla není trvalé. Uval 
kletbu se vytratí po jedné směně za 
zkušenostní úroveň kouzelníka. Kouzlo je 
sesláno a způsobí jeden z těchto efektů 
(rozhodne se hodem): 

 
Hod na k100 Výsledek 
1-50 Snížení jedné schopnosti 

podle výběru DM na 3 
51-75 Terči se zhorší útočný 

hod a záchranné hody o 4 
76-00 Šance 50% za směnu,že 

postavě spadne všechno co 
drží .(nebo se neděje nic 
pokud postava nepoužívá 
žádný nástroj) 

 
Je možné, aby kouzelník vymyslel svoje 

vlastní prokletí, ale mělo by být silou 
obdobné těm zde popsaným (DM má 
poslední slovo). Kouzelník se toho koho chce 
proklít musí dotknout  a terč si musí hodit 
záchranný hod. Pokud uspěje je efekt 
negován. Prokletí nemůže být rozptýleno. 

St ínová p ř íšera (Iluze) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 20 stop krychlových 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Při seslání toho kouzla používá 

kouzelník materiál ze sféry Stínu k vytvoření 
polo-reálného monstra nebo monster. 
Celková životaschopnost nestvůr nesmí 
překročit úroveň kouzelníka. Tedy kouzelník 
na 10. úrovni může vytvořit maximálně 
jedno monstrum s životaschopností 10 nebo 
dvě z životaschopností 5 atd. Všechna 
stínová monstra seslaná jedním kouzlem 
musí být stejného druhu. Jejich aktuální 
počet životů je 20% celkového normálního 
počtu životů, které by měly (k tomuto číslu 
se dostaneš když životy normálně naházíš a 
vynásobíš 0.2. Všechny výsledky pod 0.4 
s ignorují – v případě postav s 1 nebo menší 
životaschopností to značí že se monstrum 
nepodařilo vytvořit. Čísla mezi 0,4 a 1 se 
zaokrouhlují na 1). 

Postavy, které se stínová monstra dívají 
si mohou hodit záchranný hod na zavrhnutí 
s postihem –2. Stínová monstra vypadají jako 
normální se svojí standardní TZ a typem 
útoků. Ti, kteří věří v jejich existenci jsou 
normálně zraňováni. Speciální útočné formy, 
jako třeba zkamenění nebo vysávání životů 
však monstra nemají, ale terč kouzla který 
věří v to, že jsou reálná bude přiměřeně 
jednat. 

 Postavy které uspěly v záchranném 
hodu, se jeví tato monstra jako táhlé stínové 
formy. Mají TZ 10 a způsobují pouze 20% 
skutečných zranění v souboji tváří v tvář. 

Příklad: Stínová nestvůra griffon o které 
postava na kterou útočí ví, že je tvořena 
stínem útočí dvakrát tesákem a jednou 
kousnutím. Zraňuje jako postava 
s životaschopností 7. Všechny útoky 
zasáhnou a normální hod na zranění je 
hozen. Vynásobí se odděleně 0,2 a jsou 
zaokrouhleny nahoru či dolů a poté jsou 
sečteny do celkového zranění. Útoky byly 2, 
4 a 11. Po sečtení celkovém získání 20 
procent (postava ví, že s jedná o iluzi) je 
výsledek po zaokrouhlení 4 (vyšlo 3,4 a vše 
co je nad 0,4 se zaokrouhluje nahoru). 

Strach (Iluze) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 60 stop dlouhý kužel 

  s poloměrem 5 stop na 
  počátku a 30 stop na 
  konci. 

Záchranný hod: negace 
 

Sesláním kouzla Strach vyšle kouzelník 
dopředu před sebe neviditelný kužel teroru, 
který způsobí, že všechny bytosti v oblasti 
upadnou v paniku. Okouzlené postavy rády 
odhodí všechno co drželi v době, kdy je 
kouzlo zasáhlo. Tato pravděpodobnost je 
60% na první úrovni a snižuje se o 5% 
procent za každou další úroveň terče. Tedy 
postava na 10. úrovni má šanci 15%  a 
postava na 13. úrovni již automaticky uspěje. 
Postavy ovlivněné strachem prchají svojí 
největší rychlostí tolik kol, kolik je 
kouzelníkova úroveň. Nemrtví a postavy, 
které uspěly v záchranném hodu proti 
kouzlům nejsou kouzlem ovlivněny. 

Materiální složkou kouzla je buď srdce 
slepice nebo bíle peříčko. 

Zdokonalená nevid i te lnost  
(Iluze) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: 4 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo pracuje na stejném principu 
jako kouzlo Neviditelnost, ale příjemce kouzla 
může útočit a to jak střelnými zbraněmi tak 
v souboji tváří v tvář. Může také kouzlit a 
zůstat při tom neviděn. Nicméně existují 
tady určité stopy podle niž se dá neviditelná 
postava najít. Například odlesky. Tato věc se 
dá vypozorovat pouze pokud již o sobě dal 
neviditelný nějakým způsobem vědět. Útok 
na takto neviditelnou postavu je prováděn 
s postihem –4 na útočné hody a neviditelná 
postava má bonus +4 na všechny záchranné
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hody. Bytosti, které mohou rozpoznat 
neviditelné postavy si jí mohu svými kouzly 
všimnout, avšak musí kouzlo použit jako by 
byly o dvě úrovně níže (hází záchranný hod 
proti kouzlům, úspěch znamená že vědí kde 
neviditelná postava je). 

Zmatení  (Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 120 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: do 60 stop krychlových 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Toto kouzlo zmate jednu nebo více 
postav v oblasti účinnosti. Způsobí tak jejich 
nerozhodnost a neschopnost k provedení 
jakékoliv akce. Toto kouzlo působí na 1k4 
postav + jednu další za úroveň kouzelníka. 
Tyto postavy mají povolen záchranný hod 
proti kouzlům s postihem –2 (případně 
vylepšený o jejich vysokou moudrost). 
Úspěšný záchranný hod znamená, že 
postava není tímto kouzlem ovlivněna. 
Zmatená postava jedná podle následující 
tabulky (hoď 1k10): 

 

1 Utíká pryč (pokud jí v tom není 
bráněno) po dobu trvání kouzla 

2 – 6 Zůstává zmatená stát jedno kolo 
pak hází znovu 

7 – 9 Zaútočí na nejbližší postavu po 
útoku si hází další kolo znovu 

10 Jedená normálně v dalším kole si 
hází znovu 

 

Kouzlo přestane působit po dvou kolech 
plus jednom kole za zkušenostní úroveň 
kouzelníka.Ti kteří selhali jsou od té doby 
kontrolováni DM po dobu trvání kouzla 
nebo dokud  „nedoběhali“ 

Utíkající postava se snaží dostat od 
kouzelníka tak daleko jak je to jen možné. 
Používá k tomu svůj nejpřirozenější druh 
pohybu (postava běží, ryba plave, netopýr 
letí, atd.). Záchranné hody a hody na akci se 
provádějí každé kolo. Všechny zmatené 
postavy na které bylo zaútočeno vnímají 
útočníka jako nepřítele a zachovají se tak jak 
by se zachovali normálně. 

Pokud je okouzleno mnoho postav  
může DM stanovit průměrné výsledky akcí. 
Například: Pokud je okouzleno 16 orků a 
možností úspěchu záchranného hodu je 
25%, 4 uspějí. Z ostatních jeden utíká pryč a 
4 zaútočí na nejbližší postavu, šest jich 
zůstane stát a poslední jedná normálně ale 
musí si další kolo hodit. Orkové nejsou 
blízko skupince a DM rozhodne, že 2 na sebe 
zaútočili navzájem, jeden zaútočil na 
zmateného stojícího orka, který mu ránu 
vrátil a jeden zaútočil na orka, který uspěl 
v záchranném hodu. Další kolo je základ již 
11 orků, 4 již uspěli a jeden utíká pryč.Další 

bude utíkat pryč, pět jich zůstane stát, čtyři 
zaútočí a jeden bude jednat normálně. 

Materiální složkou kouzla jsou skořápky 
třech ořechů. 

Kouzla páté úrovně  

Bigbyho kryc í  ruka 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Zaklínadlo Bigbyho krycí ruka vytvoří obří 

magickou ruku, která se objeví mezi 
původcem kouzla a určeným oponentem. 
Může dosahovat od velikosti muže až do 
skutečně obřích rozměrů. Tato odtělesněná 
ruka se poté pohybuje tak, aby izolovala 
kouzelníka a cíl od sebe bez ohledu na to, co 
dělá kouzelník nebo jak se cíl snaží ruku 
obejít. Ruka se vždy přesune tak, aby se za ni 
nemohl oponent dostat. Dokonce ani 
Neviditelnost nebo různé typy Přeměn a 
Metamorfóz ruku nespletou. Ruka nikdy cíl 
nepronásleduje. 

Velikost ruky určuje kouzelník. 
Přijatelná velikost je mezi lidskou velikostí 
(asi 5 stop) a velikosti titána (25 stop). 
Dostatečná velikost poskytne šikovný kryt 
proti oponentu a proti všem jeho bojovým 
schopnostem. Ruka má přesně tolik životů 
jako má původce kouzla v plné formě. Ruka 
má TZ 0.  

Jakákoli bytost vážící méně než 2 000 
liber, která se pokusí přímo ruku odtlačit a 
projít, zpomalí svoji pohyblivost o polovinu. 
Pokud cíl, který byl zadán při sesílání ruky, 
zemře, může kouzelník určit dalšího 
oponenta na kterého by se ruka soustředila. 
Kouzelník může jediným slovem toto 
zaklínadlo zrušit. 

Materiální složkou kouzla je měkká 
rukavice. 

Dominance  
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: negace 

 
Zaklínadlo Dominance umožňuje 

kouzelníkovi ovládat jednání jedné osoby do 
té doby, než kouzlo vyprchá. Trvání kouzla 
se určuje podle inteligence cílového jedince 
(viz kouzlo Očaruj postavu). Elfové a 
půlelfové mají vrozenou odolnost proti 
Očarování, toto kouzlo nevyjímaje. Po 
seslání kouzla si musí cíl hodit záchranný 
hod proti kouzlům s postihem -2 (aplikují se 
opravy za moudrost). Neúspěch znamená, 
že se kouzelníkovi podařilo telepaticky 
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proniknout do mysli subjektu. Pokud 
používají společný jazyk, může kouzelník 
subjekt donutit kouzelníkova přání, s ohledy 
na jeho tělesnou stavbu a sílu. Kouzelník 
přímo nemá kontrolu nad smyslovým 
vnímáním postavy. 

Subjekt této kontrole odolává a pokud 
donucen provést čin, který si vysloveně 
odporuje s jeho přesvědčením, obdrží nový 
záchranný hod s bonusem od +1 do +4, v 
závislosti na celkovém pojetí tohoto činu. Je 
samozřejmostí, že sebe-destruktivní příkazy 
nebudou nikdy uposlechnuty. Jakmile je 
dosaženo nadvlády neexistuje žádný limit 
vzdálenosti, do které by kouzelník byl 
schopen subjekt ovládat. Výjimku tvoří 
případný přesun jednoho z 
inkriminovaných na jinou sféru existence. 

Zaklínadlo Ochrana proti zlu může 
nějakým způsobem zabránit kouzelníkovi 
vytvořit telepatický kontakt s myslí subjektu, 
ale v žádném případě nezruší již trvající 
efekt tohoto kouzla. 

Dýchatelná voda (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: koule poloměru 10 stop 

  nebo polokoule 15 stop 
  poloměru 

Záchranný hod: žádný 
 

Zaklínadlo Dýchatelná voda přemění 
vodu nebo na vodě založenou kapalinu v 
méně hustou, dýchatelnou substanci. Tudíž 
kouzelník, který si přeje vstoupit do 
nějakých zatopených prostor normálně sešle 
toto kouzlo a bezstarostně se ponoří do 
hlubin aniž by musel zadržovat dech. On a 
jeho případní společníci se mohou svobodně 
pohybovat v oblasti účinnosti kouzla a 
dýchat bublající vodu jako kdyby šlo o úplně 
normální vzduch. Oblast působnosti s je 
centrována a pohybuje se zároveň s 
kouzelníkem. Vodu dýchající bytosti by se 
měly koule (či polokoule) Dýchatelné vody 
ve vlastním zájmu vyvarovat, jelikož v ní 
nemohou v žádném případě dýchat. 
Nicméně inteligentní jedinci mohou prostě a 
jednoduše také zadržet dech a do oblasti 
účinnosti vstoupit. K seslání kouzla je 
potřeba verbální složka. Jedná se ovšem jen o 
jedno jednoduché slovo. Proto může být toto 
kouzlo sesláno dokonce i pod vodou. 
Dýchatelná voda nijak nefiltruje složky, které 
kapalina obsahuje. 

Materiální složkou kouzla je malá hrstka 
alkalické či bromové soli. 

 
 
 

Falešná v ize (Věštění) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1k4 kol + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: poloměr 30 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může kouzelník blokovat 
jakýkoli pokus o sledování (kouzlem nebo 
magickým zařízením) na libovolném místě 
v oblasti účinku kouzla. K použití kouzla si 
musí toto sledování uvědomovat, ale nemusí 
o samotném špiónovi nic vědět. Po seslání je 
kouzelník a vše co si přeje v okolí věštěním 
nezjistitelné. Navíc dokáže kouzelník posílat 
zprávy včetně obrazu a zvuku, podle typu 
sledovacího zařízení nebo kouzla. Stačí se 
jenom soustředit na zprávu. Jakmile je 
soustředění prolomeno, nemůže další zprávy 
posílat, ale po dobu trvání kouzla je stále 
chráněn před sledováním. 
 Materiální komponentami tohoto kouzla 
je smaragdový prach hodnoty alespoň 500 zl, 
který se rozhází při vyvolávání kouzla. 

Chaos (Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: až 40 stop krychlových 
Záchranný hod: žádný 

 
Zaklínadlo Chaos je vcelku podobné 

kouzlu čtvrté úrovně Zmatení, avšak 
následující bytosti mají právo na záchranný 
hod: bojovníci, kouzelníci specializovaní na 
Okouzlení/Očarování. Dále bytosti, které 
nepoužívají magii a mají inteligenci nižší než 
4. Pak také bytosti s inteligencí 21 a vyšší a 
také bytosti, které mají vyšší úroveň nebo 
životaschopnost než kouzelník sám.  

Kouzlo způsobuje dezorientaci a prudké 
duševní zhroucení, což vede k 
nerozhodnosti a neschopnosti provádět 
efektivní činnost. Chaos ovlivňuje 1k4 
bytostí plus 1 za každou kouzelníkovu 
zkušenostní úroveň. Ti, co mají povolený 
záchranný hod proti kouzlu si jej hodí, avšak 
s postihem -2 a opravou za moudrost. Ten, 
kdo uspěje v záchranném hodu není 
ovlivněn efektem kouzla. Ovlivněné bytosti 
reagují následujícím způsobem: 
k10 Reakce 

1 Pobíhá po okolí po dobu trvání 
kouzla (a poté tak dlouho, dokud 
neuspěje v záchr. hodu) 

2-6 Zmetená ztuhne po jedno kolo 
(poté opakuj hod) 

7-9 V jednom kole zaútočí na nejbližší 
bytost (poté opakuj hod) 

10 Jedno kolo se chová normálně (poté 
opakuj hod) 

 
Kouzlo trvá jedno kolo za každou 

úroveň kouzelníka. Za ovlivněné bytosti hází 
DM a rozhoduje o jejich činech v závislosti 
na tabulce. 

Pobíhající bytosti se pohybují tak, aby se 
dostaly co nejdále od kouzelníka svou 
nejtypičtější metodou chůze (postava půjde, 
ryba poplave, netopýr poletí apod.). 
Záchranné hody a akce ovlivněných bytostí 
se kontrolují každé kolo (až na případy, kdy 
bytost pobíhá po okolí). Jakákoli zmatená 
bytost, na kterou je proveden je útok, bere 
útočníka jako běžného nepřítele a na útok 
reaguje podle svého vrozeného přesvědčení. 

Materiální složkou kouzla je malý 
bronzový disk a železný prut. 

Kamenná zeď  (Vyvolávání) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo vytvoří zeď z žuly, která se 
pevně spojí s přiléhajícími stěnami. Většinou 
se používá k uzavírání průchodů a zabránění 
vniknutí nezvaných hostů. Zeď je tlustá 1/4 
palce a velká 20 čtverečních stop na úroveň 
kouzelníka.. Kouzelník 12. úrovně tedy 
vytvoří zeď 3 palce tlustou a s povrchem 240 
stop. Zeď nemusí být vertikální a ani nemusí 
být na pevném povrchu (viz kouzlo Železná 
zeď) musí se ale pevně spojit a být 
podporována existující skálou. Může se 
používat na vytvoření mostů nebo jako 
rampa. Pokud je jáma širší než 20 stop, musí 
mít zeď oblouk a ukotvení. Díky tomuto 
požadavku má efektivně zeď poloviční 
plochu. Zeď může být hrubě vytvarovaná, 
aby vytvořila cimbuří atd. Zeď je trvalá, 
dokud ji někdo nezničí rozptýlením, 
dezintegraci, nebo normálně fyzicky. 
 Materiální složkou kouzla je malý kus 
žuly. 

Kontaktuj  c iz í  s féru (Věštění) 

Dosah: 0 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Sesláním tohoto kouzla přenese 

kouzelník svoji mysl do jiné sféry existence, 
kde se může od tamních sférických sil 
dozvědět užitečné rady a informace. Tyto 
síly však odmítají tento kontakt a proto 
odpovídají jen velmi stroze (DM používá 
odpovědi typu: "ano," "ne," "možná," "nikdy," 
"irelevantní," atp.). Sférické síly na všechny 



 

Kouzelnická kouzla (5. úroveň) 

 168 

kouzelníkovy otázky odpoví. Kouzelník se 
může pokusí kontaktovat například 
elementární sféry nebo jakékoli sféry 
vzdálenější. Kouzelník může sféře položit 
jednu otázku za každé dvě zkušenostní 
úrovně. Avšak kontakty s vědomím 
vzdálených sfér mohou vést k šílenství nebo 
o případné smrti kouzelníka. Také je dána 
šance, zda vůbec bude sféra znát na takové 
otázky odpověď a zda-li vůbec bude 
pravdivá. Pokud kouzelník kontaktuje 
Vnější sféry, rozhoduje o těchto věcech 
zároveň i inteligence vědomí v ní žijících. 

Následující tabulka může popřípadě DM 
různě upravena podle různých afektů, 
mimosférických CP apod. 

Pokud se projeví kouzelníkovo šílenství, 
projeví se hned při první otázce. V tomto 
stavu setrvává po jeden týden za každé 
přepravení přes jednu sféru (viz DMR nebo 
Hráčův průvodce Sférami světa Planescape) 
do maxima desíti týdnů. Je zde také 1% 
šance, že kouzelník během tohoto pokusu o 
zotavení zemře, pokud na něj není sesláno 
kouzlo Sejmi kletbu. Zotavený kouzelník si 
může vzpomenout na položenou otázku a i 
na odpověď. 

Ve vzácných případech může být pokus 
o kontaktovaní cizích sfér zablokován 
různými vyššími a nižšími mocnostmi 

 
 

Nepovinné pravidlo 
DM může povolit kontaktovat 

specifickou Vnější sféru (viz Hráčův 
průvodce Sférami, Planescape). V takových 
případech se však nepočítá s inteligencí, ale s 
přesvědčením sféry. Za každý stupeň 
rozdílnosti přesvědčení mezi kouzelníkem a 
kontaktovaným vědomím se snižuje tato 
"inteligence" o 1. Například: Zákonně dobrý 
kouzelník 18. úrovně se pokouší kontaktovat 
Horu Celestia (zákonně dobrá sféra), tudíž 
bude "inteligence" rovna 20. Kontakt s 

Elysiem (neutrálně dobrá sféra) se však už 
počítá do kategorie "inteligence" 19. 

Kužel  mrazu (Vyvolávání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: 1/2 

 
Sesláním tohoto zaklínadla kouzelník 

vytvoří kuželovitou oblast extrémního 
chladu. Kužel začíná u kouzelníkových 
rukou a je 5 stop dlouhý s 1 stopou v 
průměru za úroveň kouzelníka. Kužel se 
rozšiřuje směrem od kouzelníka. Všemu co 
se mu postaví do cesty ubírá teplo. To živé 
bytosti zraňuje za 1k4+1 životů za úroveň 
kouzelníka.  

Příklad: Kouzelník 10. úrovně může vytvořit 
Kužel mrazu 50 stop dlouhý s 10 stopami v 
průměru zraňující za 10k4+10 životů. 

Materiální složkou kouzla je krystal nebo 
skleněný kužel velmi malé velikosti. 

Leomundova pohlcuj íc í  
debata 
(Okouzlení, Vyvolávání) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 1 nebo více bytostí v 

  10 stopách krychlových 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Toto kouzlo odvrátí pozornost cílových 
stvoření tak, že je zatáhne do pohlcující 
debaty týkající se věci, která je pro ně velice 
zajímavá. Debata bude trvat dalších 11 kol 

s dalšími záchrannými hody, které budou 
popsány později. Debata má tento průběh: 
V 1.-3. kole probíhá konverzace, 4.-6. je 
možné zmatení a 7.-11. má za následek buď 
zuřivost nebo lamentování. Všechny 
záchranné hody jsou ovlivněny IQ cíle. 
Stvoření musí rozumět jazyku, kterým 
kouzelník mluví. 

Po zakouzlení začne kouzelník povídat o 
něčem, co je pro stvoření zajímavé. Ti, kteří 
uspějí při záchraně před kouzlem nejsou 
zasaženi. Zasažená stvoření okamžitě začnou 
konverzovat s kouzelníkem, souhlasí nebo 
nesouhlasí vždy slušně. Dokud kouzelník 
chce, může tuto konverzaci a kouzlo 
udržovat. Pokud je na kouzelníka zaútočeno, 
nebo je jinak vyrušen, stvoření si toho 
nevšimnou. 

 
Inteligence Modifikátor záchr. hodu 
2 nebo méně Kouzlo neúčinkuje 
3-7 -1 
8-10 0 
11-14 +1 
15+ +2 
 

Kouzelník může kdykoli odejít a cíle si 
toho ani nevšimnou a dál se baví, jakoby tam 
byl. Dokud na ně někdo nezaútočí, ignorují 
vše kolem, mluví a mluví a hádají se. Pokud 
ale kouzelník odejde, každé stvoření dokončí 
stádium, ve kterém právě je a pak je kouzlo 
zlomeno.  

Pokud kouzelník kouzlo udržuje déle 
než tři kola, každé zasažené stvoření může 
znovu házet proti kouzlu. Neúspěšní 
zmateně odejdou na 1k10 + 2 kola, drží se 
daleko od kouzelníka. Ti, kteří uspějí 
pokračují v řečnění a provádějí záchranný 
hod každé další kolo, které kouzelník 
udržuje, až do kola šestého, ve kterém už 
uniknou zmatení. 

Pokud je kouzlo udržováno déle než šest 
kol, musí každé stvoření úspěšně hodit 
záchranu, jinak u něj propukne vztek a 
zaútočí na všechny ostatní zasažená stvoření 
s vražednými úmysly. Zuřivost trvá 1k4 +1 
kol. Ti, kteří úspěšně zachrání před zuřivostí 
si uvědomí, že byli podvedeni a padnou na 
kolena a lamentují nad svou hloupostí po 
1k4 kol, pokud na ně někdo nezaútočí nebo 
je jinak nevyruší. 

Leomundova tajná truhla  
(Proměny, Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: zvláštní 
Složky: V, S, M 
Trvání: 60 dní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: jedna truhla 2x2x3 stopy 
Záchranný hod: žádný 
 

Díky tomuto kouzlu je možné hluboko 
v Éterické sféře ukrýt speciálně připravenou 
truhlici, kterou je poté možno přivolat 

Sféra 
Šance 

zešílení* 
Šance na 
odpověď 

Šance 
pravdomluvnosti** 

Elementární sféry 20% 55% (90%) 62% (75%) 
Vnitřní sféry 25% 60% 65% 
Astrální sféry 30% 65% 67% 
Vnější sféry, int 19 35% 70% 70% 
Vnější sféry, int 20 40% 75% 73% 
Vnější sféry, int 21 45% 80% 75% 
Vnější sféry, int 22 50% 85% 78% 
Vnější sféry, int 23 55% 90% 81% 
Vnější sféry, int 24 60% 95% 85% 
Vnější sféry, int 25 65% 98% 90% 

 
* Za každý bod inteligence přes 15 se snižuje šnce kouzelníkova zešílení o 5% 
** Pokud bytost nezná odpověď a není hozeno na pravdomluvnost, přirozeně bytost 

odpoví nesprávně. Pokud byl hod proveden, odpověď bude znít: "Neznámé." 
 
Procentuální šance uvedená v závorkách se používá v případě, že se dotaz nějak přímo 

existenčně týká kontaktované elementární sféry. 
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pomocí malého modelu. Velká truhla musí 
být výjimečně kvalitní a drahá, vyrobená pro 
kouzelníka mistrem řemesla. Pokud je 
vyrobena ze dřeva, musí být z ebenu, 
růžového dřeva, santalu, teaku nebo 
podobného dřeva a kování, hřeby a zámky 
musí být z platiny. Pokud je vyrobena ze 
slonoviny, musí být kování ze zlata. Pokud je 
truhla vyrobena z bronzu, mědi nebo stříbra, 
musí být kování z elektronu nebo stříbra. 
Cena takovéto truhly je nejméně 5000 zl. 
Jakmile je vyrobena, musí si kouzelník 
opatřit drobnou repliku, odpovídající do 
nejmenšího detailu., ze stejných materiálů. 
Jeden kouzelník může mít současně jenom 
jeden pár takovýchto truhel. Ani kouzlo 
Přání nepovoluje výjimku! Truhly samotné 
jsou nemagické a mohou být vybaveny 
libovolnými zámky, pastmi nebo ochranami, 
stejně jako normální truhla. 

Kouzelník se dotkne truhlice a bude 
držet v druhé ruce repliku, po té vysloví 
kouzlo. Tak se velká truhlice přenese do 
Éterické sféry. Truhla může obsahovat jednu 
krychlovou stopu materiálu na úroveň 
uživatele, bez ohledu na to, jak velká 
vypadá. Pokud je v ní živý materiál, je 75% 
šance, že kouzlo selže, proto se truhlice 
používá především pro uschování cenných 
magických knih, drahokamů, magických 
předmětů a podobných cenností. Dokud má 
u sebe kouzelník malou repliku, může 
truhlici z Éterické sféry kdykoli přivolat. 
Pokud miniaturu ztratí nebo zničí, neexistuje 
způsob, jak truhlici přivolat zpět,  ani pomocí 
kouzla Přání. Je ale možné vyslat expedici do 
Éteru a pokusit se o nalezení truhlice. 

Dokud je truhla v Éteru, je kumulativní 
šance 1% (postupně se přičítá) za týden, že ji 
nějaká bytost najde. Pokud je truhla 
nalezena, musí DM vyřešit setkání a 
rozhodnout, jak bytost zareaguje (může 
truhlu ignorovat, částečně vyprázdnit nebo 
do ní dokonce něco přidat). Šance se při 
každém využití truhly nuluje a začíná se 
počítat od začátku. 

Kdykoli je tajná truhlice přenesena zpět 
do Základní materiální sféry, je otevřeno 
éterické okno na proměnlivou dobu 
(většinou kolem jedné směny), které se 
pomalu zavírá. Při otevření otvoru mezi 
sférami se testuje éterické setkání, jestli není 
otvorem vtažena nějaká příšera. 

Pokud není truhla přitažena zpět před 
koncem kouzla, je kumulativní šance 5% na 
den, že bude definitivně ztracena. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Magická nádoba  
(Nekromancie) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Díky kouzlu Magická nádoba může 
kouzelník přesunout svou životní sílu do 
speciálního kontejneru (většinou drahokamu 
nebo velkého krystalu).  Odtamtud může 
kouzelník vynutit výměnu mezi nádobou a 
jiným stvořením a tak může tělo jiného 
stvoření ovládat, zatímco je životní síla oběti 
umístěna v nádobě. Nádoba musí být 
v dosahu kouzelníka při kouzlení. Po 
zakouzlení se kouzelníkova životní síla 
přesune do nádobky a znemožní mu dělat 
cokoli jiného. 

Dokud je v magické nádobě, dokáže 
kouzelník vycítit a zaútočit na jakoukoli 
životní sílu v okruhu deset stop na úroveň 
(na stejné sféře). Nedokáže ale určit přesný 
typ a relativní fyzickou pozici stvoření. Ve 
skupině životních energií dokáže vycítit 
rozdíl úrovně (životaschopnosti)  o 4 a více a 
může určit, jestli je síla pozitivní nebo 
negativní. 

Příklad: dva válečníci 10. úrovně útočí na 
skalního obra a čtyři zlobry. Kouzelník 
dokáže určit, že jsou tam tři silnější a čtyři 
slabší síly, všechny s pozitivní energií. Může 
se pokusit ovládnout silnější nebo slabší 
stvoření, ale nemá žádnou kontrolu nad tím, 
které stvoření to přesně bude. 

Pokus o přejmutí cizího těla trvá jedno 
kolo. Je blokovatelný kouzly typu Ochrana 
proti zlu  a podobnými protekcemi. Pokus je 
úspěšný, pokud cíl selže v záchraně před 
kouzlem (se zvláštním modifikátorem, viz 
níže). Záchranný hod je modifikován 
odečtením součtu inteligence a moudrosti od 
inteligence a moudrosti kouzelníka 
(inteligence a životaschopnost u 
nehumanoidních stvoření). Modifikátor se 
přičte nebo odečte od hodu. 

 
Rozdíl Úprava hodu 
-9 nebo méně +4 
-8 až –6 +3 
-5 až –3 +2 
-2 až 0 +1 
+1 až +4 0 
+5 až +8 -1 
+9 až +12 -2 
+13 nebo více -3 

 
Negativní hodnota znamená, že 

kouzelníkův součet je menší než součet cíle a 
tak má oběť bonus k záchrannému hodu. 
Neúspěch znamená, že se životní síla oběti 
přemístí do  nádoby. 

Pokud je kouzlo úspěšné, kouzelníkova 
síla okupuje tělo oběti a životní síla oběti je 
uzamčená v nádobě. Kouzelník má přístup 
k základním nebo instinktivním znalostem 
oběti, ale nemá přístup k vzpomínkám a 
získaným zkušenostem (takže například 
nemusí rozumět jazyku své oběti). 
Kouzelníkovy zůstávají jeho vlastní útočné 
hody, znalosti a schopnosti povolání a 
jakékoli úpravy za inteligenci a moudrost. 
Pokud je hostitelské tělo lidské nebo 
humanoidní, a jsou k dispozici nutné 
materiální komponenty, může kouzelník 
dokonce používat i svá zapamatovaná 
kouzla. Tělo si zachovává vlastní počet 
životů a fyzické atributy. DM může 
rozhodnout, že je nutné používat nějaké 
modifikátory, například za neohrabanost, 
pokud není kouzelník přizpůsobený své 
nové formě. Přesvědčení těla nebo nádoby 
závisí na životní síle. 

V dosahu 10 stop na úroveň se může 
kouzelník libovolně přesouvat mezi tělem a 
nádobou. Každý pokus o přesun trvá jedno 
kolo. Kouzlo skončí, až se mág přenese zpět 
do svého těla. 

Úspěšné Rozptýlení magie seslané na 
hostitelské tělo může zahnat kouzelníkovu 
sílu zpět do nádoby a zabrání mu 
v jakémkoli útoku na 1k4+1 kolo za úroveň 
původce kouzla Rozptýlení. Základní šance je 
50% plus nebo mínus 5% za rozdíl úrovní 
mágů. Úspěšné Rozptýlení proti nádobě vrátí 
životní sílu zpět do původního těla. Pokud je 
kouzelník donucen k návratu do svého těla, 
toto kouzlo se ukončí. 

Pokud je hostitelské tělo zabito, 
kouzelník se vrátí do nádoby, pokud je 
v dosahu, a životní síla oběti se vrátí do 
mrtvého těla. Pokud je tělo mimo dosah 
nádoby, zemře kouzelník i oběť. 

Jakákoli životní síla, která nemá kam jít, 
je považovaná za zabitou, pokud není 
přivolána kouzlem jako Oživení mrtvých, 
Vzkříšení. 

Pokud je tělo kouzelníka zabito, přežije, 
pokud je jeho síla v nádobě nebo těle oběti. 
Pokud je nádoba s životní silou zničena, 
kouzelník je nenávratně zabit. 
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Mordenkainenův věrný 
h l ídací  pes 
(Zaklínání/Přivolávání) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem přivolá kouzelník 
přízračného psa, kterého vidí jenom on sám. 
Může mu pak rozkázat, aby hlídal průchod, 
dveře, pokoj nebo podobné místo. Pes začne 
okamžitě hlasitě štěkat, pokud se 
k hlídanému místu přiblíží jakékoli stvoření 
větší než kočka. Pes dokáže zjistit přítomnost 
neviditelných stvoření a chránit před 
příchodem éterických bytostí, je to tedy 
skvělý hlídač. Nereaguje na iluze, pokud 
nejsou alespoň kvazireálné. 

Pokud narušitel ukáže psovi svá záda, 
pes zuřivě zaútočí, jakoby byl monstrum se 
životaschopností 10 a zraní za 3k6 životů. 
Dokáže zasáhnout jakéhokoli nepřítele, 
dokonce takové, kteří jsou zasažitelní jenom 
magickými zbraněmi +3 nebo lepšími. Na 
stvoření bez zad (například sliz) pes neútočí. 
Na psa nemůže nikdo zaútočit, ale může být 
rozptýlen kouzlem Rozptyl magii. Kouzlo trvá 
maximálně jednu hodinu plus půl hodiny za 
každou úroveň původce kouzla. Pokud se 
kouzelník vzdálí nad 30 yardů od oblasti, 
kterou pes hlídá, kouzlo skončí. 

Materiálními komponentami tohoto 
kouzla jsou malá stříbrná píšťalka, kousek 
kosti a nit. 

Mrak smrt i  (Vyvolávání) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: mrak 40 x 20 x 20 stop 
Záchranný hod: žádný 

 
Zaklínadlo vytvoří dmoucí se mrak 

příšerně žlutozelené páry, která je tak 
jedovatá, že bez problému zabije jakoukoli 
bytost až s životaschopností 4. Bytosti s 
životaschopností od 4+1 do 5+1 musí uspět 
v záchranném hodu proti jedům s postihem 
-4, jinak taktéž zemřou. A konečně bytosti se 
životaschopností 6 a více si musí hodit 
záchranný hod proti jedům jinak jsou také 
zabity. Pokus o zadržení dechu nemá žádný 
vliv na smrtelné účinky tohoto jedu. Bytosti s 
úrovní (životaschopností) 6 musí mrak ihned 
po záchranně opustit mrak jinak budou 
zraněny za 1k10 životů jedem každé kolo v 
oblasti účinnosti Mraku smrti. Bytosti s 
úrovní (životaschopností) nižší jsou v 

neustálém nebezpečí smrti pokud setrvají v 
oblasti Mraku smrti. 

Mrak smrti se valí pryč od kouzelníka 
rychlostí 10 stop za kolo. Mírný vánek může 
mrak donutit změnit směr (DM hodí na 
změnu směru). Platí však, že mrak se nikdy 
nepohybuje zpět k původci kouzla. Silný vítr 
dokáže Mrak smrti zadržet po 4 kola a 
největší síla větru dokonce zabrání použití 
tohoto kouzla. Velmi hustá vegetace dokáže 
Mrak smrti rozptýlit během dvou kol. 
Výpary mraku jsou těžší než vzduch a 
postupně klesá do nejnižších úrovní země 
(tedy i do všemožných děr, otvorů a 
prohlubní). Proto je toto kouzlo ideální 
například na vyhlazování hnízd obřích 
mravenců. Mrak smrti nemůže proniknout 
žádnou kapalinou, tudíž nemůže být seslán 
pod vodou. 

Odmrštění  (Zažehnávání) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: negace 
 

Tímto zaklínadlem může kouzelník na 
Základní materiální sféře vyvolat sílu, která 
je schopná navrátit cílovou planární bytost 
zpět do její původní sféry existence. 
Odolnost na magii se aplikuje běžně (pokud 
bytost nějakou má). Pokud odolnost na 
magii selže (nebo není) dojde na 
porovnávání úrovní (životaschopnosti) 
kouzelníka a bytosti. Pokud je úroveň 
kouzelníka vyšší je rozdíl mezi úrovněmi 
započítán jako postih k záchrannému hodu. 
Naopak pokud bytost kouzelníka 
zkušenostně převyšuje, počítá se rozdíl jako 
bonus. 

Pokud si bytost výslovně přeje vrátit se 
zpět do na sféry, není nutné aplikovat 
záchranný hod proti kouzlu. Pokud je 
kouzlu úspěšné, je bytost okamžitě 
odmrštěna na sféry, ale je 20% šance, že 
nepůjde o původní sféru, kde bytost 
započala svoji existenci. 

Materiální složkou je jakýkoli předmět, 
který je cílový bytosti odporný. 

Odpuzování  (Zažehnávání) 
Obratitelné 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: stálé do rozptýlení 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: až 3 stopy krychlové 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Prostřednictvím tohoto zaklínadla 

kouzelník vytvoří odpudivou sílu cílového 
neživého objektu vůči všem živým bytostem, 

kouzelníka samotného nevyjímaje. Tudíž 
veškeré bytosti, které se pokusí objektu 
dotknout  jsou odraženy (nemohou se 
přiblížit blíže než na 1 stopu). Také je možno, 
aby onen objekt odrazily. To záleží na 
hmotnosti předmětu a bytosti (půlčík, který 
se pokusí dotknout železné truhly opatřené 
Odpuzováním bude odpálkován v dáli. V 
případě, že by se o to ale pokusil obr, 
odstřelila by pryč truhla). 

Materiální složkou Odpuzování je 
zmagnetizovaná jehla. Toto kouzlo nemůže 
být sesláno na živé bytosti. Pokus o seslání 
tohoto zaklínadla na oblečení bytosti ji 
opravňuje k záchrannému hodu proti 
kouzlům. 

Obrácením kouzla vznikne zajímavá 
varianta Přitahování. Používá stejné 
komponenty a vytváří přitažlivou sílu mezi 
neživým cílovým objektem a živými 
bytostmi. Živá bytost je k objektu přitažena 
pokud je menší velikosti nebo je objekt 
přitažen k bytosti, pokud je ona težší. Bytost 
se může pokusit překonat tuto přitažlivou 
sílu, ale aby se jí to povedlo musí uspět v 
hodu na ohýbání železa/zvedání bran. 

Oživ  neživého (Nekromancie) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 5 kol 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo vytvoří tu nejnižší formu 

nemrtvých, kostlivce a zombie, z mrtvých, 
lidských, pololidských či humanoidních těl. 
Magie zaklínadla způsobí, že se ony tělesné 
pozůstatky oživí a nadále budou poslouchat 
jednoduchých slovních příkazů kouzelníka. 
Kostlivci a zombie mohou kouzelníka 
následovat nebo třeba zůstat v nařízené 
oblasti a zaútočit na každou bytost (nebo jen 
jednu specifickou), která do ní vstoupí. 
Nemrtví zůstanou oživeni do té doby než 
jsou poraženi v boji nebo odvráceni; magie, 
která je vytvořila nemůže být rozptýlena. 
Oživit lze následující typy bytostí: 

A) Lidé, pololidé a humanoidé s 
životaschopností 1. Kouzelník může vytvořit 
jednoho nemrtvého kostlivce za jednu svoji 
úroveň nebo jednu zombie za dvě své 
úrovně. Zkušenostní úrovně oživovaných 
(pokud vůbec nějaké jsou) nejsou brány v 
potaz. Tedy válečník 9. úrovně může být 
oživen jako zombie (životaschopnost 2) bez 
jakýchkoli svých předešlých schopností 
podle povolání a rasy. 

B) Bytosti s životaschopností vyšší než 1. 
Počet oživených jedinců závisí na jejich 
běžné životaschopnosti (tato 
životaschopnost nemůže svoji hodnotou 
překročit kouzelníkovu úroveň). Kostlivé 
formy oživených mají životaschopnost vždy 
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stejnou jako má daná bytost v běžném 
životě. Zombie mají tuto životaschopnost 
navýšenou o jedna. To tedy znamená, že 
kouzelník 12. úrovně může oživit čtyři 
zombie gnoly (4x [2+1 životaschopnosti] = ) 
nebo jednoho kostlivého ohnivého obra. 
Žádný z těchto nemrtvých nemá schopnosti, 
které měl v předešlém životě. 

C) Bytosti s životaschopností nižší než 1. 
Kouzelník může oživit dva kostlivce nebo 
jednu zombie za každou svoji úroveň. 
Bytosti mají svoji původní životaschopnost 
jakožto kostlivci nebo o jedna vyšší jakožto 
zombie. Klerikové mají při odvracení těchto 
jedinců bonus +1. 

U tohoto kouzla se předpokládá, že těla 
nebo kosti jsou v částečně neporušeném 
stavu (nemrtví zničeni v boji se do této 
skupiny v žádném případě neřadí!). 

Materiální složkou kouzla je kapka krve 
a prach drcených kostí. Seslání tohoto kouzla 
se nepovažuji za projev dobrých úmyslů a 
častěji jej používají jen zlí mágové. 

Polap bytost  
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 1 až 4 bytosti ve 

  40 stopách krychlových 
Záchranný hod: negace 
 

Kouzlo znehybní jedno až čtyři stvoření 
jakéhokoli druhu kouzelníkovi na dohled a 
v oblasti účinnosti kouzla. Původce kouzla se 
může rozhodnout, zda-li bude držet jedno, 
dvě, tři nebo čtyři stvoření. Pokud se snaží 
znehybnit tři nebo čtyři, jsou jejich 
záchranné hody proti kouzlu normální. 
Pokud dvě, mají záchranné hody postih –1, 
pokud znehybňuje jedno stvoření, zvětšuje 
se postih až na -3. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
jedna pevná kovová tyč na každé monstrum, 
které má být drženo. Tyčinky mohou být 
velké jen několik palců. 

Polost ínová p ř íšera (Iluze) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V,S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 20 stop krychlových 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Toto je kouzlo je v podstatě stejné jako 
zaklínadlo čtvrté úrovně Stínová příšera až na 
to, že vytvořená bytost má platných už 40% 
svých normálních životů. Pokud ovlivnění 
uspějí v záchranném hodu, je jejich ničivý 
potenciál jen 40% a TZ se rovná 8. Bytosti 
nemají žádné zvláštní schopnosti jako jejich 

skutečná předloha, ačkoli je možno klamavě 
způsobit, aby to tak vypadalo. 

Povolávání  bytost í  I I I  
(Zaklínání/Přivolávání) 

Dosah: 50 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 4 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo je podobné kouzlu 3. 

úrovně Povolávání bytostí I, jenomže přivolá 
1k4 bytostí třetí úrovně. Bytosti se objeví 
v oblasti účinnosti kouzla a zaútočí na 
nepřítele, dokud jim kouzelník nerozkáže 
jinak, nejsou zničena, nebo kouzlo 
nevyprchá. Stvoření si neházejí na morálku a 
po zabití zmizí. Pokud není nikdo, s kým by 
mohli bojovat, může jim kouzelník dát jiný 
příkaz, pokud s nimi dokáže komunikovat. 

Materiálními složkou tohoto kouzla jsou 
malý sáček a malá svíčka (ne nutně 
zapálená). 

Prodloužení  I I  (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: není 

 
Zaklínadlo Prodloužení II je téměř 

identickou kopií kouzla čtvrté úrovně 
Prodloužení I až na to, že může rozšířit trvání 
kouzel 1. až 4. úrovně a to o 50%. 

Průchodná stěna (Proměny) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina + 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Díky kouzlu Průchodná stěna může 

kouzelník vytvořit průchod v dřevěné nebo 
kamenné zdi, ale ne v jiném materiálu. 
Kouzelník a jeho případní společníci mohou 
prostě projít skrz. Kouzlo vytvoří průchod 5 
x 8 x 10 stop. Pro průchod velmi hrubou zdí 
je možné použít několik těchto kouzel. 
Pokud je průchod rozptýlen, uzavře se a 
vystřelí ven kohokoli, kdo by uvíznul 
vevnitř. 
 Materiální složkou tohoto kouzla je 
několik sezamových semínek. 

P řeměn skálu  na bahno 
(Proměny) 
Obratitelné 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 20 stop krychlových  

  / úroveň 
Záchranný hod: negace 
 

Kouzlo změní jakoukoli přírodní skálu 
na stejný objem bahna. Hloubka bahna 
nemůže nikdy přesáhnout polovinu délky 
nebo šířky. Pokud je kouzlo sesláno na skálu, 
skála poté spadne do bahna. Stvoření 
neschopné levitovat nebo létat, nebo se jinak 
uvolnit z bahna, se potápějí rychlostí 10 stop 
za kolo a dusí se, kromě lehoučkých stvoření, 
která se přes takový povrch dokáží dostat. 
Dřevo hozené na povrch bahna, může 
topícím se pomoct, záleží na DM, kolik a jak. 
Bahno zůstává, dokud na něj není použito 
Rozptyl magii nebo obrácená varianta tohoto 
kouzla Přeměň bahno na skálu. Hmota se vrátí 
do původního stavu, ale už se nemusí vrátit 
do původní formy. Vypařování mění bahno 
na normální hlínu rychlostí 1k6 dnů na 10 
krychlových stop. Bahno na skálu může 
vytvrdit normální bahno na měkký kámen 
(pískovec nebo podobně) permanentně. 
 Materiálními složkami tohoto kouzla 
jsou jíl a voda (nebo písek, vápno a voda pro 
obrácenou verzi zaklínadla). 

P ř i vo le j  e lementála   
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 60 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Existují vlastně čtyři verze zaklínadla 

Přivolej elementála. Kouzelník může povolat 
vzdušného, zemního, ohnivého a vodního 
elementála - o tom jakého rozhoduje 
kouzelník a materiální složka. Jelikož je 
elementál ztělesněním živlu, je pro přivolání 
určitého elementála potřeba část jeho živlu 
(pro ohnivého elementála je potřeba nějaký 
zdroj ohně, pro vodního elementála je 
zapotřebí velké množství vody atp.). 
Přivolání elementálové mají životaschopnost 
8. 

Kouzelník může povolat i více 
elementálů různého druhu, pokud si 
zapamatoval patřičný počet a verzi kouzla. 
Typ elementála musí být vybrán ještě 
předtím než je kouzlo naučeno. Jeden typ 
elementála může být přivolán jen jednou 
denně. 
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Přivolaný elementál musí být 
kouzelníkem kontrolován. Kouzelník se 
musí koncentrovat a zadávat elementálovi 
příkazy. V opačném případě se elementál 
obrátí i proti kouzelníkovi a zaútočí na něj. 
Elementál však kvůli své nepřátelskosti vůči 
kouzelníkovi neopustí boj, ale bude se 
systematicky snažit dostat přes všechny 
nepřátele až ke kouzelníkovi. Pokud je 
kouzelník v boji zraněn nebo se nějak 
účastní boje, je jeho koncentrace přerušena. 
Ve všech případech existuje 5% šance, že se 
elementál obrátí proti kouzelníkovi i přesto, 
že se na jeho ovládání kouzelník 
koncentruje. Kontrolní hod se provádí na 
konci druhého a každého následujícího kola, 
ve kterém elementál kouzelníka ještě 
kouzelníka poslouchá. Pokud se elementál 
někdy utrhne, již není šance nad ním znovu 
získat kontrolu. Kouzelník se může pokusit 
neposlušného elementála magicky rozptýlit, 
ale šance, že tento pokus bude úspěšný je 
50%. Ovládat elementála je možné až na 
vzdálenost 30 yardů za úroveň kouzelníka. 
Elementál zůstává na Základní materiální 
sféře do té doby, než je jeho planarní forma 
zničena utrženými zraněními nebo dokud 
nevyprší doba trvání kouzla. Poznámka: 
Vodní elementálové budou zničeni v 
okamžiku, kdy se vzdálí na více jak 60 yardů 
od svého vodního zdroje. 

Materiální složkou kouzla je část 
elementálova živlu a malé množství 
následujících surovin: 

 
Elementál ohně – síra a fosfor 
Elementál vody – voda a písek 
Elementál vzduchu – hořící kadidlo 
Elementál země – měkká hlína 
 
Zvláštní ochranu před 

nekontrolovanými elementály poskytuje 
zaklínadlo Ochrana proti zlu. 

P ř i vo le j  st ín  
(Zaklínání/Přivolávání) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 10 stop krychlových 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem vyvolá kouzelník jeden 
stín (viz Monstrózní manuál) za každé tři 
úrovně. Monstra jsou pod kontrolou 
kouzelníka a budou útočit na jeho nepřátele. 
Stíny zůstanou, dokud nejsou zabity, 
zažehnány nebo dokud kouzlo nevyprchá. 
 Materiální komponentou tohoto kouzla 
je kousek kouřové žuly. 

Růst  zv í řat  (Proměny) 
obratitelný 

Dosah: 60 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: až 8 zvířat ve 20  

  stopách krychlových 
Záchranný hod: žádný 

 
Sesláním tohoto zaklínadla kouzelník 

způsobí, že všechna zvířata (do maxima 
osmi) v oblasti účinnosti 20 stop krychlových 
zvětší dvakrát svoji velikost. To má za 
následek i zdvojnásobení životaschopnosti, 
zlepšení útočných hodů a zdvojnásobením 
zranění, která způsobují v boji. Kouzlo trvá 
jedno kole za každou zkušenostní úroveň 
kouzelníka. Jen přirozená zvířata (i ta 
gigantické velikosti) mohou být zahrnuty do 
účinku tohoto kouzla. 

Opakem kouzla je Zmenšení zvířat, které 
zredukuje velikost, životaschopnost a 
způsobované zranění o polovinu atd. 

Komponentem obou verzí kouzla je 
špetka prachu z drcených kostí. 

Sen (Vzývání, Iluze) 
Obratitelné 

Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Sen umožní kouzelníkovi nebo nějakému 
určenému poslovi, aby odeslal zprávu 
určené bytosti formou snu. Při započetí 
sesílání kouzla musí kouzelník jmenovat 
příjemce kouzla nebo jej identifikovat 
nějakým titulem, který bezpochyby potvrdí 
jeho identitu. 

V okamžiku, kdy kouzelník dokončí 
sesílání, osoba určená k odeslání snu (může 
to být i sám kouzelník) upadne do 
hlubokého spánkového transu a ihned 
odešle sen příjemci kouzla. Odesílatel poté 
vstoupí do příjemcova snu a doručí mu 
zprávu. Příjemce nesmí být odolný nebo 
ochráněný před magií. Pokud je příjemce 
kouzla vzhůru může odesílatel v transu 
setrvat do té doby než příjemce usne. Pokud 
je odesílatel během transu vyrušen, magie se 
ihned rozptýlí a kouzlo selže. Místo pobytu a 
současné aktivity příjemce nemohou být 
Snem zjištěny. 

Odesílatel ve stavu transu vůbec 
nevnímá své okolí. Je absolutně bezbranný, a 
to jak fyzicky tak psychicky (tedy pokaždé 
neuspěje v záchranném hodu). 

V okamžiku kdy odesílatel vstoupí do 
příjemcova snu může být zpráva snem 
předávaná jakékoli délky. Po probuzení si 

příjemce Sen perfektně vybavuje a i dlouho 
poté. Komunikace je jednosměrná. 
Odesílatel vede monolog. Příjemce nemůže 
klást otázky ani nabízet informace. Stejně tak 
nemůže odesilatel z původního snu příjemce 
nic poznat. V okamžiku, kdy je zpráva 
doručena, vrátí se odesílatelova mysl zpět do 
svého těla. Trvání kouzla je předepsaný čas, 
za který musí odesílatel vstoupit do mysli 
příjemce a doručit zprávu. 

Obrácenou variantou Snu je zaklínadlo 
Noční můra. Ta umožňuje kouzelníkovi 
poslat příjemci šerednou a deprimující vizi. 
Příjemce si může hodit záchranný hod proti 
kouzlům, aby se vyhnul účinku. Noční můra 
zabraňuje poklidnému spánku a způsobuje 
zranění za 1k10 životů. Noční můra poté 
ponechá příjemce unaveného a 
neschopného naučit se kouzla na další den. 
Kouzlo Rozptyl zlo seslané na příjemce Noční 
můry omráčí kouzelníka po jednu směnu za 
úroveň klerika rozptylujícího zlo. 

Slabomyslnost   
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: negace 
 

Toto kouzlo je užíváno výhradně proti 
osobám ovládajícím magii. Slabomyslnost 
způsobí, že jejich inteligence zdegeneruje na 
inteligenci debilního dítěte. Cíl kouzla v 
tomto stavu zůstává do té doby než je na něj 
použito zaklínadlo Léčení nebo Přání, které 
efekt tohoto kouzla zruší. Magii užívající 
bytosti jsou tímto kouzlem velmi zranitelné, 
protože obdrží velký postih k záchrannému 
hodu podle následující tabulky: 

 

Cíl kouzla Oprava 
záchr. hodu 

Kněz +1 
Kouzelník (člověk) -4 
Kombinace nebo humanoid -2 

 
Opravy za vysokou moudrost se do 

hodu započítávají. 
Materiální složkou kouzla je hrst jílu, 

křišťál, sklo nebo koule z nějakého nerostu. 
Tato materiální složka při seslání kouzla 
zmizí. 
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Spodobnění  (Iluze) 

Dosah: poloměr 10 stop 
Složky: V, S 
Trvání: 12 hodin 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 1 postava / 2 úrovně 
Záchranný hod: žádný 
 

Díky tomuto kouzlu může kouzelník 
změnit vzhled jedné osoby na každé své dvě 
úrovně. Změna zahrnuje oblečení a 
vybavení. Příjemce může vypadat jako 
jakékoli dvounohé stvoření lidského tvaru, 
až o 1 stopu vyšší nebo nižší. Všichni 
zasažení musí mít základní lidské tvary – 
člověk, ork, zlobr… Každý zůstává 
rozeznatelným individuem. Pro jednotlivce 
může kouzlo selhat, pokud není změna 
v parametrech kouzla (například není možné 
změnit půlčíka na kentaura, ale mohl by 
vypadat jako nízký mladý zlobr). 
Nedobrovolné cíle sesílání mají povoleny 
záchranné hody. Pokud proměněný zemře, 
vrátí se do své vlastní podoby. Kouzlo není 
dostatečně přesné, aby dokázalo duplikovat 
určitého jedince. 

Stěna s í ly  (Vyvolávání) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: až 10 stop čtverečních 

  / úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo vytvoří neviditelnou bariéru 
velikosti podle přání kouzelníka a splňující 
požadavky oblasti účinnosti. Stěna je 
nepohyblivá a je totálně nezasažitelná 
většinou kouzel včetně zaklínadla Rozptyl 
magii. Kouzlo Molekulární rozpad ji zničí, 
stejně jako Hůl zrušení nebo Koule anihilace. 
Stejně tak není stěna ovlivněná údery, 
střelami, elektřinou, horkem nebo chladem. 
Přes bariéru mohou proniknout jenom 
kouzla jako Dimenzionální dveře, Teleport a 
podobné.  

Pokud chce původce kouzla, může stěnu 
zformovat do koule s poloměrem až 1 stopu 
na úroveň, nebo do otevřené polokoule 
s poloměrem 1,5 stopy na úroveň. Stěna síly 
musí být v době kouzlení nepřerušená a 
jednolitá. Pokud je povrch nějak narušen, 
kouzlo selže. Kouzelník může kouzlo 
kdykoli ukončit jediným příkazem. 

Materiální komponentou tohoto kouzla 
je špetka diamantového prachu v hodnotě 
5000 zl. 

 
 
 
 

St ínová magie  (Iluze) 

Dosah: 50 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Tímto kouzlem se může kouzelník přímo 
napojit na energii ze sféry Stínu a zakouzlit 
kvazireálné vyvolávací kouzlo třetí nebo 
nižší úrovně. Například to může být Magická 
střela, Ohnivá koule, Blesk a podobně. Má 
normální účinky na stvoření v oblasti, pokud 
selžou při záchraně před kouzlem. Pokud 
stvoření selže v hodu proti Stínové magii ve 
formě Ohnivé koule, musí podstoupit další 
hod na odolání účinku exploze. Pokud je 
hod úspěšný, utrpí jenom polovinu zranění, 
jinak to od Ohnivé koule schytá naplno. 
Pokud je první záchrana úspěšná, stvoření si 
všimne stínové povahy kouzla a dostane 
zásah jenom 20%. 

St ínové dve ře (Iluze) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem vytvoří kouzelník iluzi 
dveří. Iluze umožní, aby mág do dveří 
“vstoupil” a zmizel. Ve skutečnosti uskočil a 
utekl, totálně neviditelný po dobu trvání 
kouzla. Stvoření, které toto vidí, jsou 
přesvědčeny, že uvidí, nebo vstoupí do 
místnosti 10 x 10 stop, pokud ¨”dveře” 
otevřou. Pravdivé vidění, kámen vidění  nebo 
podobná magie umožní mága objevit. 
Některé bytosti s vysokou životaschopností 
si také mohou všimnout mága (viz kouzlo 
Neviditelnost), ale jenom v případě, že se o to 
pokusí. 

Telekineze (Proměny) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: negace 
 

Tímto kouzlem dokáže kouzelník svým 
soustředěním mentálně pohybovat 
předměty. Kouzlo umožňuje použít jemnou 
ale trvalou sílu, nebo jeden zuřivý náraz. 

Díky trvalé síle může původce kouzla 
pohybovat až 25 librami do vzdálenosti až 20 
stop za kolo. Kouzlo trvá dvě kola plus jedno 
na úroveň mága. Předmětem je možno 
pohybovat všemi směry. Pokud se předmět 

dostane za dosah kouzla, spadne nebo 
zůstane stát. Pokud se kouzelník přestane 
soustředit, stane se totéž. Objektem je možné 
telekineticky manipulovat jako jednou rukou 
a tak je možné otevřít dveře, otočit klíčem 
atd. Kouzelník může dokonce takto rozvázat 
jednoduché uzly, podle rozhodnutí DM. 
 Nebo je možné energii kouzla vyplýtvat 
v jediném kole. Kouzelník může vrhnout 
jedním nebo více předměty (vzdálenými od 
sebe maximálně 10 stop) přímo směrem od 
sebe vysokou rychlostí, až do vzdálenosti 10 
stop za úroveň. Celkem může hodit 25 
librami. Způsobené poškození určuje DM, 
ale není možné, aby přesáhlo 1 život za 
zkušenostní úroveň kouzelníka. Protivníci, 
kteří jsou v limitu váhy mohou být také 
vrženi, ale mají povolený záchranný hod 
proti kouzlu, aby účinku unikli. Kouzla 
Bigbyho ruce kouzlu také odolávají. 

Teleport  (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem se kouzelník okamžitě 
transportuje společně s určitou další váhou, 
které se dotýká, na místo, které je mu známé. 
Vzdálenost není omezená, ale astrální 
cestování není možné Teleportem podnikat. 
Kouzelník unese maximálně 250 liber + 150 
liber za každou úroveň nad desátou. Pokud 
je cílová oblast kouzelníkovi velice dobře 
známá, je nepravděpodobné, že by došlo 
k chybě, ale původce kouzla nemá žádnou 
kontrolu nad tím, kterým směrem bude po 
docestování otočený. Méně známé oblasti 
(viděné jenom magicky nebo na vzdálenost) 
zvyšují pravděpodobnost chyby. Neznámé 
oblasti znamenají velké riziko. 

 
Pravděpodobnost 

teleportování 
Místo je: Výše Na cíl Níže 
Velmi známé 01-02 03-99 00 
Pozorně 
prozkoumané 01-04 05-98 99-00 

Letmo viděné 01-08 09-96 97-00 
Jednou 
viděné 

01-16 17-92 93-00 

Neviděné 01-32 33-84 85-00 
  

Teleportování výše znamená, že se 
původce kouzla objeví deset stop nad zemí 
za každé 1%, které je pod nejnižší 
pravděpodobností “na cíl”. Může to být až 
320 stop, pokud oblast nikdy neviděl. 
Jakýkoli nízký výsledek znamená 
kouzelníkovu smrt, jelikož se teleportoval do 
pevné země. Kouzelník se nemůže 
teleportovat do prázdného místa – musí tam 
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být dostatečný povrch, ať už podlaha nebo 
přírodní povrch. Oblasti vysoké fyzické a 
magické energie mohou ještě zvýšit 
nebezpečí teleportu, nebo ho dokonce 
znemožnit. 

Tvaruj  kámen (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 krychlová stopa 

  / úroveň 
Záchranný hod: není 

 
Zaklínadlem Tvaruj kámen může 

kouzelník formovat existující kus kamene do 
tvaru, který mu vyhovuje. Například si může 
udělat kamennou zbraň, padací dveře, sochu 
atd. Může si vytvořit kamenné dveře a 
uniknout z uvěznění, pokud dokáže změnit 
dostatek kamene.  I když dokáže vyrábět 
dveře, detailnost není příliš velká. Pokud má 
konstrukce zahrnovat malé pohyblivé části, 
je 30% šance, že nebudou fungovat. 
 Materiální komponentou tohoto kouzla 
je měkký jíl, který musí být hrubě 
vypracovaný do požadovaného tvaru, 
Modelem se potom mág musí dotknout 
měněného kamene. 

Výroba (Očarování, Proměny) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: 1 krychlový yard  

  / úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může kouzelník přetvořit 
jeden typ jakéhokoli materiálu na určitý 
výrobek. Kouzelník může takto vytvořit ze 
skupiny stromů dřevěný most, lano ze 
záhonku konopí, šaty ze lnu či vlny a tak 
dále. Kouzlo Výroba nemůže vytvořit živé 
nebo magické věci. Kvalita vyrobených věcí 
je přímo úměrná kvalitě materiálu použitého 
k výrobě. Pokud se kouzelník chystá 
pracovat s nerosty, je oblast působnosti 
kouzla redukována. Yardy jsou nahrazeny 
stopami. Tudíž místo 1 yardu krychlového 
bude moci kouzelník zpracovat 1 krychlovou 
stopu nerostu.  

Předměty vyžadující vysoký stupeň 
dovednosti k úspěšné výrobě (šperky, meče, 
sklo, kříštál atd.) nemohou být kouzlem 
vyrobeny pokud kouzelník není v tomto 
oboru dosti zběhlý.  

Kouzlo vyžaduje jeden krychlový yard 
(stopu) materiálu, který bude použit k 
přeměně. 

Vyšší  tvo ření  (Iluze) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Vyšší tvoření je podobné kouzlu Nižší 
tvoření, umožňuje kouzelníkovi vymámit 
materiál ze sféry stínu a vytvořit neživé 
předměty rostlinné povahy – provazy, látky, 
dřevo atd. Kouzelník může také vytvořit 
menší nerosty a nerostné předměty – 
kameny, krystaly, kov atd. Předmět nesmí 
přesáhnout objem 1 stopy za zkušenostní 
úroveň kouzelníka. Trvanlivost předmětů 
závisí na relativní tvrdosti a vzácnosti. 

 
Rostlinný materiál 2 hodiny / úroveň 
Kámen nebo krystal 1 hodinu / úroveň 
Cenné kovy 2 směny / úroveň 
Drahokamy 1 směna /  úroveň 
Mithril* 2 kola / úroveň 
Adamantium 1 kolo / úroveň 
 
 * včetně vzácných kovů. 

 
Pokus o použití kteréhokoli takového 

předmětu jako materiální komponenty 
způsobí selhání kouzla. Kouzelník musí mít 
alespoň trošku materiálu,. který chce 
vytvořit – vlákno na provaz, kamínek na 
balvan atd. 

Zási lka (Vyvolávání) 

Dosah: zvláštní 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může kouzelník 
kontaktovat jedno stvoření, které ho zná, a 
jeho jméno a vzhled je kouzelníkovi dobře 
známo. Pokud není stvoření na stejné sféře 
existence jako mág, je základní šance 5%, že 
zásilka nedorazí. Místní podmínky ve sféře 
mohou tuto šanci povážlivě zhoršit, 
rozhoduje DM. Úspěšně doručené zásilce 
rozumí i stvoření s inteligencí 1 (zvířecí 
inteligencí). 

Mág může poslat krátkou zprávu 25 
nebo méně slov, příjemce může stejným 
způsobem okamžitě odpovědět. I když 
bytost zprávu obdrží, nemusí jí vůbec 
věnovat pozornost. 

Materiální komponentou tohoto kouzla 
jsou dva malé válce, každý s jednou stranou 
otevřenou, spojené krátkým kouskem 
měděného drátu. 

Zdokonalená i luze (Iluze) 

Dosah: 60 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 40 stop krychlových + 

  10 kr. stop / úroveň 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Toto kouzlo je vlastně ekvivalentem 
zaklínadla Přízračná síla, avšak operuje skrze 
určitý program (stejně jako kouzlo 
Programovaná iluze), který určí původce 
kouzla. Není tudíž nutné aby se kouzelník 
na kouzlo déle než jednu směnu, protože po 
té se program rozeběhne a bude iluzi 
udržovat bez dohledu kouzelníka. Iluze 
oplývá jak zrakovým, zvukovým, čichovým i 
tepelným klamem. Pokud se kdokoli pokusí 
v iluzi neuvěřit, musí provést záchranný hod 
proti kouzlům. Pokud se komukoli z 
přihlížejících podaří iluzi prohlédnout, a má 
možnost to nějakým způsobem sdělit i 
ostatním ještě neúspěšným, pak právě oni 
dostávají bonus +4. 

Materiální složkou je troška vlny a 
několik zrníček písku. 

Zkreslení  vzdálenost i  
(Proměny) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 směny / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 10 stop krychlových  

  / úroveň 
Záchranný hod: není 
 

Toto kouzlo může být sesláno jen v 
oblasti zcela obklopené zemí (skálou, pískem 
a podobnými materiály). Kouzelník musí 
dále povolat zemního elementála kouzlem 
Přivolej elementála. Elementál slouží, aniž by 
se pokusil uvolnit z kouzelníkovy kontroly a 
nehodlá zaútočit pokud jasně vyplyne, že 
dalším kouzelníkovým krokem je seslání 
Zkreslení vzdálenosti. Toto kouzlo umístí 
elementála do oblasti účinnosti. Elementál 
tak způsobí, že budou rozměry oblasti 
účinnosti zdvojnásobeny nebo půleny pro 
bytosti, které se přes ní pokusí přejít. Tudíž 
areál chodby standardně 10 x 100 stop se 
může chovat jako 5 stop šířky x 5 stop délky 
nebo jako 20 stop šířky x 200 stop délky. 
Když kouzlo vyprchá, elementál se vrátí do 
své sféry existence. 

Skutečné rozměry oblasti jsou pro 
veškeré bytosti neodhalitelné. Oblast však 
matně vyzařuje magii. Kouzlo Pravdivé 
vidění může odhalit elementála v oblasti 
účinnosti. 

Materiální složkou je malá hromada 
měkké hlíny. 
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Železná zeď  (Vyvolávání) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 15 stop čtverečních 

  / úroveň nebo zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem vyvolá kouzelník v 
existenci svislou kovovou zeď. Kouzlo se 
hodí na uzavírání průchodů nebo otvorů, 
jelikož se zeď nacpe mezi existující neživou 
hmotu, pokud na to má dostatečnou plochu. 
Zeď je tlustá čtvrt palce za každou úroveň 
kouzelníka. Je možné vytvořit zeď o ploše až 
15 stop za úroveň. Kouzelník může oblast 
zdvojnásobit, pokud zmenší šířku na 
polovinu. 

Pokud tak původce kouzla chce, může 
nechat zeď stát na povrchu, takže je jí možné 
svrhnout a rozdrtit s ní kohokoli, kdo by tam 
byl. Šance je 50%, že padne na kteroukoli 
stranu. Šanci je možno změnit tloušťkou zdi, 
ne menší než 30, a hmotností 400 liber. 
Každá libra nebo bod tloušťky navíc 
přidávají procento šance, že zeď padne na 
druhou stranu. Stvoření, která mají místo na 
útěk tak mohou učinit při úspěšné záchraně 
před smrtí. Neúspěch znamená smrt. 
Obrovská a gigantická stvoření nemohou být 
zdí rozdrceni.  

Zeď je permanentní, pokud není 
rozptýlena, ale podléhá všemu, čemu 
podléhá normální kovová zeď – rez, žár atd. 
 Materiální komponentou tohoto kouzla 
je malý plátek železa. 

Kouzla šesté úrovně  

Ant imagická u l i ta  
(Zažehnávání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 1 stopa v poloměru 

   / úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem se kouzelník obklopí 
neviditelnou bariérou, která se pohybuje 
společně s ním. Prostor chráněný bariérou je 
dokonale blokovaný před jakýmikoli kouzly 
nebo magickými efekty, takže dovnitř 
nepronikne žádné zaklínadlo, stejně tak ale 
nefungují vevnitř skořápky magické 
předměty nebo kouzla. V prostoru také 
nefungují dechové zbraně, útoky hlasem 
nebo pohledem a podobné zvláštní útoky. 

Antimagická ulita také odpuzuje 
očarované, přivolané nebo vyvolané 
stvoření, není ji však možno použit 
k zatlačení takového stvoření do kouta – 
narůstající tlak skořápku prorazí a kouzlo 
bude zrušeno. Normální stvoření mohou do 
oblasti vstoupit, stejně jako obyčejné střely. 
Magický meč v oblasti nebude fungovat, ale 
stále je to meč. Stvoření jsou na své 
domovské sféře normální stvoření, takže 
není možné skořápkou zablokovat ohnivého 
elementála na elementární sféře ohně.  
Artefakty, relikvie a stvoření s polobožským 
nebo vyšším statutem nejsou kouzlem nijak 
ovlivňováni. 
 Pokud je uživatel větší než chráněná 
oblast, může DM rozhodnout, že některé 
části jeho těla nejsou chráněny. Na skořápku 
nefunguje kouzlo Rozptyl magii. Skořápku 
může ukončit její majitel jediným příkazem. 
 

Bigbyho s i lná ruka 
(Vyvolávání) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Bigbyho silná ruka je silnější verzí Bigbyho 
krycí ruky. Zaklínadlo vytvoří ruku velikosti 
člověka (5 stop) až gargantuy (21 stop), která 
se přemístí mezi původce kouzla a 
zvoleného protivníka. Ruka se pohybuje 
stále tak, aby blokovala průchod 
protivníkovi ke kouzelníkovi, ať už se oba 
pohybují jak chtějí. Může do nepřítele taky 
zatlačit. Dokáže odhodit stvoření až do váhy 
500 liber. Stvoření o váze 500-2000 liber 

zpomalí na deset stop za kolo a stvoření těžší 
než 2000 liber zpomalí na polovinu. 

Odstrčené stvoření je odtlačeno až na 
dosah kouzla, nebo dokud není přitlačeno na 
nějaký povrch. Ruka samotná nezpůsobuje 
žádné poškození. Ruka má TZ 0, tolik životů 
jako úplně zdravý kouzelník a po zničení se 
vypaří. Kouzelník jí může nakázat ustoupit 
nebo ji může nechat zmizet jediným slovem. 
 Materiální komponentou je rukavice. 
 

Hromadná sugesce  
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, M 
Trvání: 4 směny + 4 směny / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 1 bytost / úroveň 
Záchranný hod: negace 
 

Kouzlo Hromadná sugesce funguje stejně 
jako kouzlo Sugesce, jenom působí na více 
bytostí. Na jednu bytost za zkušenostní 
úroveň původce kouzla, pokud jsou od sebe 
vzdálena maximálně 30 yardů. Nemrtví jsou 
vůči kouzlu imunní. Sugesce musí být 
rozumná a pochopitelná pro cíle a všechna ji 
musí slyšet. Bytosti se zachraňují proti 
kouzlu s postihem –1. Pokud je kouzlo 
sesíláno jenom na jednu bytost, má záchrana 
postih –4. Velmi rozumná sugesce může mít 
za následek další postihy podle rozhodnutí 
DM. Hromadná sugesce funguje dlouhou 
dobu, podle rozhodnutí DM. Je možné určit 
podmínky, které činy spustí. Pokud nejsou 
podmínky splněny před vyprcháním kouzla, 
nic se nestane. 
K úspěšnému seslání tohoto kouzla je 
zapotřebí hadí jazyk a buď kousek medové 
plástve nebo kapka sladkého oleje. 
 

Kámen na maso (Proměny) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto zaklínadlo změní jakýkoli kámen 

na maso. Tedy pokud předmět dříve žil, 
bude oživen i se svým majetkem, pokud 
přežije test systémového šoku. Jakékoli dříve 
žijící stvoření bez ohledu na velikost může 
být tímto kouzlem přivedeno zpět k životu. 
Obyčejný kámen je možno změnit na maso 
až do objemu 9 krychlových stop za úroveň 
kouzelníka. Takové maso je neživé, bez 
životní síly, pokud není dostupná nějaká 
magická energie nebo životní síla (je tedy 
možné změnit kamenného golema na 
masového, ale socha se změní na tělo). 
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Pokud je sesíláno na kámen, může kouzelník 
vytvořit tunel masitého materiálu o průměru 
1 až 3 stop o délce až 10 stop, skrze který se 
dá celkem snadno projít.  

Materiálními složkami kouzla jsou 
špetka hlíny a kapka krve. 

Obrácené kouzlo Maso na kámen 
způsobuje zkamenění. Všechen majetek 
zasažené bytosti také zkamení. Bytost se 
může před kouzlem zachránit záchranným 
hodem. Pokud je zkamenělina nějak 
poškozena, po případném oživení tyto rány 
a deformace zůstávají i u živého těla. DM 
může povolit vyléčení takových zranění 
pomocí vyšších klerických kouzel jako je 
třeba Regenerace.  
 Materiálními složkami kouzla jsou 
vápenec, voda a hlína. 
 

Koule  nezranite lnost i  
(Zažehnávání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: koule o poloměru 5 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto zaklínadlo (podobně jako Menší 
koule nezranitelnosti) vytvoří kolem uživatele 
slabě zářící kouli energie, která zabrání 
průchodu jakémukoli kouzlu do 4. úrovně 
včetně, a stejně tak jejím efektům. Zahrnuje 
to i vrozené magické schopnosti a účinky 
z magických zařízení. Kouzla páté a vyšší 
úrovně nejsou tímto efektem nijak 
ovlivněny. Kouli je možné zlikvidovat 
úspěšným použitím zaklínadla Rozptyl magii. 
 Materiální složkou kouzla je a skleněná 
nebo křišťálová kulička, která se po 
vyprchání kouzla roztříští. 
 
 
 
 

Kouzlo smrt i  (nekromancie) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 30 stop krychlových  

  / úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

 Kouzlo smrti z cílové oblasti okamžitě 
vysaje veškerou životní sílu. Zasažená 
stvoření nemohou být oživena ani vzkříšena. 
Je ale možnost takto zabité stvoření oživit 
kouzlem Přání. Počet zabitých stvoření závisí 
na jejich životaschopnosti: 

 
Životaschopnost 

cíle 
Maximum # 

ovlivněných bytostí 

Méně než  2 4k20 
2 to 4 2k20 

4+1 to 6+3 2k4 
6+4 to 8+3 1k4 
 
Pokud kouzlo zasahuje více bytostí 

různé životaschopnosti, hoď 4k20 abys určil 
kolik stvoření s životaschopností menší než 2 
bude zasaženo. Pokud je počet vyšší než 
počet takových stvoření, použij zbytek 
kouzla na silnější stvoření podle této tabulky: 

 
Životaschopnost cíle Odčítací faktor 

Méně než 2 1 
2 až 4 2 

4+1 až 6+3 10 
6+4 až 8+3 20 

 
Jinými slovy od hodu 4k20 odečti počet 

stvoření s životaschopností menší než 2 (ty 
zemřou). Pokud nějaké body zbývají, odečti 
2 za každé stvoření o životaschopnosti 2-4 (ty 
taky zemřou). Pokud Ti ještě stále zůstaly 
nějaké body, odečti 10 za každé stvoření se 
životaschopností 4+1 až 6+3 a tak pokračuj. 
Skončíš, až jsou všechna stvoření mrtvá, 
všechny body 4k20 jsou vypotřebovány 
anebo je zbytek menší než polovina 
odčítacího faktoru zbývajících bytostí. Pokud 
je zbytek polovina nebo více odčítacího 
faktoru, stvoření také zemře! 

Přiklad: skupina 20 orků, 8 gnolů, 4 
zlobrů a vedená skalním obrem dostala 
zásah Kouzlem smrti. Hod 4k20 nám dal 
výsledek 53 bodů. 20 bodů zabije všechny 
orky. 16 zabije gnoly (8x2) a zbývajících 17 
zabije dva zlobry (10 bodů jednoho zlobra, 7 
druhého). Zbývají dva zlobři a gigant přežili. 

Kouzlo nefunguje na lykantropy, 
nemrtvé nebo stvoření z jiné sféry než 
Základní materiální. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
drcená černá perla s minimální hodnotou 
1000 zl. 

 

Molekulárn í  rozpad (Proměny) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: negace 

 
Toto zaklínadlo způsobuje absolutní 

rozpad hmoty. Rozkládá veškerou hmotu na 
nic! Působí i na hmotu a energii magické 
povahy, jako jsou třeba Bigbyho ruce, ale 
nefunguje na Kouli nezranitelnosti nebo 
Antimagickou ulitu. Molekulární rozpad je 
okamžitý a následky jsou trvalé. Je možné 
zasáhnout jednu živou bytost, včetně 
nemrtvých. U neživé hmoty je možné nechat 
zmizet až 10 x 10 x 10 stop. Kouzlo vytváří 
tenký zelený paprsek. Čeho se paprsek 
dotkne, to zmizí. Zmizí vždy první zasažený 
předmět nebo stvoření. Zasažená hmota 
zazáří a zanechá po sobě jenom prach. 
Stvoření mohou paprsku uniknout při 
úspěšné záchraně před kouzlem (hmotné 
předměty mohou magii odolat).  
 Materiálními složkami pro úspěšné 
seslání jsou magnetovec a špetka prachu. 
 

Mordenkainenovy studie  
(Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: kouzelník 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem si dokáže kouzelník 
okamžitě připomenout jakékoli kouzlo 1. až 
5. úrovně, které seslal v uplynulých 24 
hodinách. Kouzlo muselo být v tomto čase 
jak zapamatováno tak použito. Pokud 
kouzlo vyžaduje materiální složky, musí je 
kouzelník dodat. Kouzlo není možno 
obnovit bez jeho základní materiální složky. 

 

Nevidite lný  vrahoun 
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo přivolá z elementární sféry 
Vzduchu neviditelného vraha. Bytost se 
životaschopností 8 slouží původci kouzla 
v jakémkoli úkolu, který dostane. Je to 
bezchybný stopař, pokud není stopa starší 
než jeden den. Vrah bude poslouchat 
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instrukce, i když ho pošlou na vzdálenosti 
tisíce mil, dokud úkol nesplní. Vrahoun je 
k službě donucen, nedělá to z loajality nebo 
vlastní vůle. Proto nemá rádo dlouhé mise 
nebo složité úkoly a bude se snažit instrukce 
překrucovat. Neviditelný vrahoun rozumí 
běžné řeči, ale mluví jenom svou vlastní. 
  Materiálními komponentami tohoto 
kouzla jsou zapálené kadidlo a kousek 
rohoviny vyřezané do půlměsíce. 
 

Očaruj  předmě t   
(Očarování, Vzývání) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: 1 předmět 
Záchranný hod: negace 
 

Pokud chce kouzelník vytvořit magický 
předmět, musí použít toto kouzlo, které 
předmět připraví k přijmutí magie. Předmět 
musí splňovat následující podmínky: 
1) musí být nepoškozený a v dobrém stavu. 
2) musí být co nejkvalitnější; z kvalitních 
materiálů a pečlivě opracovaný.  
3) cena nebo hodnota musí toto odrážet, 
takže má předmět hodnotu nejméně 100 zl. 
Proto není možné používat na magii 
materiály jako jsou provazy, kožené zboží, 
látka nebo keramika, pokud nejsou zvláštně 
zdobené, ryté nebo upravené.  

Kouzelník musí mít přístup k dílně nebo 
laboratoři s potřebným vybavením, ve které 
může být odstíněna kontaminující magie. 
Jakýkoli magický předmět mimo těch 
nutných k výrobě (jako jsou třeba ochranná 
zařízení) na dosah 30 stop představuje zdroj 
kontaminace a celý proces poškodí. 

Kouzelník se musí předmětu dotknout. 
Dotek musí být neustálý po celou dobu 
kouzlení, což je základ 16 hodin plus 8k8 
hodin (kouzelník nikdy nepracuje déle než 8 
hodin denně, takže není možné využít 
kouzla jako Zrychli, takže to v podstatě 
znamená, že výroba trvá dva dny + 1k8 
dnů). Práce musí být nepřerušovaná a 
během odpočinku nesmí být předmět dál 
než na 1 stopu, jinak je celé kouzlení zničeno 
a musí se začít od začátku. (Během 
odpočinku není možné používat jakoukoli 
jinou magii, kouzelník musí být v tichu a 
klidu, jinak je očarování zničeno). 

Na konci kouzla je předmět připravený 
k finálnímu testu. Kouzelník vysloví 
poslední magickou slabiku a pokud se 
předmět zachrání v hodu (stejný hod jako u 
kouzelníka) proti kouzlu, je kouzlo 
dokončeno. Počítají se i kouzelníkovy 
bonusy k záchranným hodům až do +3. 
Jakmile je kouzlo dokončeno, může 
kouzelník seslat na předmět zvolené kouzlo.  

Musí to stihnout do 24 hodin, jinak magie 
vyprchá a předmět je nutné znovu připravit. 

Každé další kouzlo sesílané na předmět 
vyžaduje na zakouzlení 2k4 hodin za 
magickou úroveň kouzla. Během kouzlení se 
musí kouzelník předmětu dotýkat a během 
odpočinku se od něj nesmí vzdálit. Tato 
procedura platí pro každé kouzlo sesílané na 
předmět. Jakékoli další kouzlo musí být vždy 
sesíláno nejpozději do 24 hodin od 
posledního.  

Žádná magie není trvalá, pokud není 
jako poslední použito kouzlo Trvalost. A to 
vždy znamená 5% šanci na ztrátu jednoho 
bodu odolnosti. Předmět, který se nabíjí – 
hůlka, hůl, Prsten přání atd. nemůže nikdy 
být permanentní. Magická zařízení se na 
očarování předmětu nemohou požívat, ale 
svitky ano. 
 Potřebné materiály se liší podle toho, 
jaký předmět se očarovává a jaká magie na 
něj bude seslána. Například meč určený 
k zabíjení draků bude potřebovat krev a 
nějakou část draka, na kterého má působit, 
Prsten padajících hvězd bude vyžadovat 
kousek meteoritu a roh ki-rina. Komponenty 
určuje DM a musí být objeveny nebo 
vyrobeny během hry. 
 

Odlákání  (Iluze) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

 Sesláním vytvoří kouzelník své 
iluzorní dvojče a zároveň je sám zakryt 
kouzlem Zdokonalená neviditelnost (viz kouzla 
4. úrovně). Kouzelník pak může jít kam chce, 
zatímco jeho dvojče odchází opačným 
směrem. Kouzlo umožňuje iluzi kouzelníka, 
který mluví a gestikuluje, jakoby byl živý. 
Iluze zahrnuje i doteky a pachy. Odhalí ji 
pouze kouzla Najdi neviditelnost, pravé vidění 
nebo předměty jako kámen vidění nebo róba 
očí (viz kouzlo 5 úrovně stínové dveře). 

 

Odražení  (Proměny) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / 2 úrovně 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 20 stop krychlových 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Tímto kouzlem může kouzelník 
způsobit, že se všechna stvoření v cestě 
kouzla odsunou pryč od kouzelníka. 
Odražení nastává rychlostí, jakou se bytosti 
pokouší blížit ke kouzelníkovi. Odražená 

bytost je tímto pohybem zaměstnána na celé 
kolo, a to i v případě, že je odsunuta i mimo 
oblast působnosti zaklínadla. Kouzelník 
může každé kolo určit nový směr, ale takové 
použití tohoto kouzla se počítá jako 
kouzelníkův hlavní akt v kole. Kouzelník 
může místo Odražení dělat cokoli jiného. 
 Materiální komponentou tohoto kouzla 
je pár zmagnetovaných železných tyčinek 
připevněných ke dvěma soškám psů, jedné 
ze slonoviny a druhé z ebenu. 
 

Oti lukeho mrazivá koule  
(Proměny, Vyvolávání) 

Dosah: zvláštní 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Otilukeho mrazící koule je mnohoúčelové 
kouzlo velké síly. Kouzelník si může vybrat z 
následujícího: 

 

A) Ledová koule. Malá koule z hmoty o teplotě 
absolutní nuly, která po kontaktu s vodou 
(nebo tekutinou, která je ve své podstatě 
voda) zmrazí do hloubky 6 palců na ploše 
100 čtverečních stop za každou zkušenostní 
úroveň kouzelníka. Led vydrží jedno kolo za 
úroveň. 

Materiální složkou je tenký plátek 
křišťálu velký asi jeden čtvereční palec. 

 

B) Ledový paprsek.  Z kouzelníkových rukou 
vytryskne mrazivý paprsek a zasáhne až do 
vzdálenosti 10 yardů za úroveň, způsobuje 
zranění za 1k4 +2 životů za úroveň 
kouzelníka. Při úspěšné záchraně před 
kouzlem je zranění znegováno, protože 
paprsek minul (avšak může zasáhnout další 
cíl). 

Materiální složkou je bílý safír hodnoty 
nejméně 1 000 zl. 

 

C) Koule chladu. Kouzlo vytvoří malou 
kuličku asi velikosti kamene, která je na 
dotek chladná, ale neubližuje. Kouli je 
možné vrhnout na vzdálenost 40 yardů nebo 
vystřelit z praku. Po nárazu se koule roztříští 
a způsobí 6k6 životů zranění ledem všem 
stvořením v okruhu 10 stop (polovinu, 
pokud uspěli v záchranném hodu). Pro 
určení zásahu použij tabulku granátových 
střel v DějMistrově rukověti. Pokud není koule 
vržena do doby jednoho kola za úroveň 
kouzelníka, ihned vybuchne se stejnými 
následky jako výše. Časovaný účinek je 
možné použít proti pronásledovatelům, ale 
je to pro kouzelníka a jeho společníky vcelku 
riskantní. 
 Materiální složkou je diamant v ceně 
1 000 zl. 
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Ovládej  počasí  (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 4k6 hodin 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 4k6 čtverečních mil 
Záchranný hod: žádný 
 

Díky tomuto kouzlu může kouzelník 
ovlivnit počasí kolem sebe. Sesílání trvá 
jednu směnu a než nastanou žádané 
podmínky, uplyne 1k4 kol. Momentální 
počasí určuje DM podle klimatu a období. 
Počasí se skládá ze tří věcí: vlhkost, teplota a 
vítr. Kouzlo může podmínky změnit tak, jak 
je uvedeno v tabulce výše. 

Podmínky velkými písmeny představují 
existující podmínky. Nápisy malými 
písmeny pod nadpisy představují nové 
podmínky, na které může kouzelník počasí 
změnit. Navíc může mág ovládat směr větru. 
Více kouzel Ovládej počasí  se může používat 
jedině postupně. 

Materiálními komponentami tohoto 
kouzla jsou zapálené kadidlo a kousky hlíny 
a dřeva rozmíchané ve vodě. Kouzlo funguje 
jenom v místech, kde jsou vhodné klimatické 
podmínky. 

 

Permanentní  i luze (Iluze) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 20 stop krychlových 

   + 10 stop kr. / úroveň 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Když kouzelník sešle Permanentní iluzi, 
vytvoří přelud složený ze zrakových, 
sluchových, pachových a teplotních prvků. 
Kouzlo vytvoří iluzi jakéhokoli předmětu, 
bytosti či síly, pokud splňují požadavky na 
oblast působnosti kouzla. Kouzlo fyzicky 
ovlivňuje bytosti, které iluzi podléhají. A to 
dokonce tak, že mysl uvěří, že tělo například 
padlo do iluzorní jámy plné bodců a, že se 
zranilo (nebo dokonce zabilo). 

Bytosti, které se pokusí v iluzi nevěřit si 
mohou hodit záchranný hod proti kouzlům. 
Pokud je alespoň některý z cílů kouzla 
úspěšný, dostávají všichni ostatní, kteří ještě 
iluzi neodhalili, bonus +4 k záchrannému 
hodu. Toto pravidlo se aplikuje pouze v 
případě, že se mezi sebou mohou bytosti 
řádně domluvit. Bytosti, které nepostřehnou 
efekt iluzi podlehnou jejím následkům až 
tehdy, kdy si uvědomí její existenci. Stálá 
iluze samozřejmě podléhá efektu zaklínadla 
Rozptyl magii. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
trocha vlny. 

 

Podmínečnost  (Vyvolávání 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 den / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: kouzelník 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může kouzelník umístit 
jiné kouzlo na svou osobu tak, že je 
zaktivováno jen tehdy, když jsou splněny 
podmínky kouzla Podmínečnost. Obě kouzla 
je potřeba seslat najednou.  

Kouzlo může být toho typu, který 
ovlivňuje osobu mága (levitace, létání, 
předstírej smrt …) a nesmí být vyšší úrovně 
než 1/3 úrovně mága zaokrouhleno dolů, a 
nesmí být vyšší, než šesté úrovně. 

 
Úroveň mága Úroveň podmíněného 

kouzla 
12-14 4 
15-17 5 
18+ 6 

 
Kouzelník může mít na sebe seslánu jen 

jednu Podmínečnost. Pokud je sesláno druhá, 
je první zrušena. Podmínky aktivující kouzlo 
musí být jasné, i když mohou být docela 
povšechné. Například pro kouzlo Dýchatelná 
voda  se může zaktivovat po té, co je původce 
kouzla celý ve vodě. Ve všech případech 
Podmínečnost okamžitě vyvolá podmíněné 
kouzlo, jakmile podmínky nastanou. Pokud 
jsou podmínky příliš složité, je možné, že 
kouzlo selže. 

Materiálními komponentami tohoto 
kouzla jsou (kromě těch nutných pro druhé 
kouzlo) rtuť v hodnotě 100 zl a řasa zlobřího 
mága, ki-rina nebo podobného stvoření 
využívajícího magii. Kouzla vyžaduje sošku 
mága vyřezanou ze slonoviny (která není při 

kouzlení poškozena), kterou musí mít mág u 
sebe, aby kouzlo Podmínečnost fungovalo. 

 

Pohni  zemí (Proměny) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo dokáže pohybovat hlínou a 
jejími složkami. Je tak možné svrhnout 
břehy, odstranit kopce, posunout duny atd. 
V žádném případě ale nemůže kouzlo 
manipulovat se skálou. Zasažená oblast 
určuje čas potřebný k sesílání. Za každý kus 
povrchu 40 x 40 yardů a 10 stop hloubky je 
třeba kouzlit jednu směnu. Maximální 
zasažená oblast je 240 x 240 yardů, což trvá 
čtyři hodiny. Pokud se má měnit vzhled 
terénu (v porovnání s jednoduchým 
vykopáváním) je nutné přivolat zemního 
elementála, aby ve výkopu pomohl. Veškeré 
zaklínání a přivolávání musí být dokončeno 
dříve, než vůbec dojde k nějakému efektu. 
Jelikož elementál bude většinu práce 
vykonávat v podzemí, je nepravděpodobné, 
že by byl napaden nebo vyrušen. Pokud se 
to ale stane pohyb země přestane, dokud 
nebude k dispozici elementál. Pokud bude 
elementál zabit nebo odčarován, je kouzlo 
omezeno na shození břehů nebo hliněných 
zdí. 

Kouzlo není možné využívat pro 
tunelování. Je také příliš pomalé, aby se dalo 
použít pro polapení nebo pohřebení 
nějakých bytostí. Je především určené 
k výkopovým pracím a zaplňování příkopů, 
nebo k upravení terénu před bitvou. 

Materiálními složkami tohoto kouzla je 
směs hlíny (jíl, písek, prsť) v malém pytlíku a 

Vlhkost Teplota Vítr 
   
JASNO HORKO KLID 

Velmi jasno Totální horko Bezvětří 
Polojasno Teplo Lehký vítr 

POLOJASNO TEPLO Střední vítr 
Jasno Horko STŘEDNÍ VÍTR 
Zamračeno Chladno Klid 
Opar/přeháňky CHLADNO Silný vítr 
Déšť/sníh Teplo SILNÝ VÍTR 

ZAMRAČENO Zima Střední vítr 
Polojasno ZIMA Vichr 
Úplně pod mrakem Chladno VICHR 
Mlha Arktická zima Silný vítr 
Silný déšť/krupobití  Bouřka 
Silný déšť/silné sněžení  BOUŘKA 

  Vichr 
  Hurikán/tajfun 
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železné ostří. 
 Poznámka: Kouzlo nenarušuje hlínu 
násilně. Místo toho vytváří vlnovitý tlak, na 
který země pomalu reaguje, dokud není 
dosaženo požadovaného výsledku. Stromy, 
budovy, skály atd. jsou v podstatě 
nezasažené, kromě změn ve výšce a relativní 
topografii. 
 

Polapení  (Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: negace 
 

Pomocí tohoto kouzla se kouzelník 
pokouší o nebezpečný akt – nalákání  
stvoření z jiné sféry a jeho polapení do 
připravené pasti, kde bude drženo, dokud 
nebude souhlasit, že splní službu výměnou 
za propuštění. Typ stvoření je nutno znát a 
určit a pokud má nějaké jméno, je ho nutné 
použít během čarování. Kouzlo způsobuje 
vytvoření bráně podobného otvoru do sféry, 
ze které má být stvoření polapeno. Je nutný 
použít zvláštní záchranný hod, aby se určilo, 
jestli stvoření nepozná povahu brány. Aby se 
zachránilo, musí stvoření hodit svou 
hodnotu inteligence nebo méně na 1k20. 
Hodnota se modifikuje podle rozdílu mezi 
inteligencí stvoření a kouzelníka. Pokud má 
mág vyšší inteligenci než cílová bytost, je 
rozdíl přičten k hodu. V případě opačném je 
odečten. 

Pokud hod uspěje, stvoření ignoruje 
bránu a kouzlo selže. Pokud záchrana 
neuspěje, stvoření vstoupí do brány a je 
polapeno. 

Polapené stvoření může volně zaútočit 
na kouzelníka, pokud si původce kouzla 
předem nepřipravil ochranný kruh, do 
kterého stvoření lapí. Takový kruh může být 
dočasný (nakreslený) nebo trvalý (vyřezaný 
nebo vložený do podlahy. I s takovou 
ochranou se může stvoření uvolnit a zaútočit 
na mága. 

Ručně kreslený kruh má základní šanci 
na selhání 20%, trvalý 10% (a to pro první 
použití, kdy se zjišťuje, jestli byl dostatečně 
kvalitně vytvořený). Základní šance se pak 
modifikuje o rozdíl mezi součtem  úrovní a 
inteligencí kouzelníka a cílové bytosti (u 
bytosti se počítá s životaschopností). Pokud 
má kouzelník součet vyšší, rozdíl 
v procentech se odečte od základu. 
V případě opačném se přičítá. 

Šanci je možné zmenšit pečlivou 
přípravou kruhu. Pokud je ručně kreslený 
kruh malovaný delší dobu speciálně 
připravenými pigmenty (cena 1000 zl za 
směnu kreslení), zmenšuje se šance o 1% za 
směnu kreslení. Tak je možné šanci snížit až 

na 0%. 
Stejně tak je možné i permanentní kruh 

vylepšit až na 0% šanci, že se stvoření uvolní, 
použitím různých kovů, minerálů atd. To 
trvá nejméně měsíc a stojí nejméně 50 000 zl. 
Jakékoli prolomení kruhu ruší efektivitu 
kouzla a umožňuje bytosti automatický útěk. 
Dokonce i obyčejné stéblo položené přes 
kruh ho narušuje. Naštěstí stvoření uvnitř 
kruhu ho nijak prolomit nemůže. Magie 
bariéry mu v tom brání. 

Jakmile je stvoření uvězněno, může ho 
kouzelník držet v zajetí tak dlouho, jak se jen 
opováží (vzpomeň si na nebezpečí 
prolomení bariéry!). Stvoření nemůže kruh 
opustit ani nijak zaútočit nebo použít svou 
moc přes bariéru. Uživatel může používat 
podplácení, sliby nebo výhrůžky, aby si 
získal spolupráci stvoření. 

DM pak určí hodnotu toho, co kouzelník 
nabídl od 0 do 6 (6 je nepřesvědčivější). Toto 
hodnocení se pak odečte od inteligence 
stvoření. Pokud stvoření hodí úspěšný test 
inteligence s těmito úpravami, odmítne. O 24 
hodin později je možné dát novou nabídku, 
nebo obnovit starou, kdy inteligence bytosti 
klesla o bod díky uvěznění. Tak je možné 
opakovat, dokud stvoření neslíbí službu, 
neuvolní se nebo dokud se kouzelník 
nerozhodne, že se neužitečného stvoření 
zbaví nějakým zažehnávacím kouzlem. Na 
nemožné požadavky stvoření nikdy 
nepřistoupí. 
 Jakmile je jedna služba splněna, stvoření 
jenom musí informovat kouzelníka o splnění 
a je okamžitě posláno domů. Pokud bude 
mít možnost, pokusí se později pomstít. 
 

Polost ínová magie  (Iluze) 

Dosah: 60 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Toto zaklínadlo je stejné jako kouzlo 5. 
úrovně Stínová magie, ale umožňuje zakouzlit 
částečně reálné vyvolání 4. a 5. úrovně (Kužel 
mrazu, Ohnivá zeď, Mrak smrti atd.) Pokud je 

rozpoznáno jako polostínové kouzlo 
(záchranný hod byl úspěšný), kouzlo 
způsobí jenom 40% poškození, minimálně 2 
body na kostku poškození. Polostínový Mrak 
smrti zabije stvoření s životaschopností 
menší než 2 a způsobí 1k2 bodů poškození 
za kolo. 

 

Povolávání  bytost í  IV  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 60 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 5 kol + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo je přibližně stejné jako 
kouzlo 3. úrovně Povolávání bytostí I, jenomže 
přivolá 1k3 monster 4. úrovně. Bytosti se 
objeví v oblasti účinnosti kouzla a zaútočí na 
nepřítele, dokud jim kouzelník nerozkáže 
jinak, nejsou zničena, nebo kouzlo 
nevyprchá. Stvoření si neházejí na morálku a 
po zabití zmizí. Pokud není nikdo, s kým by 
mohli bojovat, může jim kouzelník dát jiný 
příkaz, pokud s nimi dokáže komunikovat. 
 Materiálními složkou tohoto kouzla jsou 
malý sáček a malá svíčka (ne nutně 
zapálená). 
 

Pravdivé  v idění  (Věštění) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: dohled do max. 60 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem vidí kouzelník vše, tak 
jak to ve skutečnosti vypadá. Kouzlo 
protrhne normální i magickou tmu. Tajné 
dveře jsou jasně vidět. Přesné umístění 
přemístěných věcí je jasné. Neviditelné je 
viditelné. Iluze jsou rozpoznatelné. 
Přeměněné, změněné nebo očarované 
předměty jsou jasně rozpoznatelné (přes 
normálně viditelnou formu je vidět 
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průhledná pravá forma). Na rozdíl od 
kněžské verze tohoto kouzla nemůže 
kouzelník určit přesvědčení. Příjemce kouzla 
může zaostřit pohled do éterické sféry nebo 
okraje přiléhajících sfér. Dosah je 60 stop. 
Pravdivé vidění nepronikne přes pevné 
předměty, nefunguje jako rentgenové 
vidění. Účinek kouzla není možné 
vylepšovat další magií. 
 Kouzlo vyžaduje mast na oči ze vzácné 
houby, které stojí nejméně 300 zl na jedno 
použití a musí se nechat stárnout 1k6 měsíců. 
 

Prodloužení  I I I  (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo je stejné jako kouzlo 4. úrovně 
Prodloužení, jenomže zdvojnásobuje trvání 
kouzel 1-3 úrovně a prodlouží trvání kouzel 
4. a 5. úrovně o 50%. 

 

Programovaná i luze (Proměny, 
Iluze) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo vytvoří Přízračnou sílu, která se 
bude aktivovat na určitý příkaz nebo když 
nastane předem daná podmínka. Iluze 
obsahuje visuální, zvukové, pachové a 
termální prvky. Může se jednat o jakékoli 
stvoření, předmět nebo sílu, dokud zůstává 
v místě účinku kouzla. 

Podmínka aktivace může být 
jednoduchá, složitá, povšechná, detailní. 
Příkladem budiž: “Začni jenom když si 
jednu stopu od tohohle místa  sedne 
s překříženými nohami stará lidská žena, 
která ponese pytel krup.“ Takové vizuální 
spínače mohou reagovat na postavu 
používající schopnost maskování. Příkazový 
dosah (vzdálenost, ve které se může objevit 
spínač kouzla) je 5 yardů za zkušenostní 
úroveň původce kouzla. Programovaná iluze 
nedokáže odhalit neviditelná stvoření, ani 
zjistit přesvědčení, úroveň (životaschopnost), 
povolání atd. Kouzlo může být nastaveno na 
zvuk nebo slovo. Zaklínadlo trvá, dokud 
iluze nenastane, takže je trvání proměnlivé. 
Iluze vydrží maximálně jedno kolo za 
každou úroveň původce kouzla. 

Stvoření, která se pokouší nevěřit iluzi, 
dostávají záchranný hod proti kouzlu. 

Pokud je alespoň některý z cílů kouzla 
úspěšný, dostávají všichni ostatní, kteří ještě 
iluzi neodhalili, bonus +4 k záchrannému 
hodu. Toto pravidlo se aplikuje pouze v 
případě, že se mezi sebou mohou bytosti 
řádně domluvit. Programovaná iluze 
podléhá efektu kouzla Rozptyl magii. 

Materiální komponentou je trocha vlny. 
 

Průhlednost  (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem dokáže kouzelník vidět 
skrze kov, dřevo nebo kámen, jakoby byly ze 
skla. Může je dokonce zprůhlednit. Kouzlo 
může zprůhlednit až 4 palce kovu, 6 palce 
kamene a 20 palce dřeva. Kouzlo nefunguje 
na olovu, zlatě nebo platině. Původce kouzla 
se může rozhodnout, zda bude po dobu 
trvání také on sám vidět skrze zprůhledněný 
materiál a nebo může materiál změnit jen na 
jednosměrně průhledný. V obou případech 
vytváří viditelnou oblast 3 stopy širokou a 2 
vysokou. Pokud vytváří průhledné okno, 
materiál zůstává stejně pevný jako dřív. 
 Materiální komponentou je kousek 
křišťálu nebo skla. 
 

P řeměn vodu na prach 
(Proměny) 

Dosah: 60 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 10 stop krychlových 

   / úroveň 
Záchranný hod: žádný (zvláštní) 
 

Tímto kouzlem se zasažená oblast 
okamžitě změní z kapaliny na prach. Platí, že 
pokud je voda bahnitá, je oblast účinku 
zdvojnásobena. Pokud se mění jen mokré 
bahno, je oblast čtyřnásobná. Jestliže se voda 
dotýká přeměněného prachu, pak ji prach 
rychle pohlcuje a mění na řídké bahno 
(pokud je dostatek vody). 

Kouzlo zasáhne jenom tu tekutinu, která 
se nachází v oblasti účinnosti kouzla 
v okamžiku seslání. Tekutiny, které jsou 
vodou jenom zčásti jsou kouzlem ovlivněny 
jen částečně. Jenom vodní složka se mění na 
prach. Lektvary (které obsahují vodu) jsou 
kouzlem neovlivnitelné. Živá stvoření nejsou 
zasažena, s výjimkou stvoření z Elementární 
sféry vody. Taková stvoření mají povolen 
záchranný hod proti kouzlu. Při neúspěchu 
jsou zraněna za 1k6 životů za každou úroveň 

kouzelníka. Při úspěchu je zranění poloviční. 
Kouzlem může být zasaženo jenom jedno 
vodní stvoření, ať je jakékoli velikosti. 

Ať už je kouzlo používáno jakkoli, 
potřebuje ke zdárnému dokončení 
diamantový prach hodnoty alespoň 500 zl a 
kousek mořské mušle. 

Obrácená verze kouzla je mocné 
zaklínadlo Stvoř vodu, které vyžaduje jako 
další materiální komponentu špetku 
obyčejného prachu. 

 

P ř ísaha (Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo na cílovou bytost sešle 

magický příkaz, který musí stvoření vykonat, 
nebo se dle něj chovat. Závisí na původci 
kouzla. I když nemůže kouzlo donutit bytost 
k sebevraždě nebo ho donutit k něčemu, co 
bude určitě znamenat jeho smrt, může jinak 
přikazovat téměř cokoli. Bytost musí být 
inteligentní, při vědomí a musí kouzelníkovi 
rozumět. Bytost se musí Přísaze podřizovat, 
jinak onemocní a za 1k4 týdnů zemře. Pokud 
se nebude instrukcí držet přesně nebo je 
bude překrucovat, bude podle velikosti 
prohřešku ztrácet body Síly. Přísaha může 
být odstraněna Přáním, ale Rozptyl magii nebo 
Sejmi kletbu nezabírají. DM určí další detaily 
Přísahy, jelikož jeho sesílání a vyplňování je 
poměrně komplikovaná záležitost a 
nesprávná Přísaha nebude fungovat. 

 

P ř i vo le j  zv í řata  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Zaklínadlem Přivolej zvířata kouzelník 
magicky vytvoří jednoho nebo více savců, 
kteří zaútočí na jeho protivníky. Celková 
životaschopnost zvířat nemůže přesáhnout 
dvojnásobek kouzelníkovy úrovně, pokud se 
určuje typ zvířat náhodně. Pokud si sám volí 
typ zvířat, nesmí jejich životaschopnost 
překročit jeho úroveň. Každý +1 bonus 
k životaschopnosti bytosti se počítá jako ¼ 
životaschopnosti. Tudíž, bytost  s 
životaschopností 4 + 3 je prakticky rovno 
životaschopnosti 4 ¾. Přivolaná zvířata 
setrvají jedno kolo za každou zkušenostní 
úroveň kouzelníka. Absolutně poslouchají 
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příkazy původce kouzla. Budou ochotni 
útočit, ale pokusy o jiné použití budou 
ignorovat. 

 

Reinkarnace (Nekromancie) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může kouzelník oživit 
postavu, která zemřela maximálně před 
jednám dnem na úroveň kouzelníka. Esence 
mrtvého je přenesena do jiného těla. 
Reinkarnace nevyžaduje žádný záchranný 
hod, šokový test nebo přežití oživení. 
Kouzelník se dotkne těla a nová inkarnace 
osoby se objeví v okolí za 1k6 kol. Osoba si 
pamatuje většinu svého předchozího života, 
ale povolání může být úplně jiné. Nová 
inkarnace se určí podle následující tabulky. 
Pokud je výsledkem kouzla herní postava, je 
jí nutné vytvořit. 

 
Hod k100 Inkarnace 

01-05 Gobr 
06-11 Trpaslík 
12-18 Elf 
19-23 Gnol 
24-28 Gnóm 
29-33 Ork 
34-40 Půlelf 
41-47 Půlčík 
48-54 Půlork 
55-59 Skurut 
60-73 Člověk 
74-79 Kobold 
80-85 Ork 
86-90 Zlobr 
91-95 Zlobr mág 
96-00 Troll 

 
 Poznámka: velmi dobré nebo velmi zlé 
osoby nebudou reinkarnovány jako stvoření, 
která mají základní přesvědčení opačné. 

Materiálními složkami kouzla jsou malý 
bubínek a kapka krve. 

 

Rozhrň  vodu (Proměny) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 5 kol / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může kouzelník 
rozhrnout vodu (nebo vodě podobnou 
tekutinu) a vytvořit v ní 20 stop široký 
průchod. Hloubka a délka záleží na úrovni 
kouzelníka. Průchod trvá, dokud je kouzlo 
aktivní, nebo dokud ho původce neuzavře. 
Pokud je zakouzleno pod vodou, vytvoří 
tunel vzduchu. Je-li sesláno na vodního 
elementála nebo jiné vodní stvoření, je oběť 
zraněna za 4k8 bodů a musí zachránit před 
kouzlem, jinak začne v panice prchat po 
dobu 3k4 kol. 
 Materiální komponenty kouzla jsou dva 
plátky skla nebo křišťálu. 
 

Řetězový blesk (Vyvolávání) 

Dosah: 40 yardů  + 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: 1/2 
 

Kouzlo vytvoří elektrický výboj, který 
začíná jako jeden úder blesku široký 2½ 
stopy vycházející z prstů kouzelníka. Na 
rozdíl od kouzla Blesk výboj přímo zasáhne 
jeden předmět nebo stvoření a pak se odrazí 
na další předměty nebo stvoření v dosahu, 
každým skokem ztrácí energii. 

Blesk ze začátku zraňuje za 1k6 životů za 
úroveň kouzelníka do maxima 1k6 
(polovinu, pokud předmět nebo stvoření 
uspělo v záchraně proti kouzlu). Po prvním 
úderu blesk udeří do nejbližšího cíle. Každý 
skok redukuje sílu blesku o 1k6. Každé 
stvoření nebo předmět má povolenou 
záchranu před kouzlem. Při úspěchu je 
zranění poloviční. 

Každý cíl může dostat jenom jeden 
zásah. Blesk skáče, dokud se nevyčerpá nebo 
dokud neudeří do cíle, který ho uzemní 

(propojené kovové mříže velké cely, velká 
louže tekutiny atd.) a nebo dokud už nemá 
do čeho mlátit. 

Směr není důležitý, ale vzdálenost ano – 
skok nemůže přesáhnout dosah kouzla. 
Pokud je jediný možný skok až za hranici 
kouzla, blesk se rozplyne. Stvoření imunní 
vůči elektřině mohou být zasažena, i když 
neutrpí žádné poškození. Je také možné, aby 
se blesk vrátil na původce kouzla! 
 Materiální komponenty jsou trocha srsti, 
kousek jantaru, skleněná nebo křišťálová tyč 
a jeden stříbrný špendlík za každou úroveň 
mága. 
 

Smrt íc í  mlha  
(Proměny, Vyvolávání) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 4k6 hodin 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 2 krychle o 10 stopách 

  krychlových / úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo vytvoří oblast husté mlhy, která 
je vysoce žíravá. Výpary jsou smrtící a tak 
zasažená vegetace pomře. Tráva a podobné 
malé rostliny za dvě kola. Křoví za 4, malé 
stromy za 8 a velké za 16 kol. Zvířecí život, 
který není imunní vůči kyselině je zraněn 
podle doby, kterou byl vystavený výparům: 

 
 1. kolo:  1 život 
 2. kolo:  2 životy  
 3. kolo:  4 životy  

4. a další kola:  8 životů 
 
Mlha jinak vypadá jako kouzlo 2 úrovně 

Oblak mlhy. Výpary může posunovat jenom  
velmi silný vítr. Jakékoli stvoření, které se 
pokusí oblakem projít se pohybuje rychlostí 
1 stopy za jednotku pohybu. Poryv větru ji 
nezasáhne, ale ohnivá koule, plamenný úder 
nebo zeď ohně ji za kolo spálí. 
 Materiální složky kouzla jsou špetka 
drceného hrachu, drcené kopyto, jakákoli 
silná kyselina (dokonce i destilovaný ocet 
nebo krystalky kyseliny), která musí být 
získána od alchymisty. 
 



 

Kouzelnická kouzla (6. úroveň) 

 182 

Sniž  h ladinu (Proměny) 
Obratitelné 

Dosah: 80 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 5 kol / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 10 stop čtverečních 

  / úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzelník může tímto kouzlem snížit 
hladinu vody nebo podobné tekutiny. 
Snížení je možné až o 2 stopy za každou 
kouzelníkovu úroveň a do minimální 
hloubky 1 palec. Hladina je snížena 
v čtvercové oblasti o hraně 10 stop za úroveň 
kouzelníka. V extrémně velkých vodách, 
jako je třeba oceán, kouzlo vytváří vír, který 
může stáhnout lodě a znemožňuje jim po 
dobu trvání kouzla normální pohyb. Pokud 
je kouzlo sesláno přímo na vodního 
elementála nebo podobné vodní stvoření, 
funguje jako kouzlo Zpomal. Bytost se poté 
pohybuje poloviční rychlostí a má poloviční 
počet útoků za kolo. Na jiná stvoření nemá 
žádný účinek. 

Materiální složkou tohoto kouzla je malá 
ampulka prachu. 

Obrácenou verzí zaklínadla je Zvyš 
hladinu. Jak už název napovídá, toto kouzlo 
zvýší hladinu vody nebo podobnou tekutinu 
do jejich maximální přirozené velikosti: 
způsobuje záplavy, vlny atd. Je ho možné 
použít k neprůjezdnosti brodů, dostat do 
vody lodě vyvržené na břeh, nebo dokonce 
srazit mosty, podle rozhodnutí DM. Neguje 
kouzlo Sniž hladinu a naopak. 
 Materiální komponentou je malá 
ampulka vody. 
 

St íny (Iluze) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 20 stop krychlových 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Zaklínadlo je podobné jako kouzla 
Stínová příšera a Polostínová příšera. Využívá 
materiál ze sféry Stínu a vytváří poloreálné 
iluze jednoho nebo více monster, se 
maximální životaschopností 1 za každou 
zkušenostní úroveň původce kouzla. 
Všechny stíny musí být stejného druhu a 
mají 60% životů, které by skutečná bytost 
měla. Ti, kteří selžou při záchranném hodu 
považují stíny za reálné bytosti. 
 Stíny fungují jako normální monstra, co 
se týče TZ a útoků. Zvláštní druhy útoků 
jako zkamenění nenastávají, ale pokud oběť 
věří, že jsou stíny reálné, budou reagovat, 
jakoby útok nastal, pokud není iluze 

rozptýlena nebo vyléčena kouzlem léčení.  Ti, 
kteří uspějí při záchranném hodu vidí stíny 
jako průhledné obrazy neurčitých 
stínovitých tvarů, které mají TZ 6 a 
způsobují jenom 60% normálního zranění. 
 

Tajemný klam (Iluze, Proměny) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, (M volitelná) 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: 10 stop poloměru 

  / úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

Magie tohoto kouzla je podobná kouzlu 
Prázdnota, jenom je složitější a mocnější. Díky 
tomuto kouzlu vypadá oblast jako něco 
jiného – něco, co už kouzelník zná a viděl. 
Kouzlo trvá, dokud kouzelník udržuje 
minimální soustředění. I potom kouzlo 
vydrží ještě hodinu +1 směnu za úroveň. 
Minimální koncentrace se nedá udržet při 
kouzlení, při boji nebo po zranění. Pokud 
kouzelník použije něco propojeného 
s místem pro tvorbu kouzla, bude magie 
kvazireálná. 

V základní formě je nutný násilný 
kontakt, aby vznikla naděje na odhalení 
kouzla, nebo magická detekce. 
V komplexnější formě, kdy se používá 
materiální komponenta, je nutná magická 
detekce. Obě formy iluze jsou napadnutelné 
zaklínadlem Rozptyl magii. 
 Stejně jako se všemi mocnými iluzemi i 
tady mysl věřícího donutí tělo jednat podle 
iluze. A tak může návštěvník pod vlivem 
iluze přejít žhavé uhlí a myslet si, že je to 
jenom malý potůček, který mu ochlazuje 
nohy a přitom zůstane nezraněn. Stejně tak 
se může najíst imaginárního jídla a být 
spokojený, nebo se vyspat na nerovné skále 
jako na péřové matraci. Gravitace není 
kouzlem ovlivněna, takže vysněný most přes 
hlubokou propast návštěvníka neudrží. 
Pozorovatelé vidí jenom náhlé zmizení 
“letce”. Nespojují to s iluzí, pokud už nevědí, 
že v oblasti  působí magie. 
 

Tenserova p řeměna 
(Proměny, Vyvolávání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: kouzelník 
Záchranný hod: žádný 
 

Tenserova přeměna je podívaná, která 
určitě ohromí každé stvoření, které si 
neuvědomuje moc kouzla. Kouzelník se po 
zakouzlení děsivě změní. Jeho velikost a síla 

naroste do hrdinských proporcí, takže se 
stane mocným bojovým strojem, šíleným 
berserkrem! Kouzelníkovy životy se 
zdvojnásobí. Veškeré utržené zranění se 
nejprve odečítá od magicky získaných 
životů. Následně se všechny další zásahy, 
které už zasahují kouzelníkovy skutečné 
životy, počítají dvojnásobně. TZ kouzelníka 
se zlepší o 4, do maxima –10. 

Všechny útoky se rovnají válečníkovi 
stejné úrovně, jakou má kouzelník. 
Kouzelník může používat dýku (dvakrát za 
kolo a při úspěšném útoku +2 body zranění) 
nebo hůl (jednou za kolo, ale má bonus +2 
k útoku a ke zranění). Berserker však dává 
přednosti boji zblízka a rve se, dokud 
nezabije všechny protivníky, nezemře, 
magie není rozptýlena nebo kouzlo 
nevyprchá. 
 Materiální komponentou kouzla je 
lektvar hrdinství (nebo superhrdinství), který 
musí kouzelník při sesílání vypít. 
 

Útok pohledem  
(Okouzlení / Očarování, Iluze) 

Dosah: 20 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / 3 úrovně 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Útok pohledem. Stačí jen, aby se původce 
kouzla někomu podíval do očí a promluvil. 
Tento útok se připočítává k dalším, které 
může kouzelník za kolo udělat. Při seslání si 
vybere jeden ze čtyř možných druhů útoku, 
typ pak nemůže měnit. Každý útok 
pohledem může být zrušený úspěšnou 
záchranou před kouzlem, s úpravou za 
moudrost. Kouzlo může účinkovat takto: 

Očarování: kouzelník může pohledem 
očarovat jednu postavu nebo bytost, stačí 
vyslovit jediné slovo. Očarovaná osoba je 
absolutně loajální k původci kouzla, bez 
ohledu na své osobní nebezpečí. Efekt se 
vlastně neliší od zaklínadla Očaruj bytost. 
Všechna stvoření jiná než lidé, pololidé a 
humanoidi mají k záchraně bonus +2. 

Strach: Kouzelník může svým pohledem 
a slovem vyvolat v daném stvoření hrůzu. 
Bytost začne zběsile utíkat pryč od kouzelník 
po dobu 1k4 kol. Po té stvoření odmítá vrátit 
se a postavit se kouzelníkovi, schová se nebo 
uteče do nejbližšího úkrytu, pokud 
kouzelníka znovu spatří (50% šance na 
obojí). Pozdější efekt účinkuje jednu směnu 
za každou úroveň původce kouzla. Tento 
útok může být přerušen kouzly, které blokují 
strach. 

Nemoc: Po kouzelníkově pohledu a 
vyslovení slova se v těle oběti rozlije bolest. 
Všechny vlastnosti zasaženého se snižují na 
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polovinu (pokud vlastnosti nemá, způsobuje 
polovinu zranění fyzickými útoky). 
Pohyblivost je na jedné polovině normální 
hodnoty. Oběť je zasažena na jednu směnu 
za zkušenostní  úroveň kouzelníka. Poté se jí 
atributy vrátí na normální hodnoty rychlostí 
jednoho bodu za směnu úplného odpočinku 
nebo jednoho bodu za hodinu středně 
namáhavé aktivity. Následky není možné 
léčit kouzly Uzdrav nemocného nebo léčení,. 
Sejmi kletbu nebo Rozptyl magii však funguje. 
Všechna stvoření jiná než lidé, pololidé a 
humanoidi mají k záchraně proti tomuto 
útoku bonus +2. 

Spánek:  Jediným pohledem a slovem 
může mág oběť uvrhnout do hlubokého 
komatózního spánku, pokud se oběť úspěšně 
nezachrání před kouzlem. Stvoření, které 
podléhají kouzlu Spánek první úrovně mají 
na záchranu postih –2. Jakékoli zasažené 
stvoření je možné probrat otřesem nebo 
jiným šokem. 
 Ve všech případech má útok pohledem 
rychlost 1. Kouzlo nezasahuje žádné 
nemrtvé ani nezasahuje do dalších sfér. Při 
odražení pohledu je kouzelník sám cílem 
svého útoku a zachraňuje se před kouzlem.  
V případě odraženého pohledu Očarování je 
kouzelník paralyzován, dokud není kouzlo 
zrušeno nebo nevyprchá. 
 

Vytvo ř  obraz (Proměny, Iluze) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem kouzelník vytvoří  
nemateriální duplikát sebe sama a zobrazí ho 
na libovolném místě v dosahu kouzla. 
Projekce předvádí cokoli, co kouzelník určí. 
Chodí, mluví, kouzlí či dělá to samé, co 
kouzelník, pokud ten se nesoustředí, aby 
obraz dělal něco jiného (v tom případě se 
kouzelník pohybuje poloviční rychlostí a 
nemůže útočit). 

Obraz může být zničen Rozptýlením 
magie (nebo příkazem původce tohoto 
kouzla). Útoky skrze obraz volně procházejí.  
Celou dobu musí kouzelník na svoji projekci 
vidět a pokud je jeho výhled nějak zastřen, 
kouzlo padne. Pokud je při seslání kouzla 
kouzelník neviditelný, bude projekce také 
neviditelná, dokud neviditelnost kouzelníka 
neskončí, ale kouzelník musí vlastní obraz 
stále vidět (Najdi neviditelnost nebo podobná 
magie mu k tomu dopomůže), aby kouzlo 
udržel. Pokud mág použije kouzlo 
Dimenzionální dveře, Teleport, Sférický přesun 
nebo podobné kouzlo, Vytvoř obraz skončí. 
 Materiální komponentou tohoto kouzla 
je malá replika (panenka) kouzelníka. 

Zabezpečení  (Vyvolávání, 
Proměny, Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 3 směny 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto mocné kouzlo je primárně určeno 
k ochraně mágovy pevnosti. Zabezpečení 
funguje pro jednopatrovou tvrz se 
základními rozměry 400 x 400 stop. 
Kouzelník může chránit vícepatrovou 
budovu zmenšením plochy účinku. Po 
seslání kouzla se děje toto: 

 
1. Všechny chodby jsou zamlžené, 

viditelnost je snížena na 10 stop. 
2. Všechny dveře jsou magicky zamčené. 
3. Schody jsou zaplněné pavučinami, které 

se chovají jako kouzlo 2. úrovně Síť, 
jenomže během jedné směny dorostou. 

4. Kde bylo možno vybrat si směr – 
křižovatka chodeb – je umístěno matoucí 
kouzlo, které dává 50% pravděpodobnost, 
že bude narušitel věřit, že míří opačným 
směrem. 

5. Celá oblast vyzařuje magii. Normální 
použití Najdi magii je nepoužitelné pro 
kouzelníky s menší úrovní, než má majitel 
kouzla a pro ostatní  ho hodně 
znepříjemňuje.  

6. Jedny dveře za kouzelníkovu úroveň jsou 
zakryty iluzí, takže vypadají jako obyčejná 
zeď. 

7. Původce kouzla může umístit jeden 
z následujících efektů: 
A. Tančící světla ve čtyřech chodbách. 
B. Magická ústa na dvou místech. 
C. Smrdutý mrak na dvou místech.  
D. Poryv větru v jedné chodbě nebo 

místnosti. 
E. Sugesce na jednom místě. 
 

Položky 6. a 7. jsou možné jenom 
v případě, že mág místo dobře zná. Rozptyl 
magii může odstranit náhodně jeden efekt na 
jedno zakouzlení. Kouzlo Sejmi kletbu 
nefunguje. 

Materiálními komponentami jsou 
zapálené kadidlo, trocha směsi síry a oleje, 
zauzlený provázek, trocha krve a malá 
stříbrná tyčinka. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Závoj  (Iluze) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 20 stop krychlových 

   / úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo Závoj umožňuje kouzelníkovi 
změnit okolí a vzhled jeho družiny či 
vytvořit iluzorní terén a zmást tak i ta 
nejinteligentnější stvoření (pokud 
nedisponují schopností Pravdivé vidění či 
nevlastní kámen vidění nebo jinou podobu 
pomocné magie). Díky Závoji může 
nádherná místnost vypadat jako páchnoucí 
doupě. Iluze dokonce zahrnuje i hmat. 
Stejně tak může parta vypadat jako skupinka 
víl, pixies a skřítku vedená treantem. Pokud 
je vytvořený iluzorní terén, dotek ho nezničí. 

 

Znalost i  legend (Věštění) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Zaklínadlo Znalosti legend je určeno 
k získání informací týkající se známé osoby, 
místa nebo věci. Pokud je osoba nebo 
předmět po ruce, nebo pokud se může 
kouzelník vyptávat, je pravděpodobnost 
výsledku mnohem větší a kouzlení trvá 
jenom 1k4 kol. Pokud jsou o subjektu jenom 
známy detailní informace, zaklínadlo trvá 
1k10 dnů, Pokud jsou známy jenom pověsti 
a drby, trvá dokonce 2k6 týdnů. 

Během kouzlení nemůže mág dělat nic 
kromě rutiny – jíst, spát atd. Po dokončení 
věštba odhaluje, pokud jsou nějaké znalosti 
k dispozici. Často odhalí, kde subjekt je – 
pomocí jména, rýmu nebo hádanky. Někdy 
zjistí určité informace týkající se osoby, 
předmětu nebo místa (pokud je subjekt 
legendy po ruce), ale data a konkrétnější 
informace jsou vždy nějak skryté (rýmy, 
hádanky, anagramy, kódy atd.). Kouzlo 
pochopitelně něco zjistí jenom v případě, že 
je subjekt známý nebo legendární. 

Příklad: Delsenora narazila na extrémně 
kvalitní meč, který vyzařuje magii. Když ale 
použila Identifikaci, nic nezjistila. Ani když 
meč půjčila důvěryhodnému válečníkovi, 
meč neodhalil žádnou zvláštní moc. Proto se 
nakonec rozhodla zakouzlit Znalost legend. 
Jelikož má meč po ruce, dokončila kouzlo za 
3 kola. Do její mysli dorazila zpráva “Kdysi 
to byl meč toho, který čeká až nastane pro 
Albion čas největší nouze, teprve potom meč 
do jeho ruky znovu přijde. Poctivá byla ruka,  
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která mě dala, a poctivá je ruka, která mě 
získala.” Delsenora si uvědomuje, že je to 
mocný předmět, jelikož jí dalo kouzlo jenom 
takovou tajemnou odpověď. Ale kdo to 
čeká? A kde je Albion? Aby tyto informace 
získala, musí Delsenora použít další kouzla. 
Ale to bude zdlouhavý proces, protože má 
jenom povšechné stopy. 

Kouzla sedmé 
úrovně  

Bezchybný te leport  
(Zažehnávání) 

Dosah: dotek 
Složky: V 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo funguje stejně jako Teleport. 
Kouzelník se dokáže přenést na jakékoli 
známé místo na své sféře spolu s materiálem 
o váze stejně jako u kouzla Teleport. Ale na 
rozdíl od běžného Teleportu nemůže dojít 
k chybě. Kouzlo také umožňuje odcestovat 
do jiné sféry existence, ale takovou sféru si 
kouzelník musí nejméně „důkladně 
prostudovat“. Předpokládá to, že uživatel ve 
sféře už byl a důkladně si prohlédl nějakou 
oblast pro pozdější použití Teleportu. Při 
teleportování se do jiné sféry se používá 
tabulka chyby jako u standardního kouzla 
Teleport. V kole, kdy se kouzelník objeví na 
novém místě, nemůže dělat nic jiného. 

 

Bigbyho sv í ra j íc í  ruka 
(Vyvolávání) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Bigbyho svírající ruka je další, silnější 
verze kouzla Bigbyho ruka. Vytvoří ruku 
velikosti 5-21 stop, která se objeví a popadne 
určené stvoření, ať vykonává kouzelník nebo 
protivník cokoli. Ruka udrží nehybně 
stvoření nebo předmět až do váhy 1000 liber. 
Pokud váží stvoření něco mezi 1000 až 4000 
liber, ruka ho zpomalí na 10 stop za kolo, 
pokud je stvoření těžší než 4000 liber a lehčí 
nežli 16000 liber, zpomalí ho na polovinu 
normální rychlosti. Ruka samotná nezpůsobí 
žádné zranění. Má TZ 0 a tolik životů jako 
úplně zdravý kouzelník. Ruka po zničení 
zmizí. Kouzelníka jí může rozkázat 
protivníka pustit, nebo úplně zmizet. 
 Materiální složkou kouzla je kožená 
rukavice. 
 

Drawmijovo okamžité  
p ř i vo lání   
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: nekonečné + zvláštní 
Složky: V, S, M 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 1 malý předmět 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem si kouzelník prakticky 
z jakéhokoli místa může přivolat jakýkoli 
malý předmět přímo do ruky. Předmět 
nesmí být na délku větší něž meč a nesmí 
vážit více než štít (tedy asi 8 liber). Navíc 
musí být neživý. 

Při přípravě kouzla musí kouzelník držet 
v ruce drahokam v ceně nejméně 5000 zl a 
vyslovit celé přivolávání až na poslední 
slovo. Potom někdy v budoucnu, kdy si 
přeje Drawmijovo okamžité přivolání seslat, 
rozdrtí drahokam a vysloví poslední slabiku. 
Předmět je okamžitě přenesen přímo do jeho 
levé nebo pravé ruky, podle toho, jak si 
přeje. Před tímto sesláním se musel 
kouzelník předmětu dotknout. Navíc je 
nutné při sesílání vyslovit jeho jméno, 
kouzlo pak přivolá jenom tento dotknutý 
předmět a žádný jiný. Do drahokamu se při 
přípravě magicky zapíše název předmětu. 
Nápis vidí jenom původce kouzla, ostatní ho 
mohou přečíst jedině kouzlem Čti magii. 

Pokud je předmět ve vlastnictví jiné 
bytosti, kouzlo nebude učinkovat. Kouzelník 
se jenom přibližně dozví, kde předmět je. 
Předměty je možno přivolávat i z jiných sfér 
existence, pokud nejsou ve vlastnictví 
někoho jiného (nemusí jít nutně o fyzické 
kontakt s předmětem). Za každou úroveň 
nad 14. může kouzelník přenést předmět o 
sféru dál, než je ta, ve které zrovna je (o 
jednu sféru dál na 14., o dvě na 15. atd,). 
Tudíž kouzelník 16. úrovně může přivolat 
předmět, i když je  v druhé Vnější sféře. 
Kouzelník 14. úrovně dokáže přivolat 
předmět jenom když je v jedné z Vnitřních 
sfér nebo v éterické či astrální sféře (viz 
Planescape). Speciální ochrany a bariéry 
chránící před kouzly Teleport nebo Sférický 
posun mohou zablokovat i použití 
Drawmijova okamžitého přivolání. Předměty 
v Leomundově tajné truhle není možné 
Drawmijovým okamžitým přivoláním přenést. 
 Poznámka: pokud je předmět magicky 
označený (Kouzelníkova značka), je ho možné 
vyvolat odkudkoli z dané sféry, pokud 
nenastanou nějaké zvláštní podmínky. 
Detailní umístění předmětu je přesnější 
a předmět je snadno stopovatelný dalšími 
druhy výzvědné magie. 
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Dvojrozměrnost  (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 3 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: původce kouzla 
Záchranný hod: žádný 
 

Díky tomuto kouzlu přetvoří kouzelník 
své tělo jen do dvou dimenzí (rozměrů), do 
výšky a šířky, ale nulové tloušťky. Pokud se 
tedy postaví bokem, je absolutně 
neviditelný. Tuto neviditelnost je možné 
odhalit jedině pomocí kouzla Pravdivé vidění 
nebo podobnou metodou. Navíc může 
dvourozměrný kouzelník prolézt jakoukoli 
škvírou, pokud má správnou výšku – je pro 
něj primitivní projít rámem zavřených dveří. 
Jinak se může kouzelník zcela běžně chovat, 
jako by bylo jeho tělo úplně normální. Může 
se otočit a stát se tak viditelným, pohybovat 
se, něco zakouzlit a znovu se otočit tak, že se 
stane zase neviditelným. 

Pokud je kouzelník otočený tak, že není 
vidět, nemůže být zasažený žádným 
útokem. Pokud je však viditelný, utrpí 
dvojnásobek zranění. Navíc je část 
kouzelníkovy existence přemístěna do 
astrální sféry, takže je možné, aby si ho 
tamní stvoření všimla. Pokud si ho všimnou, 
existuje 25% pravděpodobnost že bude 
kouzelník celý vtažen do astrální sféry 
jakýmkoli útokem astrálního stvoření. 
Takový útok (a jakýkoli další na astrální 
sféře) způsobuje normální zranění. 
 Materiální komponenty pro toto kouzlo 
jsou ploché spodobnění mága ze slonoviny 
(nejkvalitnější možné, zdobené zlatem a se 
vsazeným, drahokamem ceny 500 až 1000 zl) 
a útržek pergamenu. Při sesílání je pergamen 
zkroucen a spojen oběma konci. Figurína se 
potom prostrčí pergamenovou smyčkou a 
obojí zmizí navždy. 
 

Fázové dve ře (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V 
Trvání: 1 použití / 2 úrovně 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem kouzelník přetvoří své 
tělo a změn část stěny jako u kouzla 
Průchodná stěna. Fázové dveře jsou viditelné 
jenom pro původce kouzla a také jenom on 
je může použít. Kouzelník zmizí, když do 
dveří vejde a objeví se, když vyjde ven. 
Pokud kouzelník chce, může sebou vzít 
jedno další stvoření velikosti člověka nebo 
menší. Toto se počítá jako dvojí použití 
dveří. Dveře nepropouštějí světlo zvuk nebo 
kouzelné efekty. Ani samotný kouzelník 

uvnitř přes ně nevidí. Kouzlo tedy poskytuje 
únikovou cestu, i když některá stvoření, jako 
třeba fázoví pavouci,  jí dokáží snadno 
odhalit a sledovat. Kámen vidění nebo 
podobná magie dveře odhalí, ale neumožní 
je použít. 

Fázové dveře mají jedno použití na 
každé dvě zkušenostní úrovně kouzelníka. 
Mohou být zrušeny Rozptýlením magie 
seslaným kouzelníkem vyšší úrovně nebo 
několika slabšími kouzelníka, kteří sešlou 
rozptýlení najednou (jejich sečtené úrovně 
musí dvojnásobně přesahovat úroveň 
majitele kouzla – toto je jediný případ, kdy je 
možné používat kombinaci rozptýlení magie). 
 Povídá se, že toto kouzlo upravil jistý 
mocný mág tak, aby vytvořil obnovitelné 
(nebo permanentní) portály, které mohou (a 
nebo nemusí) být nastaveny na určité osoby 
(přisluhovače) nebo předměty (třeba 
prsteny). 
 

Hromadná nev id ite lnost  
(Iluze) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto je rozšířená verze kouzla 
Neviditelnost pro použití ve velkých bitvách. 
Může zakrýt všechny bytosti v oblasti 60 x 60 
yardů. Až 400 stvoření velikosti člověka, 30 
až 40 obrů nebo 6-8 velkých draků. Účinek se 
pohybuje s jednotkou a je prolomen, když 
někdo ze zneviditelněných zaútočí. 
Jednotlivci, kteří jednotku opustí se stanou 
viditelnými. Kouzelník může kouzlo zrušit 
jediným rozkazem. 
 Materiální komponenty kouzla jsou oční 
řasa zabalená do arabské gumy. 
 

Chůze st ínem (Iluze, Okouzlení) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: 6 směn / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Pro použití tohoto kouzla musí být mág 
v oblasti, kde je dostatek stínů. Kouzelník a 
jakékoli stvoření, kterého se dotkne jsou 
přeneseni na okraj Základní materiální sféry 
sousedící s polosférou Stínu. V této oblasti se 
může kouzelník pohybovat rychlostí až 7 mil 
za směnu. Pohybuje se normálně po okraji 
polosféry Stínu, ale v Základní materiální 
mnohonásobně rychleji. Kouzelník tímto 
kouzlem přejde do polosféry Stínu, ujde 

velkou vzdálenost a pak se vrátí do Základní 
materiální. Kouzelník přesně ví, kde se na 
Základní materiální sféře objeví. 

Tímto kouzlem se dá přejít i na jiné 
sféry, které sousedí s polosférou Stínu. 
Nicméně aby bylo toto možné, musí 
kouzelník přes polosféru Stínu projít, aby se 
dostal na okraj jiné sféry reality. 
 Jakákoli kouzelníkem dotknutá stvoření  
se také přenesou na okraj polosféry Stínu. 
Mohou kouzelníka následovat, odejít sférou 
pryč nebo se prorvat do Základní materiální 
(50% pravděpodobnost na to, že se ztratí 
nebo jsou původcem kouzla ponecháni 
osudu). Samozřejmě je povolen případný 
záchranný hod. Pokud uspějí zůstanou na 
Základní materiální sféře. 

 

Izolace (Iluze, Zažehnávání) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 týden + 1 den / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: 2 krychlové stopy 

   / úroveň 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Toto kouzlo zabrání ve funkci detekčním 
nebo lokačním kouzlům a stejně tak 
zneviditelní cílové objekty. Kouzlo je možné 
použít třeba na zamaskování tajných dveří, 
místnosti s pokladem atd. Kouzlo nezabrání 
objevení pomocí hmatu nebo použitím 
podobných zařízení (róba očí nebo kámen 
vidění). Pokud je sesláno na bytost, která si 
nepřeje být cílem tohoto kouzla, získává 
záchranný hod. Živé bytosti (i nemrtví) 
zasažení Izolací upadnou do komatu a 
hibernují do té doby, než kouzlo vyprchá 
nebo není rozptýleno. 
 Materiální složky tohoto kouzla jsou oční 
řasa baziliška, arabská guma a kapka vápna. 
 

Mordenkainenův meč  
(Vyvolávání) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem vytvoří kouzelník zářící 
sílu ve tvaru meče. Kouzelník dokáže tuto 
zbraň mentálně držet a používat (nemůže 
při tom dělat nic jiného než se pohybovat) a 
bojuje s ní tak, jako bojovník. Základní šance 
meče na zásah je stejná jako u meče 
drženého bojovníkem, který je úrovně o 
polovinu nižší nežli původce kouzla. Tedy 
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pokud kouzlo sešle kouzelník 14. úrovně, 
zbraň má stejnou naději na zásah jako kdyby 
ji používal bojovník 7. úrovně. 

Meč nemá žádný magický bonus, ale 
může zasáhnout téměř jakékoli stvoření, i to, 
zasažitelné jenom zbraněmi +3, nebo těm, 
kteří jsou astrální, éteričtí nebo mimosféričtí. 
Při hodu 19 nebo 20 zasáhne jakoukoli třídu 
zbroje. Způsobuje zranění za 5k4 životům 
protivníkům velikosti člověka nebo menším, 
5k6 protivníkům větším. Meč vydrží do té 
doby než kouzlo nevyprchá, nebo je na něj 
použito úspěšné Rozptýlení magie nebo 
pokud jej mág už nechce používat. 
 Materiální komponentou je miniaturní 
platinový meč s jílcem z mědi a zinku, který 
stojí asi 500 zl. Po seslání miniatura zmizí. 
 

Mordenkainenova úžasná 
v i la  (Proměny, Zaklínání) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 7 kol 
Oblast působnosti: 300 stop čtverečních 

   / úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem kouzelník vyvolá 
mimosférické obydlí. Vchod do něj se vytvoří 
jen na místě seslání kouzla. Není možné se 
do obydlí dostat skrze jinou sféru nebo 
obdobným astrální cestováním. Ze 
vstupního bodu je vidět jenom lehké chvění 
vzduchu v oblasti 4 x 8 stop. Kouzelník 
vchod do vily ovládá. Po té, co vejde se 
portál stane neviditelným a uzavřeným. 
Kouzelník jej může otevírat podle přání. 
Jakmile jednou někdo vejde dovnitř vily, 
uvidí nádhernou halu, ke které je připojeno 
množství dalších komnat. Místo je vybaveno 
nábytkem a obsahuje dostatek jídla, aby 
mohlo poskytnout večeři o devíti chodech 
pro tucet lidí za každou zkušenostní úroveň 
kouzelníka. Ve vile slouží skupina 
přízračných služebníků. Vzduch je čistý a má 
příjemnou teplotu. 

Jelikož se do místa dá vstoupit jenom 
zvláštním portálem, vnější vlivy vilu nijak 
neovlivňují, stejně jako podmínky uvnitř 
neovlivňují venkovní. Odpočinek ve vile má 
normální účinky, ale jídlo ne. Chutná 
výborně a zdá se syté, ale jakmile někdo 
vyjde ven, účinek okamžitě zmizí. Pokud 
někdo nejedl pravé jídlo delší dobu, zkroutí 
ho strašlivý hlad. Postihy za vyhladovění 
určuje DM. 

Kouzlo využívá jak portálovou tak 
iluzorní magii. Vnitřek vily závisí na vůli 
původce kouzla) 
 Materiálními složkami tohoto zaklínadla 
jsou miniaturní portál ze slonoviny, kousek 

leštěného mramoru a malá stříbrná lžička. Po 
seslání jsou všechny předměty zničeny. 
 

Napodobenina (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem dokáže kouzelník 
vytvořit duplikát jakéhokoli stvoření, který 
vypadá úplně stejně jako originál s těmito 
rozdíly: napodobenina má jenom 51%-60% 
(50+1k10) životů, má rozdíly v osobnosti a 
neoplývají mnohými znalostmi originálu. 
Navíc kouzla Najdi magii okamžitě 
Napodobeninu odhalí, stejně tak Pravdivé 
vidění. Napodobenina je celou dobu pod 
úplnou kontrolou kouzelníka. Neexistuje 
telepatické spojení, proto musí být kontrola 
prováděna jiným způsobem. Kouzlo 
Napodobenina totiž vytvoří přesnou formu 
stvoření, ale je to forma podobná zombie. 
Pro dodání životní síly je nutno použít 
Reinkarnaci a pro získání 40% až 65% znalostí 
originálu pomocí kouzla Omezené přání. 
Úroveň napodobeniny je 20% až 50% 
originálu. 

Duplikát je od základu zformován z ledu 
nebo sněhu. Kouzlo je sesláno na hrubou 
formu, ve které musí být umístěný kousek 
bytosti, která má být kouzlem napodobena. 
Navíc kouzlo vyžaduje rozdrcený rubín. 
 Napodobenina nemá možnost stát se 
mocnějším než originál. Úroveň se mu 
nezvyšuje. Pokud je zničen, změní se na sníh 
a rozpustí se. Poškození způsobené 
napodobenině je možno opravit složitým 
procesem v plně vybavené laboratoři. Proces 
zabere nejméně jeden den a je potřeba 100 
zl za opravu jednoho životu. 
 

Očaruj  rost l iny  
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 30 x 10 stop 
Záchranný hod: negace 
 

Tímto kouzlem kouzelník dokáže 
rozkazovat a komunikovat s vegetací. 
Rostliny poslouchají podle svého nejlepšího 
přesvědčení. Kouzlo očaruje rostliny 
v oblasti 30 x 10 stop. Pokud mají rostliny 
zvláštní schopnosti, může jim kouzelník 
nařídit jejich použití. 

Pro příklad může kouzlo duplikovat 
efekt kněžského kouzla Zapleť. Záchranný 

hod mají jenom inteligentní rostliny,  a to 
navíc s postihem –4. 

Materiálními složkami jsou špetka 
humusu, kapka vody a větvička či lístek. 

 

Odraž kouzlo (Zažehnávání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: až 3 kola / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: původce kouzla 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto mocné zažehnávání odráží kouzla 
sesílaná na kouzelníka zpět na nepřítele. 
Včetně kouzel ze svitků a vrozených 
schopností. Do těchto kategorií se ale neřadí: 
plošné efekty, které nejsou přímo 
soustředěny na kouzelníka; účinky 
přenesené dotekem a efekty ze zařízení jako 
jsou žezla, hole a hůlky. Kouzlo Světlo 
seslané tak, aby kouzelníka oslepilo, bude 
odraženo, ale pokud je sesláno jen na oblast, 
kde se kouzelník nachází, Odražení nebude 
nic dělat. 

Odraž kouzlo dokáže odrazit kouzla 
sedmi až deseti úrovní (součet úrovní 
kouzel). Přesné číslo tajně určuje DM, hráč 
nikdy neví, jak efektivní je jeho obrana. 

Kouzlo může být odraženo jenom 
částečně. Vyděl zbytek neodražených úrovní 
kouzla a zjistíš, jaký zlomek kouzla bude 
odražený, zbytek na kouzelníka již zapůsobí.  

Příklad: Na kouzelníka letí ohnivá koule 
a odražení zbývá jediná úroveň, takže na 
kouzelníka zapůsobí 2/3 zranění 
způsobeného kouzlem a 1/3 na útočníka; oba 
jsou centrem výbuchu. Takže kdyby bylo 
celkové zranění za 40 životů, bude chráněný 
kouzelník zraněn za 27 a útočník za 13 
životů. Oba (a bytosti kolem nich) mohou 
házet na záchranu, v případě úspěchu jsou 
zraněni jenom za polovinu. Částečně 
odražené kouzlo Polap nebo Paralýza bude 
fungovat na ty, kteří jsou zasaženi alespoň 
z poloviny. Například zpomalením (viz 
kouzlo Zpomalení). 

Pokud mají oba kouzelníci Odrážení, 
výsledek se určuje takto: 

 
Hod 
1k100 Účinek 
01-70 Kouzlo vyprchá bez účinku 

71-80 
Kouzlo zasáhne oba stejně, plnou 
silou 

81-97 
Obě odrážení jsou nefunkční po 
dobu 1k4 kol 

98-00 
Oba kouzelníci propadnou trhlinou 
do sféry Pozitivní energie 

 
Materiální složkou kouzla je malé 

stříbrné zrcátko. 
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Ohnivá koule  se  
zpožděným výbuchem 
(Vyvolávání) 

Dosah: 100 + 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: poloměr 20 stop 
Záchranný hod: 1/2 
 

Toto kouzlo vytvoří Ohnivou kouli 
s bonusem +1 ke každému hodu na 
způsobené zranění, která vybuchne kdykoli 
během 5 dalších kol, na rozkaz původce 
kouzla. Jinak je úplně stejná jako kouzlo třetí 
úrovně Ohnivá koule. 

 

Omezené p řání  (Zaklínání / 
Přivolávání, Vzývání / Vyvolávání) 

Dosah: neomezený 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Toto je velice mocné, avšak složité 
kouzlo. Dokáže doslova, nebo jenom 
částečně a s omezenou platností splnit 
vyslovené přání kouzelníka. Je možné 
změnit minulost, přítomnost nebo 
budoucnost (ale jenom pro kouzelníka 
samotného, pokud není přání pečlivě 
vymyšleno) v určité omezené míře. Použití 
omezeného přání nezpůsobí změnu v hlavní 
realitě, ani nepřinese na požádání bohatství 
nebo zkušenosti. Například je ho možné 
použít pro vyléčení několika životů (nebo 
všech na určitou dobu), může snížit šance 
protivníka na zasáhnutí, zvýšit trvání 
nějakého kouzla, napodobit jakékoli kouzlo 
sedmé nebo nižší úrovně a podobně (viz 
kouzlo deváté úrovně Přání). Nenasytné 
požadavky většinou kouzelníkovi jenom 
ublíží. Čas seslání závisí na době, kdy si 
kouzelník připravuje přesné znění svého 
přání. Většinou čas zabírá jedno kolo. 
Zakouzlení způsobí zestárnutí mága o jeden 
rok na 100 let normálního života. 

 

Ovládej  nemrtvé (Nekromancie) 

Dosah: 60 stop 
Složky: V, S, M 
Trvání: 3k4 kol + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1k6 nemrtvých 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Kouzlem Ovládej nemrtvé může 
kouzelník po krátkou dobu rozkazovat až 
1k6 nemrtvým. Po seslání si kouzelník 

vybere jeden bod v dosahu kouzla. Nemrtví 
nejblíže tomuto bodu jsou zasaženi, buď 
každý nemrtvý se zásahovými kostkami 
odpovídajícími úrovni mága, nebo 6 
nemrtvých. Stvoření s méně než 3 kostkami 
jsou automaticky zasaženi. Vyšší nemrtví 
mají povolený záchranný hod proti kouzlu, 
v případě úspěchu nejsou ovládáni. Ať už je  
výsledek záchrany jakýkoli, každé testované 
stvoření se počítá pro určení limitu kostek 
kouzla. 

Nemrtví pod kontrolou mága 
poslouchají, pokud jsou na doslech. Mezi 
mágem a nemrtvými není žádné telepatické 
spojení ani požadavek na společný jazyk. I 
když je komunikace nemožná, nemrtví na 
mága nezaútočí. Na konci kouzla se nemrví 
vrátí ke svému normálnímu chování. TI, 
kteří mají mysl, si budou pamatovat, jak je 
mág ovládal. 
 Materiální komponentou tohoto kouzla 
je malý kousek kosti a syrové maso. 
 

Povolávání  bytost í  V 
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 70 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 6 kol + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo je přibližně stejné jako 
kouzlo 3. úrovně Povolávání bytostí I, jenomže 
přivolá 1k3 monster 5. úrovně. Bytosti se 
objeví v oblasti účinnosti kouzla a zaútočí na 
nepřítele, dokud jim kouzelník nerozkáže 
jinak, nejsou zničena, nebo kouzlo 
nevyprchá. Stvoření si neházejí na morálku a 
po zabití zmizí. Pokud není nikdo, s kým by 
mohli bojovat, může jim kouzelník dát jiný 
příkaz, pokud s nimi dokáže komunikovat. 
 Materiálními složkou tohoto kouzla jsou 
malý sáček a malá svíčka (ne nutně 
zapálená). 
 

Prst  smrt i  (Nekromancie) 

Dosah: 60 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: negace 
 

Prst smrti vysaje z oběti kouzla životní 
sílu. Pokud bude seslání úspěšné, není ji 
možné oživit nebo vzkřísit. Pokud je použito 
na člověka, změní tělo tak, že do tří dnů 
může kouzelník přetvořit speciální ceremonii 
(cena 1000 zl + 500 z za každé tělo) tělo na 
juju zombie pod svou plnou kontrolou. 
Změnu je možné před oživením zvrátit 

kouzlem Omezené přání nebo podobným 
zaklínadlem seslaným přímo na tělo. Přání  
může oběť přivést zpět k životu. 
 Kouzelník vysloví zaklínadlo a ukáže 
prstem na oběť. Pokud se cíl nezachrání před 
kouzlem, zemře. V případě úspěchu utrpí 
zranění za 2k8+1 životů. Pokud zemře na 
toto zranění, nenastanou žádné změny v těle 
a mrtvolu je možné oživit normálními 
způsoby. 
 

P řenes (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1 předmět 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může kouzelník nechat 
cílový předmět zmizet (teleportovat; 
obdobně jako kouzlem Teleport), pokud 
neváží více než 50 liber za zkušenostní 
úroveň kouzelníka. Kouzelník 14. úrovně 
může tedy přenést předmět o váze až 700 
liber. Maximální objem je omezený na 3 
krychlové stopy za úroveň. Kouzlo je tedy 
omezováno jak vahou, tak i objemem. 
Předmět, který nesplňuje požadavky nebude 
přenesen - kouzlo selže. 

Pokud si tak kouzelník přeje, může být 
předmět přenesen hluboko do Éterické sféry. 
V tom případě zůstane místo, odkud byl 
předmět přenesen, slabě magické, dokud 
nebude předmět získán nazpět. Úspěšné 
Rozptýlení magie na tomto místě přinese 
předmět zpět. Bytosti a magické síly 
nemohou zmizet. 
 Je jednoprocentní pravděpodobnost, že 
teleportovaný předmět bude molekulárně 
rozložen. A také je jedno procentní 
pravděpodobnost, že nějaké stvoření 
z Éterické sféry získá přístup do Základní 
materiální pomocí zmizelého předmětu. 
 
 

P řevrať  grav i tac i  (Proměny) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: 30 x 30 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo v oblasti účinku převrátí 
gravitaci, všechny nepřipevněné předměty 
nebo stvoření „spadnou“ nahoru. Pokud 
během „pádu“ narazí do pevného předmětu, 
je to jakoby normálně spadnul. Na konci 
kouzla zasažené předměty spadnou zase 
dolů. Kouzlo zasahuje celou plochu, takže 
zasahuje předměty ve výšce až tisíce stop. 
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 Materiální komponentou kouzla jsou 
magnetovec a kovové piliny. 
 

Si lová k lec  (Vyvolávání) 

Dosah: 10 yardů / 2 úrovně 
Složky: V, S + zvláštní 
Trvání: 6 kol + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 3-4 
Oblast působnosti: 20 stop krychlových 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto mocné kouzlo vytvoří krychli moci, 
která se od stejnojmenného předmětu liší 
v jednom důležitém detailu. Klec nemá 
pevné stěny síly, místo toho je tvořena pruhy 
síly, mezi kterými jsou  1/2 palcové mezery. 
Proto je to opravdu klec. Bytosti v oblasti 
účinku jsou polapeny, pokud se nedokáží 
dostat ven mezerami, které jsou zároveň 
(pochopitelně) průchozí pro kouzla a 
dechové zbraně. 

Stvoření s magickou rezistencí má jeden 
pokus na průchod zdí. Pokud je hod 
úspěšný, stvoření uprchnulo. Při neúspěchu 
zůstává polapeno. Úspěšný test klec nezničí, 
jenom umožní danému jednomu stvoření 
projít ven. Klec je možno zničit Rozptýlením 
magie, jinak je nutno vyčkat, až do vyprchání 
zaklínadlo. 

Speciální přípravou v době učení se 
zaklínadla je možno změnit Silovou klec na 
Silovou krychli. Krychle má hranu 10 stop a je 
stejná jako stejnojmenný předmět, jenom 
s rozdílem, že je to kouzlo, ne efekt 
předmětu, a v metodách přemožení síly 
kouzla. 
 I když kouzlení nevyžaduje materiální 
složku, při učení kouzla musí kouzelník 
použít diamantový prach o hodnotě alespoň 
1000 zl. Po zapamatování kouzelník prach 
vyhodí do vzduchu, kde se rozplyne. 
 

Slovo moci ,  omrač   
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo dokáže ochromit jakékoli 
stvoření, které si kouzelník vybere za cíl. Ten 
po dobu trvání kouzla nedokáže myslet ani 
jednat. Doba trvání závisí na počtu životů 
oběti. Kouzelník musí být k cílovému 
stvoření otočený a stvoření musí být na 
dosah 5 yardů za každou jeho úroveň. 
Stvoření s 1-30 životy jsou omráčena na 4k6 
kol, 31-60 životů po 2k3 kol, 61-90 na 1k4. 
Bytosti s více než 90 body nejsou zasaženy. 

Počítá se s aktuálním počtem životů, ne 
maximum. 

Socha (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Kouzlem Socha může být kouzelník nebo 
dotknuté stvoření změněno na pevný kámen 
i se vším vybavením a oblečením. 
Transformace na kámen trvá jedno kolo po 
úspěšném seslání. 

Během transformace je 18% 
pravděpodobnost, že cíl utrpí systémový šok 
a zemře. Stvoření musí hodit procentní 
kostkou a k hodu přičíst svou odolnost. 
Pokud je výsledek 19 nebo více, stvoření 
přežilo. Při jakémkoli zkoumání vypadá jako 
socha, ale z kamene vyzařuje slabá magie. 
Bytosti s odolností 18 nebo více transformaci 
přežije vždy. 

I když je kamenná, bytost normálně vidí, 
slyší a cítí pachy. Hmat je omezeny na 
pocity, které dokáží zasáhnout žulu – takže 
tesání je ekvivalent slabého zranění, ulomení 
ruky sochy je vážné zranění. 

Cíl kouzla se může kdykoli okamžitě 
změnit do své normální formy, něco udělat a 
pak se hned vrátit do sochy. A to pokud si 
tak přeje a dokud kouzlo funguje. 
 Materiálními složkami kouzla jsou 
vápenec, písek a kapka vody rozetřena na 
železné tyčince, jako je třeba hřebík. 

Spektrá ln í  sprška  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: 70 x 15 stop; sprška 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Po seslání tohoto kouzla z 
kouzelníkových rukou vytryskne zářící 

mnohobarevný paprsek světla, dlouhý 70 
stop, na konci široký 15 stop. Obsahuje 
všechny barvy spektra, každá má jiný 
účinek. Jakékoli stvoření s životaschopností 
menší než 8 zasažené tímto paprskem bude 
oslepeno po dobu 2k4 kol, plus další 
případný účinek, který již závisí na paprsku. 

Jakékoli stvoření v oblasti bude zasaženo 
jedním nebo více paprsky. Pro určení, který 
paprsek zasáhne stvoření, hoď 1k8 a podívej 
se do tabulky: 

 

Výsledek spektrální spršky 
1 = červený 5 = modrý 
2 = oranžový 6 = indigový 
3 = žlutý 7 = fialový 
4 = zelený 8 = dva paprsky, házej 

dvakrát 1k8 (další 8 
ignoruj) 

Vize (Věštění) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: původce kouzla 
Záchranný hod: žádný 
 

Pokud kouzelník dychtí po nějaké 
nadpřirozené radě, sešle Vizi a tím povolá 
jakoukoli mocnost, kterou chce a požádá ji o 
odpověď na jednu otázku. Hází se dvěma k6. 
Pokud padne 2 až 6, mocnost je podrážděna 
a neodpoví. Místo toho donutí mága vykonat 
službu (velmi mocná Přísaha nebo Poslání). 
Při hodu 7-9 mocnost odpoví neurčitě, vize 
nemusí mít k otázce žádný vztah. Při hodu 
10-12 předá mocnost kouzelníkovi žádanou 
vizi. 
 Materiální komponentou kouzla je 
obětování něčeho cenného pro kouzelníka 
nebo mocnost samotnou. Čím cennější oběť, 
tím je pravděpodobnější šance na úspěch. 
Velmi cenný předmět přičítá k hodu +1, 
extrémně vzácný předmět +2 a předmět 
nezměrné hodnoty +3. 
 
 
 

Barva 
paprsku 

Pořadí 
paprsku Účinek paprsku 

červený 1 Způsobí 20 bodů poškození, úspěšná záchrana znamená polovinu 
oranžový 2 Způsobí 40 bodů poškození, úspěšná záchrana znamená polovinu  
žlutý 3 Způsobí 80 bodů poškození, úspěšná záchrana znamená polovinu  

zelený 
4 Při neúspěšném záchranném hodu proti jedům postava zemře; 

v opačném případě si odečte 20 životů 

modrý 
5 Při neúspěšném záchranném hodu proti zkamenění postava 

zkamení 
Indigový 6 Při neúspěšném záchranném hodu proti hůlkám postava zešílí 

Fialový 
7 Při neúspěšném záchranném hodu proti kouzlům bude postava 

přenesena na jinou sféru 
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Zapuzení  (Zažehnávání) 

Dosah: 20 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: 1 nebo více bytostí v 

   poloměru 60 stop 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Tímto kouzlem může kouzelník vyhnat 
ze své domovské sféry nějaké mimosférické 
stvoření. Účinek je okamžitý, oběť se nemůže 
vrátit bez zvláštního vyvolání nebo 
přechodem ze své vlastní sféry do té, ze 
které byla odehnána. Za každou úroveň 
kouzelníka je možno zahnat až 2 body 
životaschopnosti (nebo úrovně) stvoření. 

Kouzelník musí jmenovat jak typ 
stvoření, tak jeho případný titul. V každém 
případě je nutno překonat odolnost bytosti 
na magii, aby mělo kouzlo účinek. 
 Materiální složky kouzla jsou substance, 
které oběť kouzla odpuzují, škodí ji nebo 
jsou opakem její povahy. Za každou 
použitou substanci ztrácí stvoření 5% ze své 
případné magické rezistence a má postih –2 
na záchranný hod. Na příklad je možné 
použít železo, svěcenou vodu, sluneční 
kámen a růžový olej proti stvoření, které tyto 
věci nesnáší. Výsledek je záchranný hod 
s postihem –8. Zvláštní předměty, jako je 
třeba chlup z ocasu ki-rina nebo pírka 
opeřeného hada mohou postih zvýšit na –3 
nebo –4. Ale třeba vlas titána nebo jmelí 
posvěcené druidem mohou s ohledem na 
některá stvoření postih snížit na –1. Pokud 
stvoření uspěje v záchranném hodů, energie 
kouzla se obrátí na původce kouzla a 
způsobí mu zranění za 2k6 životů a ochromí 
ho na jedno kolo. 
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Kouzla osmé úrovně  

Ant ipat ie  /  Sympat ie  
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 hodiny / úroveň 
Doba sesílání: 1 hodina 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Tímto kouzlem může kouzelník nechat 
z určité oblasti či předmětu vyzařovat 
emanace, které buď odpuzují nebo přitahují 
určitý typ inteligentních stvoření nebo 
postav určitého přesvědčení. Kouzelník musí 
určit, jaký účinek má kouzlo mít s ohledem 
na cílové bytosti nebo přesvědčení ještě před 
začátkem sesílání, protože komponenty se 
pro jednotlivé druhy liší. Kouzlo nemůže být 
sesláno na živé bytosti. 

Antipatie: Vybraný typ bytosti nebo 
přesvědčení bude cítit přemáhající touhu 
opustit oblast nebo se nedotýkat zasaženého 
předmětu. Pokud je záchranný hod proti 
kouzlu úspěšný, stvoření může v oblasti 
zůstat nebo se předmětu dotknout, ale cítí se 
velmi nepříjemně a neustále svrbění 
způsobuje ztrátu jednoho bodu obratnosti za 
kolo (po dobu trvání kouzla), maximální 
ztráta jsou 4 body. Minimální hodnota 
obratnosti je 3. Pokud bytost neuspěje při 
záchraně, musí oblast nebo předmět opustit 
a už se nedokáže vrátit, a to do té doby než 
bude kouzlo odstraněno nebo samo 
nevyprchá. 

Materiální složkou této verze je kus 
kamence namočený v octu. 

Sympatie: Bytost či přesvědčení, které 
kouzelník určil, se bude v oblasti cítit 
příjemně  či bude cítit nutkání dotknout se 
očarovaného předmětu. Touha zůstat nebo 
se dotknout je přemáhající. Pokud se cíl 
nezachrání před kouzlem, zůstane stát na 

místě nebo odmítne pustit očarovaný 
předmět. Pokud je záchranný hod úspěšný, 
je stvoření z kouzla osvobozeno, ale po 1k6 
kolech je nutné jej opakovat. Pokud hod 
selže, stvoření se vrátí do očarované oblasti 
nebo pro kýžený předmět. 

Materiální komponenty této verze jsou 
drcené perly v hodnotě 1000 z a kapka 
medu. 

Druh bytosti musí být přesně určen – 
například červený drak, krysodlak, upír atd. 
Stejně tak je třeba určit přesvědčení jako 
například zmateně dobré apod. 
 Pokud je kouzlo sesláno na oblast, je 
kouzlem zasaženo 10 stop krychlových za 
zkušenostní úroveň kouzelníka. Pokud je 
očarovaný jen jeden předmět nebo objekt, je 
zasažena jenom ta cílová věc a všechny 
bytosti mají záchranné hody s postihem –2. 

Bigbyho sev řená pěst  
(Vyvolávání) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Bigbyho sevřená pěst vyvolá velkou ruku, 
sevřenou do pěsti. Ruka je pod mentální 
kontrolou kouzelníka, který ji může jednou 
za kolo použít k udeření na nepřítele. Po 
seslání není nutno udržovat žádnou 
koncentraci. Pěst nikdy nemine, ale může 
udeřit jenom podle pokynů kouzelníka. Také 
může být zmatena neviditelností nebo jiným 
iluzorním kouzlem. Efektivita úderu se mění 
kolo od kola. 

 
Hod 
k20 Výsledek 

1-12 Šlehnutí – 1k6 
13-16 Rána – 2k6  
17-19 Tvrdá rána – 3k6, nepřítel je na další 

kolo omráčen 
20 Drtící pěst* – 4k6, nepřítel je 

omráčen na další tři kola. 
*  ruka získává bonus +4 k těmto hodům 

na další útoky, pokud je protivník omráčený 
(jelikož se nepřítel nedokáže bránit nebo 
uhýbat). 

 

Pěst má třídu zbroje 0 a je zničena pouze 
tehdy, ztratí li všechny své životy jejichž 
počet je roven životům nezraněného 
původce kouzla. 
 Materiální složkou tohoto kouzla je 
kožená rukavice a malé zařízení skládající se 
ze 4 prstenů spojených dohromady (boxer). 
Zařízení musí být ze slitiny mědi a zinku. 

Č is tá  mysl  (Zažehnávání) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 den 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Po zakouzlení mocného kouzla Čistá 
mysl je příjemce kouzla úplně ochráněn před 
kouzly, která odhalují, mění nebo čtou 
emoce a myšlenky. Chrání proti Očarování, 
Předpovědi, Příkazu, Zmatení, Věštění, empatii 
(všeho druhu), ESP, Strachu, Slabomyslnosti, 
Hromadné sugesci, Přízračným zabijákem, 
Vlastnictví, Ovládnutí, Uvěznění duše, Sugesci a 
Telepatii. Ochrana se vztahuje i na objevení 
nebo získání informací prostřednictvím 
křišťálové koule nebo jiné výzvědné magie 
(Jasnozřivost, Jasnoslyšení, Kontaktuj cizí sféru, 
komunikaci nebo metodám založeným na 
omezeném i neomezeném Přání). Mocná 
božstva dokáží tuto bariéru pochopitelně 
prorazit. 

Ho ř íc í  mrak  
(Proměny, Vyvolávání) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 4 + 1k6 kol 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: 1/2 

 
Kouzlo Hořící mrak vypadá obdobně jako 

efekt kouzla Pyrotechnika, jenomže minimální 
velikost oblaku je 10 stop na výšku, 20 na 
šířku a 20 na délku. Husté výpary míří vpřed 
a třetí kolo vzplanou a způsobují zranění za 
1-2 životů za úroveň kouzelníka. Ve čtvrtém 
kole způsobují zranění za 1k4 životů za 
úroveň a v pátém kole poklesnou plameny 
zpět na zranění 1-2 životů za úroveň. 
V každém dalším kole je oblak tvořen už 
jenom kouřem, který zabraňuje ve výhledu. 
Bytosti uvnitř oblaku potřebují k úniku 
jenom jeden záchranný hod, pokud uspějí. 
Pokud selžou, tak hází znovu ve čtvrtém a 
pátém kole (pokud je to nutné), aby 
zredukovali zranění na jednu polovinu. 

Pro úspěšné seslání oblaku potřebuje mít 
kouzelník při ruce dostatečný zdroj ohně 
(stejně jakou u kouzla Pyrotechnika), trochu 
ledku a špetku prachu. 
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Hromadné očarování  
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: 30 stop krychlových 
Záchranný hod: negace 
 

Toto kouzlo zasahuje bytosti nebo 
postavy stejně jako kouzla Očaruj bytost, 
Očaruj postavu. Zasahuje ale počet stvoření, 
jejichž součet úrovní nebo životaschopnosti 
nepřesahuje dvojnásobek úrovně 
kouzelníka. Všechny zasažené bytosti musí 
být v dosahu kouzla a uvnitř krychle o 
objemu 30 stop krychlových. Záchranné 
hody bytostí nejsou ovlivněny počtem 
zasažených (viz kouzla Očaruj bytost, Očaruj 
postavu). Ba naopak, všechna stvoření mají 
postih –2 kvůli síle kouzla. Bonusy za 
moudrost proti očarování se samozřejmě 
připočítávají. 

Klon (Nekromancie) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 klon 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo Klon vytvoří duplikát člověka, 
humanoida nebo humanoidního stvoření. 
Klon je ve všech ohledech dokonalá kopie 
originálu, co se týče úrovně, vzpomínek , 
schopností atd. Duplikát, ale, je osoba, takže 
pokud existují najednou originál i duplikát, 
oba budou vědět o existenci toho druhého a 
budou toužit po jeho smrti, protože takové 
dvojí ego je pro oba nesnesitelné. Pokud se 
nemohou zničit, jeden zešílí a zničí sám sebe 
(90% pravděpodobnost, že to bude klon), 
nebo zešílí a zabijí se oba (2% šance). 
Nastane to přibližně do týdne dvojí 
existence. 

Klon je osobností, jakou byla v době, kdy 
bylo odebráno maso klonované bytosti jako 
komponenta kouzla a všechny další 
vzpomínky a zkušenosti jsou klonu 
neznámé. Klon je fyzická kopie osoby, 
majetek originálu je něco úplně jiného. Klon 
roste přibližně 2k4 měsíců, teprve po té 
vzniká případná duální existence. Navíc má 
klon o 1 menší odolnost, než originál. Pokud 
by měl klon odolnost 0, klonování se 
nezdařilo. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
masa osoby, která se má duplikovat. 
 DM může navíc přidat další požadavky, 
jako třeba že v mase musí být stopa života, 
takže musí být vzorek nějakým způsobem 
uskladněn a zachováván, atd. 

Labyr int  (Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo vytvoří mimosférický prostor, 
labyrint pohybujících se silových stěn, do 
kterého je přenesena cílová bytost. Po určité 
době, která závisí na inteligenci bytosti, je 
propuštěna (na minotaury toto kouzlo 
nepůsobí). 

 
Inteligence 
polapeného 

Čas uvěznění 
v bludišti 

Pod 3 2k4 směny 
3-5 1k4 směny 
6-8 5k4 kol 

9-11 4k4 kol 
12-14 3k4 kol 
15-17 2k4 kol 
18+ 1k4 kol 

 
Z bludiště se nedá uniknout pomocí 

kouzel Teleport nebo Dimenzionální dveře, ale 
Sférickým posunem ano. 

Ocelové sk lo  (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: dotknutý předmět 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo Ocelové sklo změní normální 
nemagický křišťál nebo sklo na průhlednou 
substanci, která má pevnost a pružnost oceli. 
Je možné zasáhnout jenom malý objem 
materiálu (maximální váha 10 liber za úroveň 
kouzelníka) a musí zasahovat celý objekt. TZ 
substance je 1. 

Materiální složky kouzla jsou malý 
kousek skla a oceli. 

Oti lukeho te lek inet ická 
koule  (Vyvolávání, Proměny) 

Dosah: 20 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: koule o poloměru  

  1 stopy / úroveň 
Záchranný hod: negace 
 

Toto kouzlo je stejné jako kouzlo 4. 
úrovně Otilukeho koule zadržení, s tím 
dodatkem že stvoření nebo předměty v kouli 
neváží téměř nic. Cokoli uzavřené uvnitř 
váží jenom 1/16 své normální váhy. Jakýkoli 
subjekt vážící až 5000 liber může být v kouli 

kouzelníkem telekineticky zvednut. Kouli je 
možno ovládat až do vzdálenost 10 yardů za 
kouzelníkovu úroveň. Pokud je uzavřeno 
v kouli více než 5000 liber, je váha stejně 
jenom 1/16, takže se dá koulí pohybovat 
vcelku jednoduše. Kvůli redukované váze je 
rychlý pohyb nebo pád uvnitř koule 
relativně neškodný, ale může být fatální, 
pokud koule zmizí, když je subjekt vysoko a 
nad tvrdým povrchem. Kouzelník může 
kouli zrušit jediným slovem. 
 Kromě polokoule z diamantu a 
přiléhajícímu kusu arabské gumy kouzelník 
potřebuje jako materiální složky ještě dva 
malé magnety. 

Ottův neodolate lný  tanec 
(Okouzlení / Očarování) 

Dosah: dotek 
Složky: V 
Trvání: 1k4 + 1 kolo 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Pokud je na cílovou bytost seslán Ottův 
neodolatelný tanec, začne tancovat. Díky 
tancování nemůže dělat nic jiného než 
poskakovat a kroutit se. Díky tomu je třída 
zbroje horší o 4, záchranné hody uspějí 
jedině při hodu 20 a jsou zrušeny výhody za 
štít. Kouzelník se musí stvoření dotknout, 
jakoby šlo o rvačku a on se pokoušel udeřit. 

Potop se (Okouzlení, Proměny) 

Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: 1 bytost nebo předmět o 

   max. objemu 1 stopy 
   krychlové / úroveň 

Záchranný hod: zvláštní 
 

Tímto kouzlem může kouzelník 
„potopit“ cílovou bytost nebo předmět do 
povrchu, na kterém stojí. Při sesílání musí 
kouzelník odříkávat kouzlo až do konce kola 
bez přerušení. V tomto bodu začne být 
bytost (předmět) připoutána k místu, na 
kterém stojí, pokud se nezachrání před 
kouzlem (platné pro bytost) nebo 
molekulárním rozpadem (předmět 
s magickými vlastnostmi). Předměty bez 
magických vlastností nemají záchranný hod 
povolen. Pokud subjekt selže při 
záchranném hodu, začne mít o něco vyšší 
hustotu než povrch, na kterém stojí. 

Kouzelník může kouzlo zarazit a nechat 
subjekt přirostlý k podlaze, což vyprchá až 
za čtyři směny. Pokud ale s kouzlem 
pokračuje (do dalšího kola), subjekt se začne 
pomalu ponořovat do země. Než se v dalším 
kole cokoli stane, subjekt se ponoří o čtvrtinu 
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své výšky. Po tom, co se toto odehraje, se 
ponoří o další čtvrtinu. A poté o další 
čtvrtinu a na konci kola je subjekt celý 
ponořený v zemi. 
 Takové pohřbení umístí cíl kouzla do 
hibernace. Bytost nestárne, její životní 
funkce se v podstatě zastaví a není ji jinak 
ublíženo. Subjekt zůstává pod zemí, ve 
stejné hloubce, jako je jeho výška, takže 
vrchol (hlava) subjektu je těsně pod 
povrchem. Pokud je země kolem nějak 
odstraněna, je kouzlo prolomeno a bytost se 
vrátí do normálního stavu, ale nevynoří se 
zpět do pozice, ve které bylo před sesláním 
potopení. Kouzla jako Kopej, Přeměň skálu na 
bahno, Svoboda (reverze kouzla 9 úrovně 
uvěznění) stvoření neublíží a jsou velice 
užitečná při uvolňování oběti. Pokud je na 
oblast, ve které bylo kouzlo Potop se sesláno 
Najdi magii, odhalí slabou magickou auru 
neurčité povahy, i když je subjekt mimo 
dosah detekce. Pokud je bytost v dosahu 
kouzla, jsou odhaleny školy použité magie 
(Okouzlení, Proměny). 

Poutání  (Okouzlení, Vyvolávání) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Kouzlo vytvoří magické pouto, které 
omezí cílové stvoření, většinou z jiné sféry 
existence. Mimosférické bytosti musí být 
uvězněny v kruhovém diagramu, jiná 
stvoření mohou být zablokována fyzicky. 
Trvání kouzla záleží na formě poutání a 
úrovni kouzelníka. Stejně tak i doba vyvolání 
kouzla. Složky se liší podle formy kouzla. 
Doba sesílání ale zahrnuje čtení dlouhého 
zaklínadla ze svitku či knihy. Gesta závisí na 
formě kouzla a materiály jsou miniaturní 
řetězy ze zvláštního kovu (stříbrné na 
poutání lykantropů), vzácné byliny, korund 
nebo diamant velké ceny (1000 zl na bod 
životaschopnosti bytosti), podobizna 
stvoření na pergamenu nebo jeho miniatura. 

Magická odolnost se používá, pokud 
není při kouzlení použito pravé jméno cíle. 
Záchranný hod není použitelný, pokud je 
úroveň kouzelníka alespoň dvakrát větší než 
životaschopnost (úroveň) bytosti. Pokud je 
úroveň nižší, má subjekt kouzla povolený 
záchranný hod proti kouzlu, modifikovaný 
podle formy poutání. Úroveň kouzelníka 
může být navýšena dalšími kouzlo 
sesílajícími kouzelníky. Narůst je roven 
jedné třetině úrovně kouzelníka na vyšší než 
9. úrovni. Kouzelníci mezi 4. a 8. úrovní zvýší 
celkovou sesílající úroveň o jedna. Kouzlo 
nemůže být nikdy sesíláno více jak šesti 
pomocnými kouzelníky. Formy poutání jsou: 

Řetězy:  Subjekt je spoután pouty, které 

vyzařují kouzlo Antipatie a odpuzují všechna 
stvoření kromě kouzelníka samotného. Doba 
trvání tohoto kouzla je jeden rok za 
kouzelníkovu úroveň. Subjekt této verze 
(stejně jako u verze letargie a poutaná 
letargie) zůstává uvnitř poutací bariéry. 

Letargie: Stvoření je uvrženo do letargie – 
komatózního spánku, který vydrží až jeden 
rok za úroveň kouzelníka. 

Poutaná letargie: Kombinace řetězů a 
letargie, která vydrží až jeden měsíc za 
úroveň kouzelníka. 

Vězení: Cíl je přenesen nebo jinak 
dopraven do uzavřené oblasti, odkud 
nemůže odejít jinak, než že ho někdo uvolní. 
Kouzlo vydrží, dokud není magická hranice, 
tvořící vězení, prolomena. 

Metamorfóza: Cíl se změní na 
nemateriální formu, kromě hlavy nebo 
obličeje. Poutání je trvalé, dokud nějaký 
předepsaný čin subjekt neuvolní. 

Minimální objem: Cíl je smrštěn na 
velikost jednoho palce a uvězněn ve vězení 
tvořeném drahokamem nebo podobným 
předmětem. Cíl minimálního objemu, vězení 
nebo metamorfózy vyzařuje slabou 
magickou auru. 

Cíl řetězů má záchranný hod bez 
postihu. Letargie dává bonus +1, poutaná 
letargie +2, vězení +3, metamorfóza +4 a 
minimální objem +5 k záchrannému hodu. 
Pokud  je stvoření magicky oslabeno, může 
DM přikázat postih –1 až –4. Úspěšný 
záchranný hod znamená přetržení pout a 
subjekt může dělat co chce.  

Kouzlo Poutání  je možno obnovit 
v případě prvních tří forem kouzla, jelikož 
subjekt nemá možnost pouta přetrhnout. 
Pokud něco způsobilo oslabení, jako třeba 
pokusy subjekt kontaktovat nebo se ho jinak 
magicky dotknout, dostává normální 
záchranný hod proti kouzlu. Jinak dostává 
po roce a každý další rok normální hod proti 
kouzlu, v případě úspěchu je pouto 
prolomeno a stvoření je volné. 

Povolávání  bytost í  VI  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 80 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 7 kol + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo je přibližně stejné jako 
kouzlo 3. úrovně Povolávání bytostí I, jenomže 
přivolá 1k3 monster 6. úrovně. Bytosti se 
objeví v oblasti účinnosti kouzla a zaútočí na 
nepřítele, dokud jim kouzelník nerozkáže 
jinak, nejsou zničena, nebo kouzlo 
nevyprchá. Stvoření si neházejí na morálku a 
po zabití zmizí. Pokud není nikdo, s kým by 

mohli bojovat, může jim kouzelník dát jiný 
příkaz, pokud s nimi dokáže komunikovat. 

Materiálními složkou tohoto kouzla jsou 
malý sáček a malá svíčka (ne nutně 
zapálená). 

Požadavek  
(Vyvolávání, Okouzlení / Očarování) 

Dosah: neomezený 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Kouzlo Požadavek je velice podobné 
kouzlu páté úrovně Zásilka, umožňuje krátký 
kontakt s velmi vzdáleným stvořením. Toto 
kouzlo ale může obsahovat kromě zprávy i 
sugesci (viz kouzlo 3. úrovně Sugesce), kterou 
se subjekt bude snažit vyplnit, pokud selže 
při záchranném hodu proti kouzlu 
s postihem –2. Jestliže je zpráva nesmyslná, 
nebo nemožná splnit, bytost zprávě 
porozumí, ale sugesce bude nefunkční. 

Kouzelník musí kontaktované stvoření 
znát (ne osobně) a vědět jak vypadá. Jméno 
bytosti je také nezbytnou součástí kouzla. 
Pokud hledaná bytost není ve stejné sféře 
existence jako kouzelník, je 5% 
pravděpodobnost, že požadavek nedorazí. 
Místní pod mínky ve sféře mohou tuto 
pravděpodobnost ještě zhoršit, podle 
rozhodnutí DM. Pokud je požadavek přijat, 
bude pochopen, i kdyby mělo stvoření 
inteligenci 1 (zvířecí inteligence). Stvoření 
polobožského nebo dokonce vyššího řádu si 
mohou vybrat, jestli požadavek vyslechnou 
nebo ne. 

Požadavek musí být dlouhý 25 slov nebo 
méně, sugesci nevyjímaje. Cílová bytost 
může dát okamžitou krátkou odpověď. 

Materiální složky kouzla jsou dvě 
trubice, obě otevřené na jedné straně, 
spojené tenkým kouskem měděného drátu a 
nějaká malá část cílové bytosti – vlas, nehet 
atd. 

Proměň  cokol iv  (Proměny) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: různé 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Toto kouzlo změní jeden předmět nebo 
bytost na jiný exemplář. Pokud se používá 
jako kouzlo Proměň ostatní nebo Kámen na 
maso, používej pravidla daného kouzla, 
jenom silnější verze – záchranné hody mají 
postih –4. Pokud se používá na změnu 
jiných předmětů, trvání kouzla záleží na 
tom, jak radikální změnou objekt prochází a 
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jaký je rozdíl mezi velikostmi. DM používá 
tuto pomůcku pro určení složitosti: 

 
Druh Zvířata, rostliny, minerály 
Třída Savci, dvounožci, houby, kovy 

atd. 
Vztah Větvička na strom, písek na 

pláž atd. 
Velikost Menší, stejné, větší 
Tvar Porovnání původního tvaru 

k proměněnému 
Inteligence Především v případě, kdy je 

výsledek inteligentnější 
 

Změna v druhu znamená, že kouzlo bude 
fungovat jen několik hodin (pokud jde o 
jeden posun) nebo směny (pokud je 
posunuto o dvě). Jiné změny také postihují 
trvání kouzla. Změna lva na androsfingu 
bude permanentní, ale změna klacíku na 
červa bude trvat jen pár hodin. Změna klu 
na slona bude stálá, ale změna větve na meč 
odezní za několik směn.  

Všechny proměněné objekty vyzařují 
silnou magii a pokud je na ně úspěšně 
sesláno Rozptýlení magie, vrátí se do svého 
původního stavu. Stejně jako u všech 
proměňujících kouzel, poškození v jedné 
formě ovlivní i druhou formu a může 
znamenat zranění nebo dokonce smrt.  

Živé bytosti musí házet systémový šok, 
aby se určilo, jestli změnu přežijí, stejně jako 
u kouzel Proměň ostatní a Kámen na maso. 
Proměna často vezme staré schopnosti, ale 
nové nedodá, snad s výjimkou nového 
způsobu pohybu. Takže Vorpal sword 
přeměněný na dýku si své vlastnosti 
neponechá, funguje jenom jako obyčejná 
dýka.  

Materiální komponenty kouzla jsou rtuť, 
arabská guma a kouř. 

Sertenova magická imunita 
(Zažehnávání) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo / příjemce 
Oblast působnosti: dotknutá bytost (i více) 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem kouzelník poskytne 

cílům kouzla skoro úplnou imunitu před 
magii a magickými útoky. Cílem kouzla se 
může stát jakákoli bytost, které se kouzelník 
dotkne. Za každé čtyři své zkušenostní 
úrovně může kouzelník ochránit jednu 
bytost. Pokud je ale kouzlo použito na více 
než jedno stvoření, doba trvání se dělí mezi 
ně. 

Pro příklad kouzelník 16. úrovně může 
seslat Sertenovu imunitu na jednu bytost 
(které vydrží 16 směn) nebo ji poskytnout 
dvou bytostem na dobu osmi směn  a nebo 
také čtyřem na čtyři směny. Ochrana dává 
bonus k záchranným hodům podle typu a 
úrovně kouzla podle této tabulky: 

 
Úroveň 
kouzla 

Kouzelnické 
kouzlo 

Kněžské 
kouzlo 

1-3 +9* +7 
4-6 +7 +5 
7-8 +5 +3 
 
* Zahrnuje oklamné účinky. 
 

 Materiální složkou nezbytnou 
k úspěšnému seslání tohoto kouzla je 
diamant hodnoty alespoň 500 zl, který musí 
být rozdrcen a rozsypán na příjemce kouzla. 
Každé stvoření musí mít u sebe nepoškozený 
diamant velikosti alespoň jednoho karát a 
nosit ho přímo na těle. 

Slovo moci ,  os lep 
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: poloměr 15 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Při vyslovení Slova moci oslepni přijde 
jedno nebo více stvoření v cílové oblasti o 
zrak. Kouzelník si vybere jednu bytost jako 
střed kouzla a účinek se šíří od tohoto středu 
na okraj, nejprve zachycuje stvoření 
s nejmenším počtem životů. Kouzlo může 
být soustředěno tak, aby působilo jenom na 

jednu bytost. Kouzlo zasahuje až 100 životů 
dohromady. Stvoření, která mají více než 100 
životů nejsou zasažena  a nepočítají se do 
počtu životů kouzlem ovlivnitelných. Trvání 
kouzla záleží na tom, kolik zásahových bodů 
bylo zasaženo. Pokud bylo zasaženo 25 nebo 
méně životů, slepota bude trvalá, dokud 
nebude vyléčena. Pokud je zasaženo 26 až 50 
životů, slepota vydrží 1k4+1 směnu. Pokud 
je zasaženo 51 až 100 zásahových bodů, 
kouzlo trvá 1k4+1 kol. Bytost nemůže být 
zasaženo jenom částečně. Pokud nejsou 
zasaženy všechny životy, není oslepeno. 
Slepotu je možno vyléčit kouzlem Zbav 
slepoty nebo Rozptyl magii. 

Spektráln í  stěna  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: 4 stopy / úroveň vysoká 

  2 stopy / úroveň široká 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Kouzlo Spektrální stěna vytvoří vertikální 
neprůhlednou stěnu mnohobarevného 
blikajícího světla, která ho chrání před všemi 
formami útoku. Ve stěně problikávají 
všechny barvy viditelného spektra, sedm 
z nich má zvláštní moc. Zeď je nepohyblivá a 
jen samotný kouzelník jí může bez úhony 
projít. Jakákoli bytost se životaschopností 
nižší než 8, která je do vzdálenosti 20 stop od 
zdi a nezakryje si oči, je oslepeno na 2k4 kol. 

Každá barva má zvláštní účinek, každá 
může být negována specifickým kouzlem. 
Negace však musí být provedena v přesném 
postupu. Tabulka ukazuje, jak se barvy 
objevují a jaká magie je na znegování třeba. 
 Maximální velikost zdi je 4 stopy na 
šířku a 2 stopy výšky za úroveň kouzelníka. 
Pokud bude kouzlo sesláno na místo, kde se 
nachází nějaká živá bytost, selže. 
 
 
 

Účinky spektrální stěny 
Barva Pořadí Účinek barvy kouzlo znegováno 
Červená 1 Zastaví nemagické střely – způsobuje zranění za 20 životů, při záchraně polovinu Kužel mrazu 

Oranžová 2 Zastaví magické střely – způsobí zranění za 40 životů, při záchraně polovinu Poryv větru 
Žlutá 3 Zastaví jedy, plyny a zkamenění – způsobí zranění za 80 životů, při záchraně polovinu Molekulární rozpad 

Zelená 4 Zastaví dechové zbraně – zachraň se před smrtí, jinak smrt; při záchraně zranění za 20 životů Průchodná stěna 
Modrá 5 Zastaví lokaci/detekci a mentální útoky – zachraň se  před zkameněním nebo zkameníš Magická střela 

Indigová 6 Zastaví kouzla – zachraň se před hůlkami nebo zešílíš Ustavičné světlo 
Fialová 7 Ochrana silovým polem – zachraň se před kouzly nebo budeš odeslán do jiné sféry Rozptyl magii 
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Symbol  (Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Kouzlo Symbol vytvoří magickou runu, 

která působí na stvoření, která projdou 
kolem, dotknou se nebo přečtou runy (nebo 
třeba projdou průchodem, na kterém je runa 
nakreslená). Po seslání kouzelník nakreslí 
runu na libovolný povrch. Může si vybrat 
z několika symbolů: 

 

Beznaděj Zasáhne všechny bytosti, 
která se musí zachránit před 
kouzlem, nebo se v depresi 
otočí a odejdou. Zasažené 
bytosti se podvolí 
požadavkům jakéhokoli 
protivníka – vzdají se, utečou 
atd. Beznaděj trvá 3k4 směny, 
během téhle doby je 25% 
pravděpodobnost, že bytosti 
nebudou během žádného 
kola dělat nic a 25% 
pravděpodobnost, že ty, která 
něco dělají, se otočí a 
odejdou, nebo utečou z bitvy. 

Bolest Všechny bytosti jsou 
zasaženy silnou bolestí, díky 
které mají postih –2 na 
obratnost a –4 na útok po 
dobu 2k10 směn. 

Hádka Zasahuje všechny bytosti. 
Všechny cíle kouzla se 
začnou okamžitě hádat. 
Existuje 50% 
pravděpodobnost, že se 
bytosti opačných přesvědčení 
napadnou. Hádka trvá 5k4 
kol, rvačka 2k4 kol. 

Omráčení Jedna nebo více bytostí, 
jejíchž celkové počet životů 
nepřesáhne 160 jsou 
omráčeny po 3k4 kol. Upustí 
vše, co drželi v rukou. 

Smrt Jedna nebo více bytostí, 
jejíchž životy nepřesahují 80, 
zemřou. 

Spánek Všechny bytostí se 
životaschopností nižší než 
8+1 okamžitě upadnou do 
katonického spánku a 
nemohou být probuzeny po 
1k12+4 směny. 

Strach Symbol vytvoří velmi silné 
kouzlo strach, díky kterému  
se musí všechny bytosti 
zachránit před kouzlem 
s postihem –4, nebo v panice 
utečou jako před kouzlem 
Strach. 

Šílenství Jedna nebo více bytostí, 
jejíchž počet životů 
dohromady nepřesáhne 120, 
zešílí a chovají se jako by byly 
pod vlivem kouzla zmatení, 
dokud nejsou vyléčena 
kouzlem Léčení, Zotavení nebo 
Přání. 

Trvalost  (Proměny) 

Dosah: zvláštní 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 2 kola 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo ovlivňuje trvání některých 
kouzel a činí je trvalými. Trvalost je možné 
použít na tyto osobní kouzla: 

 
Čti magii 
Infravidění 
Jazyky 

Ochrana před 
kouzelnickými triky 

Najdi magii 
Najdi neviditelnost 
Najdi zlo 

Ochrana před 
normálními střelami 

Neviditelný sluha 
Ochrana proti zlu 

Porozumění jazykům 

 
Kouzelník sešle zvolené kouzlo 

z předešlého seznamu a pak zakouzlí 
Trvalost. Každé seslání takové Trvalosti 
snižuje kouzelníkovu odolnost o 1. 
Kouzelník nemůže tato kouzla sesílat na jiné 
bytosti. Tato aplikace Trvalosti může být 
rozptýlena jedině kouzelníkem vyšší úrovně. 

Kromě osobních kouzel je možné použít 
Trvalost na tyto kouzla, zasahující stvoření 
nebo předměty, nebo plošné efekty: 

 
Kouzelná ústa Neviditelnost 
Smrdutý mrak Poryv větru 
Síť Spektrální koule 
Ohnivá zeď Stěna síly 
Strach Zvětšení 

 
Tato kouzla působící na předměty nebo 

oblasti mohou být také permanentní: 
 

Poplach Pevná mlha 
Zvukový klam Ohnivá zeď 
Tančící světla Teleport 
Zkreslení vzdálenosti  
 

Tato kouzla je možné seslat jenom 
v případě, že v oblasti není žádné živé 
stvoření. Celý výtvor je možné zničit 
rozptýlením magie. 
 Kouzlo Trvalost je také používáno při 
výrobě magických předmětů (viz kouzlo 6. 
úrovně Očaruj předmět). Podle rozhodnutí 
DM se může stát trvalost nestabilní nebo 
rovnou selhat po dlouhé době (přibližně tisíc 
let). 

  DM může dovolit trvalost dalších 
kouzel. Výzkum takové aplikace a kouzla 
stojí tolik peněz a času, jako samostatný 
výzkum daného kouzla. Pokud DM určil, že 
permanentní aplikace kouzla není možná, 
výzkum automaticky selže. Kouzelník nikdy 
neví, jak výzkum dopadne. 

Uvězni  duši   
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo uvězní duši (a fyzické tělo) 

do zvláštního drahokamu očarovaného 
kouzelníkem. Původce kouzla musí stvoření 
vidět, než může vyslovit poslední slabiku 
kouzla. 

Kouzlo je možné aktivovat dvěma 
způsoby. Buď je možné vyslovit konec 
kouzla, když je stvoření na dosah kouzla. 
Díky tomu může cíl využít svoji případnou 
odolnost na magii a záchranný hod pro únik 
před kouzlem. Pokud je při sesílání 
vysloveno i pravé jméno stvoření, je magická 
rezistence ignorována a záchranný hod má 
postih –2. Pokud je záchranný hod úspěšný, 
kámen se roztříští. 

Druhá metoda je mnohem zákeřnější, 
jelikož zmanipuluje oběť, aby kámen přijala 
a sama ho zaktivoval posledním slovem, 
díky čemuž je automaticky uvězněna. Pro 
použití této metody je třeba na kámen 
během očarování napsat pravé jméno oběti i 
příkaz, kterým se past zapne. Na kámen je 
možno použít kouzlo Sympatie. Jakmile 
bytost předmět vezme, je její životní síla 
automaticky přenesena dovnitř, bez 
možnosti využít odolnost na magii nebo 
záchranný hod. 

Drahokam dokáže držet sílu do 
nekonečna, dokud není rozbit a síla není 
uvolněna a materiální tělo znovu 
zformováno. Pokud je v kameni uvězněno 
mocné stvoření z jiné sféry než Základní 
materiální, může po něm být vyžadována 
služba hned po té, co je uvolněno. Jinak je 
volné. 
Před seslání Uvězni duši musí kouzelník 
připravit drahokam, který bude sloužit jako 
vězení. Drahokam má cenu 1000 zl za každý 
bod životaschopnosti (úrovně) cílové bytosti. 
Pokud není kámen dostatečně cenný, při 
pokusu o uvěznění se roztříští. Vytvoření 
drahokamu vyžaduje použití kouzla Očaruj 
předmět a umístění kouzla Labyrint. 
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Zástěna (Věštění, Iluze) 

Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 30 stop krychlových 

   / úroveň 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Zástěna kombinuje několik elementů a 
vytváří z nich mocnou ochranu proti použití 
výzvědné magie a přímému pozorování. Při 
zakouzlení kouzelník určí, co v oblasti bude 
a nebude pozorovatelné. Iluze musí být 
určena povrchně. Proto může kouzelník 
vytvořit iluzi sebe a někoho dalšího při partii 
šachů, ale už nemůže rozkázat, aby si iluze 
vzaly pauzu na „sváču“ a pak pokračovaly 
ve hře. Může určit, že bude křižovatka 
klidné prázdné místo, i když přes ní potáhne 
celá armáda. Může určit, že nebude vidět 
nikdo (včetně procházejících cizinců), že 
nebudou vidět jeho jednotky, nebo že 
nebude vidět každý pátý průchozí. Jakmile 
jsou jednou podmínky určeny, už je nelze 
dále změnit. 
 Pokus o použití výzvědné magie na 
oblast automaticky odhalí obraz určený 
kouzelníkem, bez záchranných hodů. Obraz 
i zvuk odpovídají vytvořené iluzi. Skupina 
mužů na louce může vypadat jako prázdná 
louka, nad kterou poletují a štěbetají ptáčci. 
Přímé pozorování umožňuje záchranný hod 
(jako u normální iluze), pokud je nějaký 
důvod iluzi nevěřit. Určitě to bude vypadat 
podezřele, když bude mizet jedna řada 
armády za druhou! Vstoupení do oblasti 
iluzi nezruší a ani nemusí povolit záchranný 
hod, pokud si skryté bytosti dají pozor a 
uhnou těm, kteří jsou iluzí oblouzeni. 
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Kouzla deváté 
úrovně  

Astráln í  zakl ínadlo 
(Vyvolávání) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Prostřednictvím Astrálního zaklínadla 

může kouzelník zobrazit své astrální tělo do 
Astrální sféry, přičemž své skutečné fyzické 
tělo a vlastnictví ponechá za Astrálem, v 
Základní materiální sféře. Do astrální sféry 
mohou být přeneseny (skutečně fyzicky 
přeneseny) pouze magické předměty 
(vybavení nemagické může být dočasně 
iluzorně zobrazeno jinými kouzly, pokud 
DM povolí). Jelikož jsou Astrální sféry úzce 
propojeny s Vnějšími sférami, může se 
kouzelník svobodně přenášet i tam. 
Kouzelník normálně opustí sféru astrální a 
zformuje své tělo ve sféře existence, kterou si 
předtím vybral. Je možné astrálně cestovat 
kdekoli po Základní materiální sféře, ale není 
možné tam vytvořit druhé tělo. Základním 
pravidlem je, že osoba astrálně zobrazena 
může být spatřena pouze bytostmi právě 
přebývajících v Astrálních sférách. 

Po celou dobu je astrální tělo propojené 
s fyzickým stříbřitou nití. Pokud je linka 
přetržena, osoba zemře, astrálně i 
materiálně. Za normálních okolností linku 
přetrhne jenom Psychický vítr. Když je 
vytvořeno nové tělo na jiné sféře, je stříbřitá 
linka neviditelně připojena k tělu novému. 
Pokud je astrální forma zabita, linka se vrátí 
k původnímu tělu na Základní materiální 
sféře a oživí tělo z hibernace. 

I když mohou astrálně projektované 
osoby konat v Astrální sféře, nemohou svými 
činy ovlivnit stvoření v astrální sféře 
neexistující. Kouzlo trvá, dokud si tak 
kouzelník přeje, nebo dokud není přerušeno 
zvnějšku (Rozptýlení magie nebo destrukce 
skutečného těla kouzelníka v Základní 
materiální). 

Kouzelník může projektovat do astrální 
sféry až sedm další stvoření, pokud jsou 
s ním spojena v kruhu. Tito spolucestující 
jsou závislí přímo na původci kouzla. Pohyb 
v astrální sféře může být pomalý nebo 
rychlý, podle přání kouzelníka. Místo 
cestování záleží na kouzelníkově chápání 
(viz Planescape pro další informace o sférách). 

Jakýkoli magický předmět může přejít 
do Astrální sféry, ale většina z nich se tam 
stane dočasně nemagická. V jiných sférách 
může dojít i k odstranění  předmětu 
ze Základní materiální. Brnění a zbraně +3 a 

více mohou v jiných sférách fungovat, podle 
rozhodnutí DM. Artefakty a relikvie fungují 
všude. Předměty získávající energii z dané 
sféry jsou v té sféře mocnější (například 
prsten ohnivé odolnosti v Elementární sféře 
ohně nebo meč vysávání života ve sféře 
Negativní energie). 

Bigbyho drt íc í  ruka 
(Vyvolávání) 

Dosah: 5 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Kouzlo vytvoří velkou ruku stejně jako u 

dalších Bigbyho rukou. Drtící ruka je pod 
mentální kontrolou kouzelníka, který ji 
může použít k popadnutí a rozmačkání 
protivníka. Není nutný žádný útočný hod, 
ruka automaticky popadne a drtí 
v kterémkoli kole, kdy se na ni kouzelník 
soustředí. Způsobené poškození závisí na 
době trvání drcení: 

 
První kolo 1k10 životů 
Druhé a třetí 2k10 životů 
Čtvrté a další 4k10 životů 

 
Ruka má třídu zbroje 0, tolik životů, jako 

kouzelník v plné formě  a po zničení zmizí. 
Ruka je zasažitelná normálními útoky a 
kouzly, ale pokud je zasažena kouzlem 
s plošným účinkem, stvoření, které drží, má 
stejný osud jako ruka (pokud ruka selže při 
záchraně, oběť taky). Ruka nepůsobí na 
nemateriální nebo éterická stvoření, ale udrží 
stvoření, která se jinak projdou i malými 
škvírami. Pokud ruka popadne předmět 
nebo konstrukci, záchranný hod se určuje, 
jakoby byla drtící síla 25. 

Materiální komponenty kouzla jsou 
rukavice z hadí kůže a vaječná skořápka. 

Brána (Zaklínání/Přivolávání) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Brána má dva účinky. Za prvé vytvoří 
interdimenzionální spojení mezi sférami 
existence kouzelníka a sféry existence na 
které sídlí určená bytost velké moci, takže 
bytosti stačí projít bránou a objeví se ve sféře 
kouzelníkově. Za druhé, kouzlo přivolá 
pozornost žádaného stvoření ze sféry. Při 
zakouzlení musí kouzelník uvést jméno 
entity, jejíž pomoc žádá. Je jisté, že branou 
něco projde. Pokud nemá DM připravené 

něco jiného, objeví se volaná bytost. 
 Pokud je věc až příliš bezvýznamná, na 
bytost takového ražení, může  klidně odejít a 
ponechat na mágovi kletbu, nebo na něj 
dokonce zaútočit. Pokud jde o věc podřadné 
důležitosti, bytost učiní pár věcí, aby události 
upravilo a pak žádá vhodnou platbu. Pokud 
je věc urgentní, bytost ji vyřeší a pak bude 
žádat platbu za služby. Činy bytosti závisí na 
mnoha faktorech, včetně přesvědčení 
kouzelníka, moci, povahy jeho společníků, 
nebo nepřátel. Bytosti se většinou vyhýbají 
přímému konfliktu s bytostmi sobě rovnými 
nebo lepšími. V takovém případě se buď 
bytost okamžitě vrátí (nepravděpodobné), 
nebo zůstane a bude jednat. Seslání tohoto 
kouzla způsobí zestárnutí kouzelníka o pět 
let. 

K ř išťálová k řehkost  (Proměny) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: 2 krychlové stopy 

  / úroveň 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Magie tohoto kouzla změní kov, ať už je 

pevný jako adamantinum nebo měkký jako 
zlato, na krystalickou substanci, která je 
křehká jako křišťál. Tak je možné změnit 
meč, štít, kovovou zbroj  nebo dokonce 
železného golema na křehkou věcičku, 
kterou silnější úder roztříští na kusy. 
Výsledek je nenapravitelný. Efekt má jen 
kouzlo Přání. Rozptyl magii nemá účinek 
žádný. 

Původce kouzla se musí fyzicky 
dotknout předmětu, pokud je to nepřítel 
nebo něco co má na sobě (či drží), musí se 
kouzelník pustit do rvačky a hodit úspěšný 
útočný hod. Kouzlo zasáhne jeden jakýkoli 
kovový předmět. Může tedy zasáhnout 
zbroj, ale ne štít, nebo naopak. Všechny 
předměty mají záchranné hody rovné jejich 
magickému bonusu nebo ochraně (DM má 
další informace). Meč +1/+3 má 10% 
(průměr obou plusů), zbroj +5 má 25% šanci 
na záchranu, železný golem 15% (jelikož je 
zasažitelný jenom magickými zbraněmi +3 
nebo lepšími). Artefakty a relikvie z kovu 
mohou být zasaženy podle rozhodnutí DM, 
ale je to velice nepravděpodobné. Zasažené 
předměty, který nejsou okamžitě chráněny 
budou po zásahu kovovým nástrojem nebo 
silnější zbraní (včetně hole) roztříštěny a 
nenávratně zničeny. 
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Mordekainenova d is junkce 
(Proměny, Očarování) 

Dosah: 0 
Složky: V 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: poloměr 30 stop 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Tímto kouzlem je veškerá magie a 

magické předměty v okruhu rozpojeny, 
kromě těch, co jsou ve vlastnictví bytostí, 
kterých se původce kouzla dotkl. Zaklínadla 
se rozpadnou na jednotlivé komponenty 
(efekt jako u Rozptyl magii). Permanentní a 
očarované magické předměty musí uspět při 
záchranném hodu (proti kouzlu, pokud 
selžou u vlastníků, nebo v ostatních 
případech proti Rozptýlení magie), nebo 
budou změněny na předměty běžné, tedy 
nemagické. Dokonce i artefakty a relikvie 
jsou disjunkcí zasažitelné, i když naděje na 
úspěch je jenom 1% za každou úroveň 
kouzelníka. Dále mohou být všechny 
lektvary, svitky, zbraně, prsteny, hole a další 
magické věci v okruhu 30 stop od kouzelníka 
zbaveny magie. Kouzelník má také 1% 
naději za úroveň, že disjunkce zruší 
Antimagickou ulitu. Pokud skořápka přežije 
disjunkci, nejsou zasažené žádné magické 
předměty uvnitř. 

Poznámka: Zničení artefaktu je 
nebezpečná věc a s 95% pravděpodobností 
přiláká pozornost nějaké mocné bytosti, 
která byla s artefaktem nějak spojená nebo o 
něj měla zájem. Navíc pokud je artefakt 
zničen, musí se kouzelník zachránit před 
kouzlem s postihem –4, nebo na trvalo ztrácí  
všechny své kouzelnické schopnosti. 

Osudová hrůza (Iluze) 

Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: soustředění 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: poloměr 20 stop 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Kouzlo Osudová hrůza zašle na postižené 
oběti obrazy jejich nejhorších nepřátel. 
Zatáhne je do imaginárního boje, který 
vypadá reálně, ale ve skutečnosti se odehrál 
jenom během okamžiku. Při sesílání musí 
být kouzelník schopen mluvit s oběťmi, aby 
na ně mohl kouzlo soustředit. Během sesílání 
musí kouzelník určit bytosti, která se stanou 
cíly kouzla a oznámí jim, že jejich zkáza 
přichází. 

Síla magie je tak velká, že i když bytost 
uspěje při záchraně před kouzlem, strach je 
zparalyzuje na celé kolo a strachy ztratí 1k4 
bodů síly (síla se vrátí během jedné směny). 
Neúspěch při záchraně znamená, že se 
stvoření utkají se svou Nemesis, nepřítelem, 

který je pro ně nejhroznější a nejobávanější. 
Není možný žádný únik a proto je nutno boj 
vybojovat. Nepřítel je ve všech ohledech 
reálný, stvoření, která prohrála zemřou. 
Pokud je Nemesis zabit, vrátí se zachycené 
bytosti nezraněné, bez ztráty předmětů nebo 
magie, kterou použili v neskutečném boji. 
Bytosti také získají za zabití své Nemesis 
zkušenosti, pokud je to možné. 
 I když každé kolo boje vypadá 
normálně, zabírá jenom jednu desetinu kola. 
Během kouzla se musí kouzelník plně 
soustředit na jeho udržení. Pokud boj trvá 
déle než 10 kol, mohou jednat ti, kteří se 
zachránili před kouzlem. Pokud je kouzelník 
nějakým způsobem vyrušen, kouzlo 
okamžitě skončí. V takovém případě i bytosti 
paralyzované hrůzou jsou okamžitě volné. 

Povolávání  bytost í  VI I  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 90 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 8 kol + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo je přibližně stejné jako 
kouzlo 3. úrovně Povolávání bytostí I, jenomže 
přivolá jednu bytost sedmé úrovně nebo dvě 
bytosti, přičemž ta druhá se objeví další kolo. 
Druhou možností je, že kouzlo povolá jednu 
bytost osmé úrovně, která se však objeví až 
po dvou kolech. Bytosti se objeví v oblasti 
účinnosti kouzla a zaútočí na nepřítele, 
dokud jim kouzelník nerozkáže jinak, nejsou 
zničena, nebo kouzlo nevyprchá. Stvoření si 
neházejí na morálku a po zabití zmizí. Pokud 
není nikdo, s kým by mohli bojovat, může 
jim kouzelník dát jiný příkaz, pokud s nimi 
dokáže komunikovat. 
 Materiálními složkou tohoto kouzla jsou 
malý sáček a malá svíčka (ne nutně 
zapálená). 

P řání  (Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: neomezený 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Zaklínadlo Přání je mocnější verzí 
Omezeného přání. Pokud je přáním 
kouzelníka změna reality s ohledem na 
vytvořeních nějakých ničivých účinků, zabití 
určitého jedince nebo útěk z nějakého místa 
prostou teleportací, nezpůsobí to 
kouzelníkovi žádný handicap. Další formy 
přání, však, způsobují kouzelníkovi značné 
oslabení (-3 k síle) a vyžadují 2k4 dnů velmi 
klidného odpočinku a vzpamatovávání se z 

efektů na kouzelníkovo fyzické tělo, místo, 
čas a prostor. Bez ohledu na to, co si 
kouzelník přeje se tento efekt vždy 
uskuteční. Sesláním Přání kouzelník zestárne 
o pět let. 

Absolutní moc DM je pro vyváženost 
hraní naprosto nezbytnou. Například, pokud 
si kouzelník přeje vyhlazení nějakého druhu 
bytostí, pak by Přání mělo kouzelníka 
přenést do nějakých budoucích věků, kdy už 
tato bytost vůbec neexistuje. Tím také DM 
efektivně vyřádí protivného kouzelníka ze 
svého tažení. 

P ředpověď  (Věštění) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo dodá kouzelníkovi mocný 

šestý smysl ve vztahu k sobě nebo k někomu 
jinému. Pokud sešle kouzlo na sebe, může 
určit, jestli bude kouzlo pracovat pro něj 
nebo pro někoho jiného. Jakmile je kouzlo 
dokončeno, dostane kouzelník šestý smysl, 
který ho varuje, když osobě nebo předmětu 
hrozí nebezpečí. Pokud by tedy byl cílem 
kouzla on, bude dopředu varován, když se 
ho pokusí přepadnout a podříznout zloděj 
nebo když na něj někdo zaměřuje střelu 
nebo kouzlo. Pokud se kouzlo týká původce 
kouzla, není jej možné překvapit a vždy ví, 
ze kterého směru přichází útok. Navíc mu 
kouzlo dává přibližnou znalost toho, co by 
byla nejlepší akce, aby se uchránil – přikrčit 
se, uskočit, zavřít oči atd. Kouzlo mu proto 
dává navíc bonus +2 k TZ. 

Pokud je cílem kouzla jiná osoba, 
kouzelník dostává varování týkající se této 
osoby. Musí to osobě oznámit, aby zabránil 
překvapení. Výkřik, fyzický kontakt nebo 
dokonce telepatická komunikace 
prostřednictvím křišťálové koule, mohou 
zabránit nejhoršímu, pokud kouzelník 
nezaváhá. Cíl kouzla nemá bonus k TZ. 

Materiální komponentou tohoto kouzla 
je pírko kolibříka. 

P ř i vo le j  na pomoc  
(Proměny, Okouzlení)  
Obratitelné 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 až 4 dny 
Oblast působnosti: 1 jedinec 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem vytvoří kouzelník 
v nějakém zvláštně připraveném předmětu 
(soška, zdobena hůlka, drahokam atd.) 
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silnou magii. Předmět vyzařuje magickou 
auru, protože má moc okamžitě přenést 
majitele předmětu přímo ke kouzelníkovi, 
který předmět vytvořil. Jakmile je předmět 
očarován, musí ho kouzelník dobrovolně 
předat nějaké osobě a říct jí o příkazu, který 
musí být vysloven. Jakmile příjemce kouzla 
předmět ohne nebo zlomí a vysloví daný 
příkaz, je přenesen i se vším svým 
vybavením ke kouzelníkovi, kouzlo 
nezasahuje žádné další bytosti. 

Obrácená aplikace kouzla přenese 
kouzelníka okamžitě do blízkosti vlastníka 
očarovaného předmětu. Kouzelník má 
přibližnou znalost místa a situace majitele 
předmětu, ale nemá na výběr, musí se 
přenést (a proto je to velice, velice vzácné 
kouzlo). 
 Materiální komponenty zahrnují 
drahokamy v celkové ceně nejméně 5000 zl 
(ať už jsou broušené nebo ne). Komponenty 
je možné očarovávat jenom jednou za měsíc 
(většinou za jasné noci a při úplňku). 

Roj  meteorů  (Vyvolávání) 

Dosah: 40 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: 1/2 

 
Toto mocné kouzlo je podobné kouzlu 

Ohnivá koule. Po zakouzlení vytvoří čtyři 
střely o průměru 2 stop nebo osm střel o 
průměru 1 stopy, které vyletí z natažených 
rukou mága a rozletí se určeným směrem na 
vybrané místo. Jakákoli bytost v jejich cestě 
schytá plný účinek bez možnosti 
záchranného hodu. Za meteory zůstává 
stopa kouře a jisker a každý vybuchne jako 
Ohnivá koule. 

Velké střely (2 stopy průměr) způsobují 
zranění za 10k4 životů a vybuchnou ve 
čtvercovém nebo diamantovém vzoru 
(půdorys zásahu). Každý má oblast účinku 
v průměru 30 stop a každá koule je 20 stop 

od strany vzoru. Střed vzoru je zasažen 
všemi čtyřmi výbuchy. 

Malé střely mají průměr plochy účinku 
15 stop a způsobují zranění za 5k4 životů. 
Vybuchují ve vzoru čtverce nebo diamantu 
s hranou 20 stop. Střed je zasažený čtyřmi 
výbuchy a v celém prostoru je spousta místa, 
kde zasahují dva výbuchy. Záchranný hod 
za každou plochu účinku určuje, jestli bude 
zranění celé, nebo poloviční, s výjimkou pro 
bytosti, které dostaly plný zásah. 

Slovo moci ,  zabi j  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 5 yardů / 2 úrovně 
Složky: V 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: poloměr 10 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Když je Slovo moci, zabij vyřčeno, jedna 
nebo více bytostí jakéhokoli druhu v dosahu 
kouzla okamžitě zemře (zakope 
bačkůrkami). Mocné slovo zabije jedno 
jakékoli stvoření s maximálně 60 životy nebo 
více bytostí s maximálně 10 životy přičemž 
maximální možný počet takto zahubených 
životů je 120. Volba jediného či více cílů musí 
být stanovena tak, aby odpovídala dosahu a 
oblasti účinnosti zaklínadla. Pro výpočet je 
používán aktuální počet životů. 

Spektrá ln í  koule  
(Proměny, Zaklínání / Přivolávání) 

Dosah: 0 
Složky: V 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: poloměr 10 stop 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Toto zaklínadlo vytvoří kolem 
kouzelníka nepohyblivou neprůhlednou 
kouli blikajícího barevného světla, která ho 
ochrání před všemi útoky. Koule problikává 

všemi barvami spektra, sedm z nich má 
zvláštní moc. Jakékoli stvoření se 
životaschopností menší než 8 je koulí navíc 
oslepeno na 2k4 směny. Jenom kouzelník 
může koulí procházet bez nebezpečí. Je však 
možné ji seslat tak, aby nechránila jen 
kouzelníka, ale i určité jiné bytosti. Koule 
může být zničena, barvu po barvě v přesném 
pořadí negujícími kouzly. Jakékoli stvoření, 
které se pokusí projít koulí dostane zásah od 
všech ještě zbývajících barev. Tabulka 
ukazuje efekt a pořadí barev, stejně jako 
kouzlo, které je potřebné na její znegování. 

Většinou je vidět jenom horní polokoule, 
protože koule je soustředěná kolem 
kouzelníka. Tedy spodní polovina je 
většinou skrytá pod povrchem. 

Hůl zrušení nebo Mordenkainenova 
disjunkce dokáží spektrální kouli zničit (ale 
Antimagická ulita nepronikne). Jinak cokoli 
kromě artefaktu nebo relikvie je při 
průchodu koulí zničeno a každá bytost se 
stane obětí všech ještě aktivních barev. 

Temporáln í  stáze (Proměny) 
Obratitelné 

Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: poloměr 15 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem umístí mág stvoření do 
stavu hibernace. Stvoření pod vlivem kouzla 
nestárne, životní funkce se v podstatě 
zastaví. Stáze trvá, dokud není magie 
zrušena Rozptýlením magie nebo obrácenou 
variantou kouzla, Temporálním obnovením. 
Obrácené verze zaklínadla vyžaduje jenom 
verbální komponentu. 
 Materiální složkou kouzla je prášek 
z drceného diamantu, smaragdu, rubínu a 
safíru, každý rozdrcen kámen musí mít 
hodnotu alespoň 100 zl. 

Uvěznění  (Zažehnávání) 
Obratitelné 

Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Po seslání tohoto kouzla a následném 

dotknutí se oběti je oběť uvedena do 
hibernace (viz kouzlo Temporální stáze) 
v malé kouli pod povrchem země. Oběť tam 
zůstane, do té doby, než je sesláno obrácené 
kouzlo Svoboda s uvedením jména a pozadí 
stvoření. Magické hledání prostřednictvím 
křišťálové koule, Najdi předmět nebo podobné 
magie neodhalí nic kromě faktu, že je 

Účinky spektrální koule 
Barva Pořadí Účinek barvy kouzlo znegováno  

Červená 1 
Zastaví nemagické střely – způsobuje zranění za 20 

životů, při záchraně polovinu Kužel mrazu 

Oranžová 2 
Zastaví magické střely – způsobí zranění za 40 

životů, při záchraně polovinu 
Poryv větru 

Žlutá 3 
Zastaví jedy, plyny a zkamenění – způsobí zranění za 

80 životů, při záchraně polovinu Molekulární rozpad 

Zelená 4 
Zastaví dechové zbraně – zachraň se před smrtí, 

jinak zemřeš; při záchraně zranění za 20 životů 
Průchodná stěna 

Modrá 5 
Zabraní lokaci/detekci a mentálním útokům – 

zachraň se  před zkameněním nebo zkameníš Magická střela  

Indigová 6 
Zastaví kouzla – zachraň se před hůlkami nebo 

zešílíš Ustavičné světlo 

Fialová 7 
Ochrana silovým polem – zachraň se před kouzly 

nebo budeš odeslán do jiné sféry 
Rozptyl magii 
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stvoření uvězněno. Uvěznění funguje jenom 
v případě, že mág zná jméno a minulost 
oběti. 

Obrácená verze Uvěznění je zaklínadlo 
Svoboda, které, pokud je sesláno na místo, 
kde byla oběť uvězněna ji uvolní a přenese 
zpět na místo původního uvěznění. Pokud 
kouzelník neurčí jméno a detaily 
uvolňovaného stvoření, existuje 10% 
pravděpodobnost, že bude současně 
uvolněno dalších 1 až 100 stvoření. 

Poznámka: Přesné detaily týkající se 
uvolněných stvoření závisí na DM. Náhodná 
metoda jsou dva hody procentní kostkou, 
které se vynásobí (jako procenta, 99 = 0,99) a 
jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo. 
Každé uvolněné stvoření má 10% šanci, že se 
bude nacházet v oblasti účinnosti zaklínadla. 
Pokud jsou bytosti generovány náhodně, 
házej 1k20 pro úroveň, hod 9 a více 
představuje 9. Přesný počet bytostí urči 
podle tabulek náhodných setkání. 

Příklad: Na kostkách nám padlo 22 a 60. 
Počet uvolněných monster je tedy 0,22 x 0,6 
= 0,132. To se tedy rovná 13 bytostem. 
Jelikož je jenom 10% šance, že jsou 
uvězněny na stejném místě, kde je kouzlo 
sesíláno, kouzelník pravděpodobně potká 
jenom jedno nebo dvě z nich. 

Vysát í  energie  (Nekromancie) 

Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem kouzelník otevře kanál 

mezi svou sférou as sférou Negativní energie 
a sám se stane vodičem mezi těmito dvěma 
sférami. Jakmile se dotkne (to samé jako 
úspěšný zásah při rvačce) jakéhokoli živého 
stvoření, oběť ztratí dvě úrovně (jakoby ji 
napadl spektra). Nestvůry ztrácí natrvalo 2 
body životaschopnosti. To se týče jak životů, 
tak útočných hodů. Postava ztrácí úroveň, 
životy a schopnosti. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
esence spektry nebo upíří prach. Příprava 
zabere jenom okamžik. Materiální 
komponenta se vrhne vpřed a pak po 
dotknutí se oběti kouzelník vysloví 
příkazové slovo. Kouzlo okamžitě 
zaúčinkuje. 

Kouzlo účinkuje jedno kolo. Lidé nebo 
humanoidé stáhnutí pod úroveň 0 mohou 
být znovuoživeni jako Juju zombie pod 
kontrolou kouzelníka. 

Kouzelník vždy riskuje 5% 
pravděpodobnost (1 z 20), že bude zasažený 
prachem a ztratí jeden bod odolnosti ve 
chvíli, kdy vysaje oběť. Ve chvíli, kdy počet 
takhle ztracených bodů odolnosti dosáhne 

hodnoty původní kouzelníkovy odolnosti, 
kouzelník umírá a stane se stínem. 

Zastav čas (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: poloměr 15 stop 
Záchranný hod: žádný 

 
Při seslání zaklínadla Zastav čas zmrazí 

kouzelník tok času v oblasti účinnosti. Mimo 
tuto oblast to vypadá tak, že kouzelníka 
obklopí míhající se kulatá sféra. Uvnitř této 
koule může kouzelník volně jednat po dobu 
1k3 kol zjevného času. Kouzelník se může 
volně pohybovat a provádět jakékoli akce v 
oblasti, kde je čas zastaven, ale všechny 
ostatní bytosti mimo oblast (kromě 
polobožských bytostí nebo dokonce bohů) 
jsou zmraženy časem. Trvání kouzla je čistě 
subjektivní a týká se jen původce kouzla. 
Ostatním se tento počin vyjeví, jako kdyby 
kouzelník provedl své akce takovou 
rychlostí, že to bylo až nepostřehnutelné. Do 
oblasti účinnosti nemůže nic vstoupit, 
protože je to také zmraženo časem. Pokud 
kouzelník opustí oblast působnosti kouzla, 
efekt se okamžitě rozplyne. V okamžiku, kdy 
skončí doba trvání zaklínadla se kouzelník 
vrátí do normálního toku času a může 
pokračovat v akcích, které započal už během 
trvání zaklínadla Zastav čas. 

Poznámka: Doporučujeme, aby váš DM 
používal stopky nebo nějakým způsobem 
odčítal zbývající čas tohoto kouzla (1 kolo = 
přibližně 1 minuta, jak je uvedeno na 
začátku příručky). Pokud se kouzelníkovi 
nepodaří dokončit plánovanou akci, 
pravděpodobně bude zaskočen nepřáteli 
v rozpačité situaci. Je možno použít 
zaklínadla Teleport během trvání Zastavení 
času. 

Změna tvaru (Proměny) 

Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: kouzelník 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem dokáže kouzelník 
přijmout podobu jakékoli živé bytosti mimo 
polobohů a bytostí mocnějších. Kouzelník se 
stane bytostí, kterou chce a má všechny 
dovednosti své nové podoby kromě těch, 
které závisí na inteligenci, vrozených 
magických schopnostech a magické 
odolnosti. A to zkrátka protože mysl zůstává 
kouzelníkova. Může se tedy změnit na 
griffina a odletět, pak na ifríta a proletět 
ohněm a potom třeba na titána a zvednout 

zapadlý vůz. Podoby mají tolik životů, kolik 
měl kouzelník v době přeměny. Každá 
změna zabere jenom sekundu a není nutný 
test systémového šoku. 

Kouzelník přejímá i slabiny své nové 
podoby. Pokud se mág změní na spektru, je 
na slunci bezmocný a může být zažehnán, 
ovládán nebo zničen klerikem. Na rozdíl od 
podobných kouzel zůstává kouzelník v nové 
podobě i po smrti, takže může zabránit 
některým typům oživení. 

Materiální komponentou je nefritová 
čelenka z ceně nejméně 5000 zl, která se na 
konci sesílání roztříští.  Pokud je čelenka 
rozbita před koncem kouzla, je okamžitě 
ukončeno. 
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Poznámka ke kněžským 
kouzlům 

U každého kněžského kouzla je v závorkách 
uvedena škola magie, ke které dané kouzlo 
patří. Uvádíme to skutečně jen pro 
referenční účely. Například proto, že bonusy 
k moudrosti ovlivňují záchranné hody proti 
kouzlům školy okouzlení/očarování.  

Pokud není uvedena  příslušná magická 
škola, ale jenom její část (Okouzlení / 
očarování => jen očarování), 
pravděpodobně by bylo nesnadné, ne-li 
nemožné, zařadit kouzlo přesně do příslušné 
školy magie.  

Je zde ještě několik dalších (vám jistě 
známých důvodů) pro to, aby bylo jasné do 
jaké magické školy kouzlo patří. Kněžská 
kouzla totiž nejsou ve skutečnosti 
organizována do škol ale do sfér vlivu, jak 
popisuje kapitola 3: povolání postav a 
kapitola 7: magie. 

Viz dále Dodatek 2: poznámky o 
kouzlech uvádějící přesný popis parametrů 
kouzla (dosah, složky atd.) 

Kouzla první úrovně  

Dubová hů l  (Proměny) 

Sféra: Bojová, Rostlinná 
Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1 normální dubová hůl 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožní knězi změnit svoji 

dubovou nebo jinou neokovanou hůl na 
magickou zbraň s +1 bonusem na útočný 
hod a způsobující  zranění 2k4 životů proti 
postavám do lidské velikosti a 1k4+1 životů 
proti větším protivníkům. Toto kouzlo 
nedovoluje způsobit zranění navíc ještě za 
hůl nebo klacek. 

Materiální složkou kouzla jsou dubový 
list a knězův svatý symbol. 

Kouzelný  kámen (Okouzlení) 

Sféra: Bojová 
Dosah: 0 
Složky: V,S,M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem očaruje kněz až tři 

malinké oblázky (ne větší než kamínky do 
praku). Tyto kamínky mohou poté být 
hozeny nebo vystřeleny z praku na 
nepřítele. Hodem mohou být dohozeny až 
do vzdálenosti 30 yardů a navíc mohou 
všechny být hozeny v jednom kole. Postava, 
která je používá si musí normálně hodit na 
útok, ačkoliv magie kamínků již poskytuje 
házejícímu určitý bonus. Ke kamenům se 
přičítá bonus +1 aby se dalo rozlišit jestli byl 
nepřítel zasažen (postavy, které jsou 
zasažitelné pouze magickými zbraněmi, jsou 
zasaženy) ale nebudou zraněny žádným 
útočným nebo zraňujícím bonusem.  

Každý kámen způsobí zranění za 1k4  
životů 2k4 životů proti nemrtvým.Magie z 
kamenů vyprchá do půl hodiny nebo do 
prvního použití. 

Materiální složkou tohoto kouzla je svatý 
symbol a tři oblázky,nepožívané jako 
nástroje nebo magií jakéhokoliv typu. 

 
 
 
 
 
 
 

Kouzelný oheň  (Proměny) 

Sféra: Počasí 
Dosah: 80 yardů 
Složky: V,M 
Trvání: 4 kola / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 10 čtverečních stop  
 / úroveň se 40 stopami  
 poloměru 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo knězi umožňuje ohraničit 

jednu nebo více postav či předmětů bledým 
žhnoucím světlem. Počet věcí, které  obklopí 
závisí na počtu čtverečních stop na které 
chce kněz kouzlo seslat. Dostatečná 
vzdálenost umožňuje ohraničit několik 
postav ale jedna musí být ohraničena úplně 
aby se mohla začít ohraničovat další a navíc 
musí všechny být v oblasti účinnosti kouzla. 
Ohraničení postav je viditelné ve tmě na 
vzdálenost 80 yardů a 40 yardů pokud je 
dívající se v blízkosti zdroje světla. 
Ohraničené postavy je jednodušší 
zasáhnout, takže oponent dostává bonus +2 
k útočnému hodu ve tmě a +1 za soumraku. 
Všimněte si že ohraničením je možné 
zahlédnout i neviditelné postavy ale nejde 
takto ohraničit nehmotné nebo éterické 
plynné postavy. Toto ohraničení se ztrácí na 
slunečním světle. Mimoto toto kouzlo nemá 
žádný zvláštní efekt na nemrtvé nebo v 
temnotě přežívající bytosti. Kouzelný oheň 
může být modrý, zelený nebo fialový podle 
toho jaká slova vysloví kněz při sesílání 
kouzla.Toto kouzlo nijak nezraňuje postavy 
na které je sesláno. 

Materiální složkou tohoto kouzla je kus 
fosforu. 

 

Najdi  jed (Věštění) 

Sféra: Věštecká 
Dosah: 0 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 směna + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

S pomocí tohoto kouzla může původce 
kouzla určit, jestli je daný předmět nějak 
magicky nebo přírodně jedovatý. Je možné 
prozkoumat jeden předmět nebo 5 stop 
krychlových hmoty za jedno kolo. Kněz má 
také šanci 5% / úroveň že přesně určí o jaký 
jed se jedná. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
proužek speciálního posvěceného 
pergamenu, který zčerná pokud je jed 
nalezen.
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Najdi  magi i  (Věštění) 

Sféra: Věštecká 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 směna 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 10 stop 
Záchranný hod: žádný 

 
Kouzlem Najdi magii může kněz najít 

magické záření ve výseči  10 stop a do 
vzdálenosti 30 yardů, podle toho kam se 
dívá. Intenzita záření je tímto kouzlem také 
určena (kalná, mdlá, mírná, silná, drtivá). 
Kněz má 10% / úroveň šance že rozpozná 
sféru magie do které kouzlo spadá,ale ne 
jako u kouzelnické verze kouzla (věštění, 
vyvolání, atd..) typ zaklínadla nepozná. 
Kněz se může otáčet, takto prohledá úhel 60 
stupňů za jedno kolo. Kamenná stěna o 
tloušťce jedné stopy nebo více, nebo ocel o 
tloušťce jednoho palce a nebo dřevo tlusté 
jeden yard zablokuje účinky kouzla. 

Na kouzlo je nutné mít u sebe 
svatý symbol. 

Najdi  z lo  (Věštění) 
obratitelné 

Sféra: všechny 
Dosah: 120 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 směna + 5 kol / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 10 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo najde záření zla (nebo dobra 
pokud je obráceno) z jakékoliv nestvůry, 
předmětu nebo oblasti. Přesvědčení postav 
ale odhalí jenom při zvláštních okolnostech: 
postavy které jsou opravdu silně 
přesvědčeny, které nebloudí ve svém 
životním boji a které jsou na nižší úrovni než 
je devátá mohou vyzařovat dobro nebo zlo, 
pokud je při nějaké jejich akci projevováno. 
Mocné nestvůry, jako je rakshasa nebo ki-rin 
vysílají proudy zla nebo dobra, dokonce i po 
proměně na jinou formu života. Nemrtví 
vyzařují zlo, protože jeho moc a negativní 
síla jim umožňuje přežívat. Prokleté 
předměty vyzařují zlo ale skrytá past nebo 
neinteligentní zmije ne. 

Kněz je také schopen určit množství zla 
(mdlé, mírné, silné, ochromující; nebo 
čekající, škodlivé, viditelné, škodolibé atd.). 
Pokud je zlo ochromující, má kněz 10% / 
úroveň šanci že pozná základní náklonnost 
(řád, neutralita, chaos). Trvání kouzla Najdi 
zlo (nebo Najdi dobro) je 1 směna + 5 kol / 
úroveň. Takže kněz na první úrovní sešle 
kouzlo na dobu 15 kol, na druhé úrovní na 
20 kol atd. Toto kouzlo má dosah 10 stop na 
šířku směrem kam se kněz dívá. Kněz se 

musí na hledání soustředit, zastavit se být 
potichu a hledat zlo (nebo dobro). Nejméně 
do jednoho kola obdrží výsledek.  

Materiální složkou toho kouzla je 
svatý / znesvěcený symbol, který drží kněz 
po dobu trvání kouzla před sebou. 

Najdi  zv ířata nebo rost l iny 
(Věštění) 

Sféra: Věštecká (Zvířecí, Rostlinná) 
Dosah: 100 + 20 yardů / úroveň 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 20 stop na šíř a 100 + 20 
   yardů / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem prohledá kněz přímou 

vzdálenost aby zjistil přítomnost nějakého 
organismu (tedy rostliny / zvířete). Kněz, 
otočený tváří ke směru hledání, myslí na 
zvíře  nebo rostlinu a pozná pokud je nějaké 
taková rostlina nebo zvíře v dosahu. Pokud 
ano zjistí také přesnou vzdálenost a přibližný 
počet. Během jednoho kola stihne kněz 
prohledat jeden směr ale pouze 20 stop na 
šířku. Toto kouzlo přestane účinkovat po 
jednom kole za úroveň původce kouzla do 
vzdálenosti 100 yardů + 20 yardů za úroveň. 
Podle volby DM mohou někteří kněží najít 
jenom některá zvířata nebo rostliny 
vyskytující  se v jeho mytologii. 

Materiální složkou kouzla je knězův 
svatý symbol. 

Pokud si přeješ znát přesnou šanci 
nalezení života v dané oblasti, tak to závisí 
na území a na okolnostech. Základní 
rozdělení je takovéto: běžný = 50% , 
neobvyklý = 30%, vzácný = 15% a velmi 
vzácný = 5%. Nejvíce bylin roste v teplých 
oblastech z nichž nejvíc koření zase v oblasti 
tropů. Většina magických bylin 
a materiálních součástí magický úkonů jsou 
buď vzácné nebo velmi vzácné. Výsledek 
tohoto kouzla vždy závisí na DM 

Nevidite lnost  prot i  
nemrtvým (Zažehnávání) 

Sféra: Nekromantická 
Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 6 kol 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Toto kouzlo zajistí aby příjemce kouzla 
nebyl nalezen nemrtvými služebníky 
temných sil po dobu trvání kouzla. Nemrtví 
s životaschopností 4 nebo nižší jsou 
automaticky pod vlivem kouzla. Kněžská 
kouzla (1. úroveň). Všichni ostatní nemrtví 

mají právo na záchranný hod proti kouzlům. 
Pokud uspějí, vyhnou se tak efektu kouzla. 
Kněz, který je takto chráněn nemůže 
odvracet nemrtvé. Toto kouzlo se bohužel 
ukončí pokud příjemce provede jakýkoliv 
útok. Obecně ale platí, že pokud kněz sešle 
kouzla jako je Uzdrav lehká zranění, Věštění, 
nebo Chvalozpěv tak neukončí efekt této 
ochrany. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
knězův svatý symbol. 

Nevidite lnost  prot i  
zv í řatům (Proměny) 

Sféra: Zvířecí 
Dosah: dotek 
Složky: S,M 
Trvání: 1 směna + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: Jedna dotknutá postava 
   / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Jakmile je kouzlo Neviditelnost proti 

zvířatům sesláno, stane se příjemce kouzla 
naprosto nezjistitelným pro normální zvířata 
a tvory s inteligencí menší než 6. 
Normálními zvířaty se myslí i obří formy ale 
ne zvířata s magickými schopnostmi nebo 
silami. Toto okouzlení dovoluje příjemci 
procházet mezi zvířaty jako by se u nich 
vůbec nenacházel. 

Například, jedinec může postávat mezi 
rozzuřenými lvy nebo před tyranosaurem 
rexem a nestane se jejich běžnou denní 
svačinkou. Bohužel noční můra, pekelný pes 
nebo sněžný vlk očarovaného jedince uvidí.  

Za každou úroveň kněze může být 
zneviditelněna jedna postava. Ale pozor, 
příjemce kouzla, který na kohokoli zaútočí 
automaticky přichází o ochranu kouzla (ale 
pouze on). 

Materiální složkou kouzla je posvěcený 
hadřík, který je přeložen přes příjemce. 

Nevnímej  chlad /   
Nevnímej  horko (Proměny) 

Sféra: Ochranná 
Dosah: dotek 
Složky: V,S 
Trvání: 1 1/2 hodiny / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 
 

Příjemce tohoto kouzla je ochráněn proti 
extrémnímu horku nebo chladu (podle toho 
co kněz vybere v době sesílání kouzla). 
Postava která není takto chráněna vydrží 
teploty od -30 stupňů F až po 130 stupňů F  
(to závisí na prostředí) bez efektu nemoci / 
poranění jako jsou omrzliny, popáleniny, 
nachlazení. Teplota, která se vymyká tomuto 



 

 Kněžská kouzla (1. úroveň) 

 202 

limitu, způsobuje postavě 1 pod poškození 
za hodinu po kterou je vystavena takové 
teplotě. Toto kouzlo je bohužel zrušeno  
pokud je příjemce vystaven  nenormálnímu 
horku nebo zimě, jako je různá magie, dechy 
a jiné. Zrušení se uskuteční  nedbajíce na 
prostředí nebo na tom jestli bylo sesláno 
proti horku nebo proti zimě (tedy Nevnímej 
chlad je stejně dobře zrušeno magickým 
ohněm jako magickým chladem). Příjemce 
tohoto kouzla nevnímá (tedy není zraněn) 
prvními deseti body poškození (až po 
jakémkoliv záchranném hodu) způsobené 
teplem nebo zimou dokud není kouzlo 
zrušeno. Toto kouzlo skončí ihned pokud je 
na postavu sesláno kouzlo Odolnost proti ohni 
nebo Odolnost proti chladu. 

Oč ist i  j íd lo  & pit í  (Proměny) 
obratitelné 

Sféra: všechny 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V,S 
Trvání: stále 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 čtvereční stopa / 
   úroveň 
   10 stop čtverečních 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo udělá ze zkaženého, 

shnilého, jedovatého nebo jinak 
znečištěného jídla a vody čistou a jedlou 
stravu. Kouzlo dovoluje očistit až jednu 
čtvereční stopu jídla a pití. Toto kouzlo 
neuchrání potravu před tím aby se nezkazila 
nebo jinak neznehodnotila. Znesvěcená 
voda nebo podobně očarované jídlo a pití je 
kouzlem Očisti jídlo & vodu zkaženo (tedy 
efekt je obrácen). Toto kouzlo také nepůsobí 
na bytosti jakéhokoliv druhu nebo na 
magické lektvary. 

Obrácením tohoto kouzla vznikne Zkaž 
jídlo & a vodu. Toto kouzlo zkazí dokonce i 
svěcenou vodu. Nepůsobí na bytosti a na 
magické lektvary. 

Odhal  past i  (Věštění) 

Sféra: Věštecká 
Dosah: 0 
Složky: V,S,M 
Trvání: 4 kola / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 10 stop výseč, 
   40 stop délka 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožňuje knězi nalézt 

pasti, tlučky (padací pasti na zvěř) nebo 
podobné nebezpečné věci v oblasti 10 stop 
na šířku a 40 stop na délku. Jako pasti také 
myslíme například různé ochranné 
mechanismy na dveřích jako šipky nebo 
hvězdice apod. a také primitivní pasti z 

přírodního materiálu (pytlácká oka, jámy). 
Toto kouzlo prohledává oblast na kterou se 
kněz dívá. Kněz získává pocit nebezpečí 
pokud se v dané oblasti past vyskytuje, které 
se zvyšuje podle toho jak se past přibližuje. 
Kněz má základní znalosti o tom co jaká past 
je ale neví jak přesně pracují nebo jak je 
odstranit. Toto kouzlo určitě odhalí pasti 
jako tekoucí písek, jáma ale to že přijde 
povodeň po vydatném dešti nebo 
nebezpečné konstrukce či jedovaté rostliny 
jsou tímto kouzlem nezjistitelné. Toto kouzlo 
také nenajde magické pasti,  ledaže by 
fungovali na principu jako díry, oka atd. 
(podívej se na kouzla druhé úrovně 
Klopýtnutí a na kouzlo třetí úrovně Léčka, ne 
pokud se jedná o mechanické pasti.) 

Kouzelník musí mít s sebou svatý symbol 
aby mohl toto kouzlo seslat. 

Ochrana prot i  z lu  
(Zažehnávání) 
obratitelné 

Sféra: Ochranná 
Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 3 kola / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 
 

Po seslání tohoto kouzla se kolem 
příjemce vytvoří magická bariéra o poloměru 
jedné stopy. Tato bariéra se pohybuje 
zároveň s příjemcem a má tyto tři základní 
vlastnosti: 

Za prvé: Všechny útoky zla nebo zlem 
očarovanou bytostí proti chráněné postavě 
obdrží postih -2 na útočné hody. Navíc se 
záchranné hody proti takto způsobeným 
útokům zvyšují chráněné postavě o +2. 

Za druhé: Všechny pokusy o zmocnění 
se chráněncovy mysli nebo pokusy o 
mentální kontrolu (jako je schopnost upíří 
okouzlení) je tímto kouzlem odcloněno. Je 
důležité si uvědomit, že toto kouzlo 
neodcloní okouzlení samo o sobě ale ochrání 
pokusy o převzetí mentální kontroly. Toto 
kouzlo také neodkloní kouzlo, které již bylo 
na dané místo sesláno před tím než se tam 
vytvořila magická bariéra. 

Za třetí: Toto kouzlo chrání příjemce od 
tělesného kontaktu s mimoúrovňovými 
bytostmi nebo přivolanými přírodními 
bytostmi. (Jako jsou vzdušní služebníci, 
elementálové, xorn a další) Bariéra 
způsobuje to, že jejich přirozený (tělesný) 
útok neprojde a je odražen. Tedy pokud je k 
jejich úspěšnému útoku potřeba dotek. 
Zvířata nebo nestvůry vyvolané nebo 
přivolané kouzlem nebo podobnou magií 
jsou taktéž bariérou odraženi. 

Tato ochrana skončí v případě když 
kouzelník zaútočí tváří v tvář na tuto 

nestvůru nebo se jí pokusí zatlačit do rohu 
silovou bariérou kouzla. 

Na dokončení kouzla je nutná svěcená 
voda nebo zapálené kadidlo 

Toto kouzlo může být obráceno na 
kouzlo Ochrana proti dobru. Druhý a třetí 
efekt se nemění. Aby se kouzlo dokončilo je 
nutnou materiální složkou znesvěcená voda. 

Požehnání   
(Zaklínání / Přivolávání) 
obratitelné 

Sféra: všechny 
Dosah: 60 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: 6 kol 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 50 stop krychlových 
Záchranný hod: žádný 

 
Sesláním kouzla Požehnání zvýší kněz 

morálku svých přátel a přidá svým přátelům 
bonus +1 na všechny záchranné hody proti 
efektu strachu. Dále se zvýší jejich útočný 
hod  +1. Požehnání, nicméně, nepůsobí  na 
ty, kteří jsou již  zapojeni do souboje tváří 
v tvář. Původce kouzla rozhodne o oblasti 
(do 60 yardů) na které bude kouzlo působit. 
V době seslání kouzla jsou požehnány 
všechny postavy které se nacházejí v oblasti 
50 krychlových stop od středu zaklínadla. 
(Postavy, které pak oblast opustí jsou i 
nadále pod vlivem kouzla, naopak na 
postavy, které se do oblasti kde bylo kouzlo 
sesláno dostanou později, nemá již žádný 
účinek.) 

Druhá možnost použití tohoto kouzla je 
požehnání nějakého předmětu (například 
šipky do kuše na útok proti houboidům). 
Hmotnost předmětu je limitovaná knězovou 
úrovní a to tak že maximální hmotnost 
předmětu je 1 libra /  úroveň a efekt se ztratí 
pokud je předmět použit nebo pokud 
vyprchá trvání kouzla. 

Více Požehnání nemá kumulativní účinek. 
K seslání kouzla je kromě gest a slov nutná 
také svěcená voda. 

Toto kouzlo může být obráceno knězem 
na kouzlo Kletba, které může být sesláno na 
nepřátelské postavy. Sníží jejich morálku a 
dá jim postih k útočným hodům -1. K 
tomuto kouzlu je nutné mít s sebou kropítko 
se znesvěcenou vodou. 
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Průchod beze stopy (Okouzlení 
/ Očarování) 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 

 
Pomocí tohoto kouzla se jeho příjemce 

může pohybovat v jakémkoliv terénu 
(bahno, sníh, prach) a nezanechávat za 
sebou žádné stopy a pach. Oblast vyzařuje 
magii po dobu 1k6 směn od doby, kdy tudy 
postava prošla. To znamená že stopovat 
postavu přikrytou tímto kouzlem je 
nemožné normálními metodami. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
haluz borovice nebo jiného stále zeleného 
stromu, která musí být spálena a popel ještě 
horký rozprášen v době seslání kouzla. 

P řátelstv í  zv í řat  
(Okouzlení / Očarování) 

Sféra: Zvířecí 
Dosah: 10 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: stále 
Doba sesílání: 1 hodina 
Oblast působnosti: 1 zvíře 
Záchranný hod: negace 

 
Tímto kouzlem kněz naznačí zvířeti se 

zvířecí inteligencí nebo polointeligentnímu 
jedinci (tedy s inteligencí 1-4), že si přeje stát 
se jeho přítelem. Pokud zvíře neuspěje v 
záchranném hodu proti kouzlům v době kdy 
je kouzlo započato, zůstane stát tiše na místě 
dokud kněz kouzlo nedokončí. Poté se bude 
kolem kněze ochomítat. Toto kouzlo ale 
účinkuje pouze v případě že si kouzelník 
opravdu přeje stát se přítelem daného 
zvířete. Pokud má vedlejší úmysly, zvíře to 
vždy pozná (například , kněz zamýšlí zvíře 
sníst, pošle ho dopředu do pasti apod.).  

Kněz může sbratřené zvíře naučit tři 
zvláštní triky nebo úkony za každý bod 
inteligence zvířete. Typickým příkladem je 
cvičení psa nebo jiného mazlíčka (tj. nemůže 
být složitý). Výcvik každého takového triku 
zabere jeden týden a všechny musí být 
uskutečněny do tří měsíců od získání zvířete. 
Po dobu tří měsíců zvíře nikdy knězi 
neublíží, ale pokud se od něj kněz vzdálí na 
déle jak jeden týden, vrátí se přírodního 
stavu a bude se podle toho chovat. 

Kněz může toto kouzlo použít na 
okouzlení zvířete nebo zvířat s 
životaschopností 2 / úroveň. Toto je zároveň 
celková životaschopnost zvířat které mohou 
být očarovány a cvičeny v jednu chvíli: ne 
více jak dvě za jednu úroveň. Kouzlo působí 
pouze na  zvířata bez přesvědčení. 

Materiální složkou tohoto kouzla je 
knězův svatý symbol  a kousek jídla které m 
daný typ zvířete rád. 

P ř íkaz (Okouzlení / Očarování) 

Sféra: Zaříkání 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V 
Trvání: 1 kolo 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: 1 postava 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo dovoluje knězovi přikázat  

jedné postavě něco  jednoslovným příkazem. 
Příkaz musí být vyřčen v jazyce, kterému 
zasažená postava rozumí. Cíl bude hladce 
poslouchat pouze pokud je příkaz jasný a 
srozumitelný. Tudíž je samozřejmostí, že 
příkaz "zabij se" je ignorován. Příkaz "zemři" 
způsobí, že postava upadne do mdlob nebo 
do komatu na jedno kolo ale poté obživne a 
je zase čilá a plná života. Typické příkazy 
jsou ustup, zastav, uteč, běž, stop, spadni, 
jdi, vzdej se, spi, odpočívej atd. Žádný příkaz 
nepůsobí na postavu déle než jedno kolo, na 
nemrtvé toto kouzlo nepůsobí.  

Postavy s inteligencí 13 nebo vyšší, nebo 
s životaschopností 6 a více mají právo na 
záchranný hod proti kouzlům s použitím 
bonusu za vysokou vůli. (Postavy s 
inteligencí 13  nebo vyšší a  životaschopností 
větší nebo rovnou šesti mají i tak právo jen 
na jeden záchranný hod!). 

Spojení  (Vyvolávání) 

Sféra: všechny 
Dosah: dotek 
Složky: V,S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: kruh kněží 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem se sjednotí tři až pět 

kněží aby spojili svoje schopnosti do 
jednoho. Tedy aby mohli vyvolávat složitá 
kouzla nebo odvracet silné nemrtvé. 
Nejmocnější kněz (nebo jeden z nich pokud 
je jich více stejně silných) se postaví 
odděleně a ostatní spojí svoje ruce a vytvoří 
kolem něho kruh. Kněz ve středu sešle 
kouzlo Spojení.Tím dočasně dostane jednu 
úroveň navíc za každého zúčastněného 
kněze do maxima 4 úrovní. To vede k tomu, 
že kněz zvýší svoje šance na odvracení 
nemrtvých a některé účinky zaklínadel, které  
závisí na úrovni sesilatele. Všimni si že se mu 
tím nezvýší počet kouzel,které má k 
dispozici a je limitován počtem a typem 
zapamatovaných kouzel. 

Kněží v kruhu se musí na udržení kouzla 
Spojení plně soustředit. Ztrácejí všechny 
svoje bonusy k TZ za štít a obratnost. Pokud 

je koncentrace jen jednoho z nich zlomena 
kouzlo Spojení automaticky selže. Pokud je 
kouzlo Spojení přerušeno v době kdy hlavní 
kněz sesílá nějaké kouzlo, magie se zhroutí 
stejně jako by byl vyrušen sám sesilatel. 
Kouzla seslaná za pomoci kouzla Spojení mají 
normální účinek a trvání, a to dokonce i v 
případě že je kouzlo Spojení přerušeno dříve 
než vyprší trvání seslaného kouzla. 
Povšimněte si že kouzlo spojení neselže 
pokud je vyrušen pouze hlavní kněz. 

Stvo ř  vodu (Proměny) 
obratitelné 

Sféra: Elementární (voda) 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: stále 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: do 27 krychlových stop 
Záchranný hod: žádný 

 
Stvoř vodu vytvoří maximálně 4 galony 

vody  + 4 / úroveň (Například, kněz na 2. 
úrovní vytvoří až 8 galonů vody, na třetí 
úrovni 12 galonů atd.). Tato  voda je čistá a 
pitná (je jako normální dešťová voda). Takto 
vytvořená voda může být zrušena (magicky) 
v tom samém kole v jakém byla vytvořena. 
Do konce kola magie z vody vyprchá a 
zůstane jen normální voda která může být 
normálně použita, rozlita, vypařena atd.  

Obrácením kouzla vznikne kouzlo Vypař 
vodu (zkrátka zmizí beze stopy) nevznikne 
ani pára, opar nebo mlha. Takto se vypaří 
stejné množství vody jako při tvorbě.  

Voda může být vytvořena nebo 
vypařena v oblasti tak malé aby se do ní 
vešla daná tekutina, nebo do oblasti menší 
než 27 krychlových stop ( 1 krychlový yard).  

Kouzlo potřebuje alespoň kapku vody 
na její vytvoření nebo špetku prachu na její 
vypaření. Voda váží 8 1/2 libry za jeden 
galon a krychlová stopa vody přibližně 64 
liber. 

Svě t lo  (Proměny) 
obratitelné 

Sféra: Sluneční 
Dosah: 120 yardů 
Složky: V,S 
Trvání: 1 hodina + 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: kopule o průměru 20 
stop 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto kouzlo vytvoří světlo v oblasti kam 

kněz kouzlo seslal. Oblast kde bylo kouzlo 
světlo sesláno je stejně dobře osvícena, jako 
kdyby bylo tam hořela louče. Předměty a 
postavy ve tmě jsou vidět stejně dobře jako 
rozmazané stínové obrysy. Toto kouzlo má 
střed v oblasti kterou určí  
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původce kouzla a musí s ním být v 
přímce. Tedy nesmí být nijak blokováno. 
Světlo může prýštit ze vzduchu, kamene, 
železa dřeva či z jiného podobného 
materiálu. Toto kouzlo se také nepohybuje 
pokud není sesláno na předmět se kterým se 
dá pohybovat nebo na pohyblivou postavu. 
Pokud je kouzlo sesláno na postavu může 
uplatnit odolnost proti magii či záchranný 
hod. Úspěšná odolnost znamená, že je 
kouzlo zrušeno a pokud je úspěšný 
záchranný hod, je kouzlo směrováno za 
postavu. Pravděpodobně je to lepší než na 
postavu. Kouzlo světlo, které je sesláno na 
zrakové orgány nestvůry jí oslepí. Z toho 
plyne, že všechny její útočné hody se snižují 
o 4 a sníží si také třídu zbroje (TZ) o 4. Pozor 
více za sebou seslaných kouzel Světlo nezvýší 
jeho sytost. Kněz může působení kouzla 
ukončit jedním slovem 

Toto kouzlo je obratitelné, tedy vytvoří 
tmu ve stejné oblasti a za stejných podmínek 
jako u kouzla světlo ale jen s poloviční dobou 
trvání. Magická tma je stejná jako tma v 
neosvětlené místnosti. Tedy hluboká a 
temná. Jakékoliv normální světlo nebo 
magické světlo se svítivostí nižší než je denní 
nefunguje v magické tmě. Kouzlo tma může 
být namířeno na zrušení kouzla Světlo. 
Pokud tento případ nastane, vyruší se obě 
kouzla. 

Útoč iště  (Zažehnávání) 

Sféra: Ochranná 
Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 2 kola + 1 kolo / úroveň  
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 

 
Pokud někdo zaútočí na postavu 

chráněnou tímto kouzlem musí si hodit 
záchranný hod proti kouzlům. Pokud je hod 
úspěšný, může útočník normálně pokračovat 
a není pod vlivem tohoto kouzla. Pokud v 
hodu selže  začne úplně ignorovat příjemce 
kouzla po dobu jeho trvání. Toto 
neznamená, že jeho útok nemůže být 
úspěšný. Toto kouzlo také nechrání před 
útoky na chráněnou oblast (ohnivá koule, 
ledový vichr atd.) Pokud je postava chráněna 
tímto kouzlem nemůže provést žádnou 
útočnou akci, jinak kouzlo přeruší ale může 
používat neútočná kouzla nebo jiné věci 
které neobsahují násilí. To znamená, že třeba 
dovoluje knězovi léčit zranění, nebo 
požehnávat provádět věštění, chvalozpěv, seslat 
světlo (ne na postavu) apod. 

Složkou tohoto kouzla je svatý symbol a 
malé stříbrné zrcadlo. 

 
 

Uzdrav lehká zranění  
(Nekromancie)  
obratitelné 

Sféra: Léčitelská 
Dosah: dotek 
Složky: V,S 
Trvání: stále 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 
 

Po seslání kouzla dotknutím zraněného, 
může kněz vyléčit 1k8 ztracených životů. 
Toto kouzlo účinkuje pouze na bytosti 
s hmotným tělem. Tady nemůže vyléčit 
zranění postavám neživého nebo 
mimoúrovňového původu. 

Obrácením vznikne kouzlo  Vyvolej lehká 
zranění a funguje stejně jako Uzdrav lehká  
zranění, jen s tím rozdílem ze místo léčení 
zraní cílovou postavu za 1k8 životů. Pokud 
s tím postava nesouhlasí, je potřeba uspět 
v útoku, aby bylo možno dotknout se jí bylo 
možné dotknout. 

Toto kouzlo je trvalé jen do té doby, než 
je postava zase normálně zraněna. Toto 
zranění může být znovu léčeno jako 
normální zranění. 

Zapleť  (Proměny) 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: 80 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 směna 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 40 krychlových stop 
Záchranný hod: 1/2 

 
Když kněz sešle toto kouzlo může 

přikázat rostlinám v oblasti aby zamotaly 
nějakou postavu. Tráva, úponky, větve 
stromů a keřů se omotají a ovinou okolo 
postavy a podrží ji po celou dobu trvání 
kouzla. Všechny postavy které vstoupí do 
dané oblasti se stávají cílem tohoto kouzla. 
Postavy které uspějí v záchranném hodu 
proti kouzlům mohou utéci z dané oblasti,ale 
pohybují se pouze rychlostí 10 stop za kolo 
dokud tuto oblast neopustí. Výjimečně velké 
nestvůry (jako gargantua) nebo hodně silné 
postavy mohou být kouzlem ovlivněny málo 
nebo vůbec, podle volby DM v závislosti na 
síle chytajících rostlin. 

Materiální složkou tohoto kouzla je svatý 
symbol. 

Zbav strachu (Zažehnávání) 
obratitelný 

Sféra: Zaříkání 
Dosah: 10 yardů 
Složky: V,S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 

Oblast působnosti: 1 postava / 4 úrovně 
Záchranný hod: žádný 

 
Kněz dodá tímto kouzlem odvahu 

příjemci kouzla, zvýší jeho záchranný hod 
proti magickým útokům strachu na +4 po 
dobu jednoho kola. Pokud již příjemce (tento 
den) neuspěl proti takovému útoku, 
poskytne toto kouzlo ještě jeden záchranný 
hod proti smrti s bonusem +4. Za každé čtyři 
úrovně může kněz očarovat jednu postavu. 
(jednu na 1 až 4 úrovni,dvě postavy na 5 až 8 
úrovni atd..) 

Obrácením tohoto kouzla vznikne 
kouzlo Zastrašení. Jedna postava tak 
propadne panice a bude utíkat maximální 
rychlostí od kněze po dobu 1k4 kol. Úspěšný 
záchranný hod proti obrácenému efektu ho 
neguje a všechny úpravy za vůli se také 
započítávají. Platí že Zastrašení neguje 
kouzlo zbav strachu. Toto kouzlo neúčinkuje 
na jakékoliv nemrtvé. 

Kouzla druhé 
úrovně  

Démon prachu 
(Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Elementární (vzduch) 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V,S 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 2 kola 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožňuje knězi přivolat 

slabého vzdušného elementála – démona 
prachu s TZ 4, životaschopností 2 a 
pohyblivostí 180 stop za kolo. Démon 
má jeden útok za kolo a způsobuje 
poškození za 1k4 a je zranitelný normálními 
zbraněmi. Démon prachu vypadá jako malý, 
neustále se točící vír, s jednou stopou 
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v průměru dole, pěti stop na výšku a na 
samém vrcholu se šířkou tří až čtyř stop. 
Pohybuje se podle toho jak si kněz přeje ale 
rozptýlí se pokud se dostane dále jak 30 
yardů od svého kněze. Vítr, který vytváří, je 
dostatečný k tomu aby uhasil louč, malý 
táboráček, nezastíněnou lucernu nebo 
jakýkoliv jiný malý oheň nemagického 
původu. Démon prachu může uchopit 
plynný oblak nebo postavu, která se skládá 
z plynů a odtáhnout ji pryč od kněze 
(bohužel nemůže takový mrak rozptýlit nebo 
poškodit). Pokud se pohybuje prachem nebo 
pískem či štěrkem vytváří tímto materiálem 
kolem sebe oblak o průměru 10 stop a se 
středem v sobě samém. Tento prach 
znemožňuje normální vidění a postavy, 
které se s ním dostanou do styku jsou 
oslepeny dokud se v něm nacházejí a navíc 
ještě jedno kolo poté co se z oblaku dostanou 
(což nemusí být zase tak snadné – pozn. 
překl). Kněz, který se dostane na dosah 
démona prachu nebo jeho oblaku musí hodit 
úspěšný záchranný hod proti kouzlům jinak 
ztratí koncentraci a kouzlo bude přerušeno. 
Jakákoliv bytost z elementární úrovně 
vzduchu – dokonce i jiný démon prachu – 
může démona prachu rozptýlit jediným 
úderem. 

Duchovní  k ladivo (Vzývání) 

Sféra: Zvířecí 
Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V,S,M 
Trvání: 3 kola + 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem si kněz vyvolá určité 

množství magické síly, kterou přetvoří do 
nejasné podoby kladiva. Tak dlouho jak se 
na kouzlo soustředí pak toto kladivo může 
útočit na zvolené protivníky v dosahu podle 
jeho přání. Každé kolo se může kněz 
rozhodnout jestli s kladivem bude útočit na 
stejného protivníka jako předchozí kolo 
nebo si bude přát protivníka změnit. Nový 
cíl může být kdekoliv v dosahu kouzla. 
Šance,že kladivo zasáhne je stejná, jako by 
kněz bojoval s normálním kladivem, 
nezapočítává se ale bonus za sílu. Navíc je 
toto kladivo magická zbraň +1 za 6 úrovní 
kněze, do maxima +3 k útoku a poškození u 
kněze na 13 úrovni. Základní poškození je 
stejné jako u válečného kladiva (1k4 + 1 
proti M a menším a 1k4 proti větším 
nepřátelům). Kladivo útočí z toho směru na 
který se kněz dívá. Všechny bonusy za útok 
zezadu se počítají. Stejně tak cíl ztrácí bonus 
za štít a obratnost. 

Jakmile se kněz přestane na kouzlo 
soustředit, ihned se ukončí. Kouzlo Rozptyl 
magii, seslané buď na kněze nebo na kladivo 
ho může zničit. Pokud je postava odolná 

proti magii, může si hodit při prvním úderu 
kladivem. Pokud uspěje kouzlo se zruší, 
pokud ne kladivo ji bude nadále zraňovat a 
to až do vypršení trvání kouzla (pokud se 
kněz rozhodne na ní nadále útočit). 

Materiální složkou kouzla je normální 
válečné kladivo, které musí kněz hodit 
směrem k protivníkům. Toto kladivo po 
seslání kouzla zmizí. 

Hadí  okouzlení   
(Okouzlení / Očarování) 

Sféra: Zvířecí 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V,S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 30 stop krychlových 
Záchranný hod: žádný 

 
Sesláním kouzla kněz způsobí, že svým 

způsobem hypnoticky ovládne jednoho 
nebo více hadů. Ti ihned přestanou provádět 
jakékoliv akce, jako je pohyb, útok apod. 
Pokud je had okouzlen v době kdy je 
v klidu, je trvání kouzla 1k4 +2 směn. Pokud 
není v klidu, ale neútočí nebo není rozrušen 
ztratí se účinek kouzla po 1k3 směnách. 
Jestliže však je had rozrušen nebo útočí je 
doba trvání kouzla 1k4 + 4 kol. Kněz může 
okouzlit nejvíce tolik hadů, aby celkový 
součet jejich životů nebyl větší než jeho. 
Tedy kněz ne první úrovni může okouzlit 
hady s celkovým počtem 4 – 5 životů, na 
druhé úrovni přibližně 9 životů atd. Tyto 
životy může mít jeden had nebo mohou být 
rozděleny na několik hadů. Toto kouzlo také 
účinkuje na všechny hadům podobná 
monstra, jako je nága, medúza apod. 

Mohou existovat i jiné variace tohoto 
kouzla. Zeptej se svého DM, sdělí ti bližší 
podrobnosti. 

Chvalozpěv  (Zaklínání / Přivolání) 

Sféra: Bojová 
Dosah: 0 
Složky: V,S 
Trvání: doba zpěvu 
Doba sesílání: 2 kolo 
Oblast působnosti: 30 stop poloměru 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo posílí kněze a jeho 

spolubojovníky a naproti tomu oslabí jejich 
protivníky. Jakmile je kouzlo dokončeno 
dostávají všichni knězovi přátelé bonus +1 
k útočným a záchranným hodům a to samé 
platí i pro knězovy nepřátele. U nich ale platí 
postih –1. Tento bonus / postih trvá tak 
dlouho, dokud kněz prozpěvuje kouzelné 
slabiky a zůstává soustředěný. Jakékoliv 
přerušení, jako je úspěšný útok, zranění 
nebo kouzlo ticho zruší chvalozpěv. Více 
chvalozpěvů nemá kumulativní účinek.  

Ale platí, že pokud je kouzlo třetí 
úrovně, zvané modlitba vyřčeno knězem 
stejné víry v době účinku chvalozpěvu zvyšuje 
celkový bonus / postih na +2 a –2. 

Ještěř í  pohled (Doba sesílání) 

Sféra: Strážní 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: 8 hodin nebo do prvního úderu 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 10 stop 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo se jmenuje ještěří pohled 

proto, že po seslání kouzla zůstane nad 
danou oblastí jemný mlžný opar, který na 
sebe vezme podobu dosti shodnou s 
nějakým strašlivým ještěrem. Kouzlo se 
obvykle používá na hlídání nějaké oblasti 
před nezvanými návštěvníky. Všechny 
postavy, které vstoupí do hlídané oblasti jsou 
„ještěrem“ okouzleny. Musí si hodit 
záchranný hod proti kouzlům nebo 
zůstanou na místě paralyzováni na dobu 
jednoho kola za úroveň kněze, který kouzlo 
seslal nebo dokud je původce kouzla 
neuvolní či není kouzlo zrušeno kouzlem 
Rozptyl magii nebo Odstraň paralýzu. Pokud 
však uspějí nejsou pod vlivem kouzla a 
kouzlo zůstává na svém místě. Pokud se 
útok podaří kouzlo se zruší. Kouzlo se také 
samo ukončí po vypršení 8 hodin od doby 
seslání kouzla. Všechny postavy, které 
vstupují do oblasti hlídané ještěrem mají 
určitou šanci, že si ho všimnou dříve než na 
ně použije svoji schopnost. Tato šance je 90% 
za denního světla, 30% za soumraku a 0% ve 
tmě. 

Materiální složkou kouzla je knězův 
svatý symbol. 

Klopýtnut í  (Okouzlení / Očarování) 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: dotek 
Složky: V,S 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 1 předmět do velikosti 

  10 stop 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo musí být sesláno na nějaký 

nemagický předmět jako hůl, tyč, provaz 
nebo něco podobného. Po seslání kouzla se 
daný předmět „položí“ na zem nebo 
podlahu a „počká“ aby mohl podkopnout 
nohy co největšímu počtu postav. Tito 
šťastlivci zakopnou pokud neuspějí 
v záchranném hodu proti kouzlům. Přes 
předmět může upadnout pouze tolik postav, 
kolik se jich v danou chvíli na předmět 
vejde. Například 3 stopy dlouhý kousek 
provazu může porazit maximálně jednu 
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postavu velikosti M. Postavy které se přes 
předmět pohybují rychle nebo zbrkle (běží) 
se při pádu zraní za 1 život a pokud 
dopadnou na tvrdý podklad jsou otřeseny 
po 1k4 + 1 kol. Pokud je povrch měkčí jsou 
otřeseny pouze na jedno kolo. Velké bytosti, 
jako je třeba slon nemohou být tímto 
kouzlem ovlivněny. Ta postava, která již o 
překážce ví dostává bonus na záchranný hod 
+4. Předmět okouzlený tímto kouzlem je 
z 80% neodhalitelný, pokud nepracuje 
kouzlo odhalující magické pasti nebo 
nepracuje sama past. Toto kouzlo nefunguje 
pod vodou. 

Kůže z ků ry  (Proměny) 

Sféra: Ochranná, Rostlinná 
Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 4 kola + 1kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 

 
Po seslání kouzla se příjemcova kůže 

stane tak pevná jako kůra toho nejtvrdšího 
stromu. Zvýší příjemcovo TZ na 6 a ještě o 1 
za každé čtyři úrovně kněze. Tedy TZ 
postavy bude 5 na čtvrté úrovni, TZ 4 na 
osmé úrovni atd. Toto kouzlo neúčinkuje 
v kombinací se zbrojí nebo magickou 
ochranou. Navíc při záchranných hodech 
proti veškeré známé magii poskytuje 
ochranu +1. Kouzlo může být sesláno na 
samotného kněze nebo na postavu, které se 
kněz dotkne. 

Navíc ke svatému symbolu musí mít 
kněz kus kůry z dubu. 

Magické bobule  
(Proměny, Vyvolávání) 
obratitelné 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: 1 den + 1 den / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 2k4 čerstvých bobulí 
Záchranný hod: žádný 

 
Seslání tohoto kouzla na bobule, které 

kněz drží v dlani způsobí, že 2k4 z nich se 
stane magických. Kněz (stejně jako kněz, 
který je na 3 úrovni a je stejné víry) může 
rozeznat, které to jsou. Kouzlo najdi magii je 
odhalí také. Bobule s magickými vlastnostmi 
umožňují jedné postavě přibližně lidské 
velikosti sníst jednu z nich a dodat jeho tělu 
tolik energie jako kdyby snědl normální 
porci jídla. Nebo mohou  vyléčit 1 život 
způsobený psychickou újmou. Maximálně 
lze takto vyléčit 8 životů během 24 hodin. 

Obrácením tohoto kouzla získáme 
kouzlo Zkažené bobule, které vytvoří „jedovaté 

bobule“, které stejně jako kouzlo běžné 
bobule, vytvoří 2k4 magických bobulí. Efekt 
je ale opačný. Tyto bobule jsou otrávené a 
způsobují zranění za 1 život (není povolen 
záchranný hod) pokud jsou snědeny. 

Materiální složkou kouzla je knězův 
svatý symbol položený na hrst bobulí 
(borůvky, maliny, ostružiny, brusinky apod.) 

Mluv se zví řaty  (Proměny) 

Sféra: Zvířecí, Věštecká 
Dosah: 0 
Složky: V,S 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 1 zvíře v oblasti 30 stop    
 poloměru 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožňuje knězi rozumět a 

mluvit s teplokrevným či studenokrevným 
živočichem, který je alespoň trochu 
inteligentní – tedy má alespoň nějaké 
myšlenky (tedy žádní brouci a žížaly). Kněz 
se může ptát a může dostat odpověď, ale to 
neznamená, že se k němu zvíře bude chovat 
slušně a bude chtít spolupracovat. Dále je 
možné,  že zvíře bude obezřetné a 
nedůvěřivé (u hloupějších zvířat se stejně 
knězi dostane jen prázdného komentáře). 
Pokud bude zvíře přátelské nebo bude mít 
podobné přesvědčení jako kněz, je dost 
možné, že mu pomůže a odpoví mu.  

Takové možnosti rozlišuje tvůj DM. Toto 
kouzlo je jiné než kouzlo Mluv s nestvůrami, 
umožňuje mluvit pouze s normálními a 
velkými zvířaty. Pouze s nefantastickými, 
tedy kočkami, psy, slony apod. 

Najdi  očarování  (Věštění) 
obratitelné 

Sféra: Věštecká 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V,S 
Trvání: 1 směna 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 bytost / úroveň 
Záchranný hod: negace 

 
Použije li kněz toto kouzlo může 

rozeznat jestli je postava nebo nestvůra pod 
vlivem kouzla Očarování nebo jiných 
podobných zaklínadel jako je Hypnóza, 
Sugesce a třeba Klam. Postava si hodí 
záchranný hod proti kouzlům a pokud 
uspěje nezjistí kněz nic o tom zda-li je daná 
postava pod vlivem takového kouzla nebo 
ne. Kněz, který pozná že je postava 
okouzlená má šanci 5% / úroveň, že přesně 
pozná o jaký typ kouzla se jedná. Až 10 
různých postav může být takto 
prozkoumáno při jednom seslání kouzla. 
Pokud je postava pod vlivem více jak 
jednoho kouzla okouzlení, dozví se kněz 

pouze to, že je postava nějak okouzlena. Typ 
kouzel se tak nedá zjistit. 

Obrácením tohoto kouzla vzniká kouzlo 
Nezjistitelné očarování, které kompletně 
maskuje jakýkoli druh okouzlení jedné 
postavy po dobu 24 hodin. 

Najdi  past i  (Věštění) 

Sféra: Věštecká 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V,S 
Trvání: 3 směny 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 10 stop na délku 
Záchranný hod: žádný 

 
Když kněz sešle kouzlo najdi pasti, 

stanou se pro kněze viditelné všechny pasti – 
normální nebo magické, tedy s magickým 
nebo normálním mechanismem. Toto kouzlo 
je směrové a je tedy nutné aby se kněz díval 
směrem, který si přeje prozkoumat. Past je 
jakékoliv zařízení nebo magická ochrana, 
která splňuje tři základní kritéria: 

Způsobuje neočekávanou událost, 
sesilatel tyto události bude vnímat jen 
nepříjemně nebo nebezpečně a tyto 
důsledky byly plánovány tvůrcem pasti.Tyto 
pasti tedy obsahují i alarmy a podobná 
kouzla. 

Kněz zjistí základní informace o typu 
pasti (magická nebo nemagická), neví však 
jaký bude její účinek ani jak jí zničit. Pouze 
zkouška může ukázat k čemu dojde. Toto 
kouzlo nemůže předpovědět akce nějaké 
postavy (bytost číhající v jámě nebo křoví 
není past). Stejně tak neodhalí přírodní 
nebezpečí (přicházející povodeň po 
vydatných deštích, stěna rozdrolená věkem, 
přírodní jedovaté rostliny apod.). Toto 
kouzlo nenajde past, která již byla spuštěna 
nebo nějakým způsobem vyřazena 
z provozu. 

Očaruj  postavu nebo savce 
(Okouzlení / Očarování) 

Sféra: Zvířecí 
Dosah: 80 yardů 
Složky: V,S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 1 postava nebo savec 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo okouzlí jednu postavu nebo 

savce. Postava nebo savec si poté začne 
kněze vážit a chová se k němu jako pravý 
přítel. Termín osoba zahrnuje dvounohé 
humanoidy, polohumanoidy a bytosti 
humanoidy, velké jako člověk a menší (jako 
jsou například půlelfové, dryády, trpaslíci, 
gnómové, gnolové, půlčíci, půlorkové, 
skuruti, koboldi, hadí muži, vodní elfové, 
orkové nebo skřítkové). 
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To znamená, že válečník na 10. úrovni 
může být tímto kouzlem očarován, Obr 
lidožrout ale ne. Toto kouzlo neumožňuje 
knězovi ovládat okouzlenou postavu jako by 
byla nějaký automat. Nicméně všechna slova 
nebo akce kněze se budou terči kouzla jevit 
jako to nejlepší co může v dané situaci 
udělat. Z toho plyne, že očarovaná postava 
neuposlechne sebevražedný příkaz ale 
mohla by uvěřit knězi, že jedinou cestou jak 
ho zachránit je pozdržet ohnivého draka na 
„kolo nebo dvě“. Toto kouzlo nedává knězi 
možnost mluvit řečí, kterou mluví očarovaná 
postava (kněz musí mluvit stejnou řečí jako 
očarované postava, jinak jí nemůže udílet 
příkazy). Trvání kouzla závisí na inteligenci 
terče a je svázáno s dalším záchranným 
hodem. Kouzlo totiž přestane působit, když 
se podaří terči uspět v záchranném hodu. 
Záchranný hod se hází po určité době, která 
závisí na inteligenci očarované postavy 
(použijte následující tabulku). 

 
 

Inteligence Čas mezi hody 
3 nebo méně 3 měsíce 
4 až 6  2 měsíce 
7 až 9 1 měsíc 
10 až 12 3 týdny 
13 až 14 2 týdny 
15 až 16 1 týden 
17 3 dny 
18 2 dny 
19 a více 1 den 
 
Pokud se kněz pokusí zranit nebo 

dokonce zraní postavu nebo je li na terč 
sesláno Zlom kouzlo, přestává očarování 
působit. Pokud je na postavu sesláno několik 
kouzel očarování, rozhoduje o výsledku jen 
a jen DM. Postava se může roztrhat při 
plnění protichůdných úkolů nebo se mohou 
kouzla navzájem vyrušit. 

Pokud se toto kouzlo použije ve 
spojení s kouzlem Přátelství zvířat, může se 
takto udržet zvíře v blízkosti  domu kněze, 
pokud musí svůj dům na nějakou dobu 
opustit. 

Odolnost  prot i  ohni  /  
odolnost  prot i  chladu 
(Proměny) 

Sféra: Ochranná 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 

 
Tělo postavy, na kterou  je sesláno toto 

kouzlo, může houževnatě odolávat chladu 
nebo ohni, dle toho co vybere kněz. Získává 
úplnou imunitu proti mírným projevům 
ohně nebo mrazu. (postávání nahý ve sněhu 

nebo probíhajíc ohněm). Příjemce také může 
občas odolat prudkým projevům chladu 
nebo ohně (přírodním či magickým), jako 
jsou rozžhavené uhlíky, větší množství 
horkého oleje, ohnivý meč, ohnivá koule, 
hejno meteoritů, ohnivá bouře, dech rudého 
draka, ledový meč, hůlce mrazu nebo dechu 
bílého draka. Ve všech těchto případech se 
prostě teplota magií rozptýlí. Postava 
dostává bonus +3 na záchranný hod proti 
takovému útoku a všechna zranění se 
redukují na 50%. Tedy pokud postava 
v záchranném hodu neuspěje je zraněna za 
polovinu zranění a pokud uspěje tak pouze 
za ¼. Odolnost se vytrácí po jednom kole za 
úroveň kněze. 

Kněz potřebuje ke zdárnému dokončení 
kouzla kapku rtuti. 

Ohnivá čepel  (Vyvolávání) 

Sféra: Elementární (oheň) 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 4 kola + 1 kolo / dvě úrovně 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: 3 stopy na délku  

   (velikost čepele zbraně) 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem kněz vytvoří viditelný 

pruh rudého a horkého plamene vycházející 
vpřed z jeho ruky. Tato čepel vypadá a 
ovládá se jako šamšír. Pokud s ním kněz 
zasáhne někoho v boji tváří v tvář je nepřítel 
zraněn za 1k4 + 4 životů s bonusem +2 
pokud je nepřítel nemrtvý nebo zvláště 
zranitelný ohněm. Pokud je nepřítel odolný 
proti magii odečte si od cílového čísla 2. Je 
tedy zraněn za 1k4 + 2 životů. Jedinci, kteří 
v ohni žijí nebo ho používají jako přirozenou 
zbraň nejsou tímto kouzlem zranitelní. 
Ohnivá čepel může zapálit hořlavé 
materiály, jako je pergamen, sláma apod. 
Tato zbraň je ale jinak považována za 
normální zbraň. Nepovažuje se tedy za 
magickou.Toto kouzlo také neúčinkuje pod 
vodou. 

Společně se svatým symbolem kouzlo 
vyžaduje list škumpy. 

Ohnivá past   
(Zažehnávání, Vyvolávání) 

Sféra: Elementární (oheň) 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: Stále dokud se nevybije 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: dotknutý předmět 
Záchranný hod: 1/2 

 
Jakýkoliv otevíratelný předmět (kniha, 

krabice, láhev, dveře, zásuvka a jiné…) může 
být chráněn kouzlem ohnivá past. Kouzlo je 
sesláno na bod určený původcem kouzla. 

Takto okouzlený předmět nemůže mít jiný 
způsob otevření nebo na něj nemůže být 
sesláno jiné ochranné kouzlo. Kouzlo Zaklep 
nemůže ovlivnit Ohnivou past – jakmile 
někdo past spustí, ihned se vybije. Jako u 
všech magických pastí má zloděj poloviční 
šanci, že ji objeví. Pokud při odstraňování 
pasti selže ihned jí spustí a zničí. Úspěšné 
seslání kouzla Rozptyl magii past nezničí. 

Jakmile je past použita (vybita), dojde 
k explozi, která postihne oblast 5 stop 
poloměru se epicentrem ve středu seslání 
kouzla. Všechny postavy v oblasti si musí 
hodit záchranný hod proti kouzlům. Zranění 
je 1k4 + 1 za úroveň kněze. Celkový počet 
ztracených životů se dělí 2 pokud postava 
uspěje v záchranném hodu. (pod vodou 
způsobí exploze pouze poloviční zranění a 
vytvoří oblak páry). Předmět na který bylo 
kouzlo sesláno není explozí zničen. 

Kněz může používat předmět aniž by 
past spustil. Většinou se používá nějaké 
heslo nebo něco podobného. 

K tomu aby bylo kouzlo sesláno je nutné 
aby kněz obtáhl okouzlovaný předmět 
uhelnou tyčinkou. Pokud se může předmětu 
dotknout i někdo jiný než kouzelník je nutné 
ještě přiložit pramen vlasů takové postavy. 

Polap bytost   
(okouzlení / očarování) 

Sféra: Zaříkání 
Dosah: 120 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 2 
Oblast působnosti: 1k4 bytostí v oblasti 20 
stop 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo zadrží 1k4 lidí, 

polohumanoidů nebo jiných humanoidních 
bytostí ve strnulé, nehybné poloze po dobu 5 
a více kol. Efekt kouzla Polap bytost má střed 
v oblasti, kterou určí kněz a působí na 
postavy které kněz vybere. Musí však být 
v oblasti účinnosti kouzla. Pokud je kouzlo 
sesláno na tři postavy, mají možnost 
normálního záchranného hodu, pokud je 
sesláno pouze na dvě postavy musejí uspět 
v záchranném hodu s postihem –1. A 
samozřejmě pokud je sesláno pouze na 
jednu postavu je postih k záchrannému 
hodu –2. Záchranný hod je modifikován 
moudrostí. Ti, kteří uspějí se vyhnuli efektu 
kouzla. Nemrtvé nestvůry nemohou být 
tímto kouzlem ovlivněny. 

Chycené postavy se nemohou 
pohybovat ani nemohou mluvit, ale jsou při 
vědomí a vnímají okolí a mohou využít 
všechny svoje schopnosti nevyžadující 
pohyb nebo řeč. Toto kouzlo nechrání 
drženou postavu před zhoršováním zranění 
nebo působením jedu. Kněz toto kouzlo 
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může zrušit jediným gestem. Základní délka 
trvání kouzla je dvě kola / úroveň kněze. 
Tedy dvě na první úrovni 4, na druhé šest, 
na třetí osm atd. 

Kněz k úspěšnému seslání kouzla 
potřebuje malý rovný kousek železa. 

Pomoc (Nekromancie, Přivolávání) 

Sféra: Nekromantická 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo + 1 kolo / úroveň  
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 

 
Příjemce tohoto kouzla získává výhody 

jako u kouzla Požehnání (+1 k útočnému 
číslu a záchranný hodům) a zvláštní bonus 
1k8 životů navíc (po dobu trvání kouzla). 
Toto kouzlo umožňuje příjemci aby měl více 
životů než je jeho aktuální stav. Tyto životy 
navíc jsou jako první odečteny pokud je 
příjemce zraněn a nemohou být vyléčeny 
léčivou magií. Například: Válečník na první 
úrovni má 8 životů, je zraněn za dva životy 
(8-2=6) a poté obdrží díky kouzlu Pomoc 5 
životů navíc. Teď má tedy 11 životů. Pokud 
by teď byl zraněn za 7 životů přišel by o dva 
normální životy a o pět životů přidaných 
kouzlem. Pokud by na něho poté bylo 
sesláno kouzla Uzdrav lehká zranění a vyléčilo 
by 4 životy měl by zase 8 životů. 

Na toto kouzlo nepůsobní trvalá 
ztráta životů způsobená vysáváním životů. 

Materiální složkou kouzla je tenký 
proužek bílé tkaniny z přírodní látky a 
knězův svatý symbol. 

Posel  (Okouzlení / Očarování) 

Sféra: Zvířecí 
Dosah: 20 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: 1 den / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 postava 
Záchranný hod: negace 

 
Toto kouzlo umožňuje knězi přivolat si 

malinké (velikost T = angl. Tiny; mrňavý) 
zvířátko s nízkou zvířecí inteligencí, aby mu 
posloužilo jako posel. Toto kouzlo nepůsobí 
na velká zvířata a také na zvířata s inteligencí 
větší nebo rovnou pěti. Pokud je takové zvíře 
v dosahu, kněz použije určitý typ jídla, jaké 
dané zvíře konzumuje, jako návnadu, aby ho 
přivolal k sobě. Zvíře má možnost 
záchranného hodu proti kouzlům. Pokud 
hod selže, přijde ke knězi a bude očekávat 
rozkazy. Kněz se může se zvířetem domluvit 
primitivním způsobem, sdělí mu na jaké 
místo se má vydat, ale směr musí být 
jednoduchý. Původce kouzla může se 
zvířetem poslat i malý předmět nebo vzkaz 

(např. ve formě dopisu). Pokud je tak 
nařízeno, počká zvíře na daném místě do té 
doby než vyprší trvání kouzla (pokud 
příjemce vzkazu neočekává malé zvíře nebo 
ptáka jako posla může ho lehce 
přehlédnout). Po vypršení doby trvání 
kouzla se zvíře vrátí ke svému normálnímu 
životu. 

Poznej  p řesvědčení  (Věštění) 
obratitelné 

Sféra: Věštecká 
Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 směna 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 postava nebo předmět 
Záchranný hod: negace 
 

Toto kouzlo umožňuje knězi rozpoznat 
auru, kterou kolem sebe vytvářejí všechny 
bytosti nebo předměty s přesvědčením 
(předměty bez přesvědčení nevyzařují nic). 
Kněz musí zůstat v klidu a soustředit se na 
daný předmět či postavu po dobu jednoho 
kola. Postavy mohou hodit záchranný hod 
proti kouzlům, pokud je hod úspěšný 
nedozví se kněz nic. Některé magické efekty 
ruší kouzlo Poznej přesvědčení. 

Obracením vznikne kouzlo nezjistitelné 
přesvědčení, to pokud je sesláno na předmět 
nebo postavu zajistí, aby její přesvědčení 
nešlo za téměř žádných okolností rozpoznat. 

P ředtucha (Věštění) 

Sféra: Věštecká 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 2 kola 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem může kněz předvídat 

jaký vliv bude mít určitá událost na družinu. 
Posilující, oslabující apod. (doba „dohledu“ je 
maximálně půl hodiny). Například, skupina 
uvažuje o zlomení pečeti, která zavírá vchod. 
Kouzlo věštění odpoví jestli to bude pro 
postavy dobré nebo zlé. Pokud je kouzlo 
úspěšně sesláno DM zváží pravděpodobné 
důsledky a odpoví „dobré“ nebo „špatné“. 
Pokud je však vychytralý, odpoví možná 
hádankou či rýmem. Základní šance že 
postava dostane smysluplnou odpověď je 
70% + 1% / úroveň. Tedy 71% na první 
úrovni, 72% na druhé atd.  

Například pokud je položená otázka: 
„Uděláme dobře jestliže půjdeme třetí 
cestou?“ a v této cestě bude hrozivý troll 
hlídající 1000 stříbrňáků a kouzlený meč +1 
(o tom DM ví že ho dostanou až po těžkém 
souboji) odpoví – „Risk je zisk“ pokud by byl 

troll příliš silný odpověď by byla: „Velké zlo 
a zkázu přinese třetí cesta.“ 

Materiální složkou kouzla je zvláštní 
kameny vykládaná hůlka, dračí kost nebo 
podobný znak v ceně 1000 zlatých (tyto 
předměty se při sesílání nezničí). 

Temno (Proměny) 

Sféra: Počasí 
Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 4 kola / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo vytvoří hustou mlhu, která 
se vytvoří v okolí kněze. Setrvá na tomto 
místě po dobu 4 kol / úroveň kněze a snižuje 
viditelnost jakéhokoliv typu vidění (dokonce 
i infravidění) na 2k4 stop. Oblast působnosti 
je 10’ x 10’ na první úrovni, 20’ x 20’ na 
druhé, 30‘ x 30‘ na třetí apod. Výška mlhy je 
10‘. Pokud je ale kouzlo sesláno v uzavřeném 
prostoru, Temnota ho pokusí zaplnit. Silný 
vítr (jako je kouzelníkovo kouzlo třetí 
úrovně – Poryv větru) sníží dobu trvání 
kouzla o 75%. Toto kouzlo nefunguje pod 
vodou. 

Ticho do 15 stop (Proměny) 

Sféra: Strážní 
Dosah: 120 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: 15 stop 
Záchranný hod: žádný 

 
Po seslání  kouzla zavládne na zvoleném 

prostoru  absolutní ticho. Všechny zvuky 
ustanou, konverzace je nemožná, kouzla 
nemohou být seslána (pokud potřebují 
verbální složku) a žádné zvuky nevycházejí 
ani nevstupují do této oblasti. Toto kouzlo 
může být sesláno buď jednoduše do 
vzduchu nebo na nějaký předmět, ale efekt 
kouzla se nepohybuje pokud není seslán na  
předmět pohyblivý. Toto kouzlo je také 
možné seslat na nějakou postavu, potom se 
kouzlo pohybuje společně s ní. Pokud si ale 
efekt kouzla postava nepřeje může si hodit 
záchranný hod proti kouzlům. Pokud 
postava v hodu uspěje, je kouzlo sesláno 
jednu stopu za postavu a je tudíž 
nepohyblivé. Toto kouzlo poskytuje ochranu 
proti kouzlům která útočí zvukem,  jako je 
Zpěv harpií nebo Horn of Blasting atd. 
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Uchvácení  (Okouzlení / Očarování) 

Sféra: Zaříkání 
Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání:1 kolo 
Oblast působnosti: 90 stop poloměru 
Záchranný hod: negace 

 
Použitím tohoto kouzla si může kněz 

podmanit publikum, které kompletně 
rozumí řeči kterou kněz hovoří. Ti, kteří se 
nacházejí v oblasti účinnosti kouzla musí 
hodit záchranný hod proti kouzlům, jinak 
věnují veškerou pozornost knězi a ignorují 
celé své okolí. Ta rasa nebo náboženství, 
které chová k původci kouzla nenávist má 
bonus +4 k záchranným hodům. Všechny 
opravy za vysokou moudrost se používají. 
Postavy s životaschopností větší jak 4 nebo 
s moudrostí větší jak 16 automaticky uspěli 
v záchranném hodu. 

Aby kněz mohl seslat kouzlo musí bez 
přerušení mluvit po dobu jednoho kola. Poté 
se okouzlení ztratí až potom co kněz 
domluví. Maximálně však po jedné hodině. 
Ti, kteří jsou uchváceni nemohou nic 
podnikat po dobu okouzlení, plus ještě 1k3 
kol navíc poté co kouzlo přestane působit. 
Postavy, které vejdou do oblasti účinnosti 
kouzla si musí hodit záchranný hod také. 
Kouzlo také skončí, pokud na kněze někdo 
úspěšně zaútočí nebo pokud kněz provede 
nějakou jinou akci než je mluvení ale 1k3 kol 
se stále aplikuje. 

Pokud je nějak zaútočeno na posluchače, 
kouzlo okamžitě skončí a posluchač reaguje 
též okamžitě. Tudíž si hodí hod na reakce 
s postihem –10 podle toho co ho vyrušilo. 

Poznámka: Pokud se pod vliv kouzla 
dostane mnoho podobných postav může 
DM určit jejich úspěšnost v záchranných 
hodech procentuálním hodem.Např. Z 20 
mužů se záchranným hodem 16 (25%) bude 
okouzleno 15 a 5 ne. 

Vyjmutí  (Proměny) 

Sféra: Ochranná 
Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: původce kouzla 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem upraví kněz tok času 

podle sebe. Jedno kolo normálního času 
znamená pro kněze 2 kola + 1 / úroveň. 
Tedy kněz na páté úrovni může za jedno 
kolo (pro ostatní) něco dělat po dobu sedmi 
kol (DM by neměl dovolit diskutování 
s ostatními hráči o tom co má kněz dělat). 
V tomto pozměněném čase může kněz 
sesílat pouze tato kouzla: věštecká a léčebná 

a ty navíc ještě jen na sebe. Pokud by seslal 
například kouzlo uzdrav lehká zranění na 
někoho ze svých společníků, zrušil by tím 
kouzlo vyjmutí. Navíc nemůže chodit ani 
běžet, zneviditelnit se apod.  

Smí pouze číst, psát, přemýšlet a dělat 
další podobné akce. Může se ale stát cílem 
někoho jiného v tom případě ztrácí bonus za 
štít a obratnost. Jakýkoliv úspěšný útok na 
kněze automaticky kouzlo zruší. 

Vytvo ř  p lamen (Proměny) 

Sféra: Elementární (oheň) 
Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Po seslání tohoto kouzla vytryskne 

z knězovy dlaně plamen jasný jako světlo 
louče. Tento plamen nemůže popálit 
sesilatele, ale je dostatečně horký aby zapálil 
hořlavý materiál (papír, dřevo, vlna, olej 
atd.). Kněz může hodit plamen, jako by to 
byla střela až do vzdálenosti 40 yardů 
(považuje se za krátký dostřel). Ten pak na 
místě vybuchne a zapálí všechen hořlavý 
materiál v oblasti o poloměru tří stop. 
Postava, která je zasažena plamenem je 
zraněna za 1k4+1 životů. Pokud má na sobě 
hořlavý materiál musí strávit jedno kolo 
hašením, jinak bude zraněn za další dva 
životy, podle toho jak určí DM dokud oheň 
neuhasne. Rozhodnutí o zásahu je jako u 
granátoidní střely. Pokud ještě nevypršela  
doba trvání kouzla, objeví se v knězových 
rukou okamžitě další plamen. Kněz nemůže 
hodit více střel než je jeho úroveň a také 
nikdy ne více jak jednu za kolo. 

Zdeformuj  d řevo (Proměny) 
obratitelný 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Tímto kouzlem může kněz  porušit či 
nastálo zničit strukturu dřeva. Dosah kouzla 
je 10 yardů za úroveň kněze. Efekt se projeví 
přibližně na 15 palcové hůlce o průměru 
maximálně jeden palec za úroveň kněze. 
Tedy na první úrovni může kněz zničit 
topůrko normální sekery nebo čtyři šipky do 
kuše. Na páté úrovni již může zničit hůl 
velkou asi jako normální kopí. Tímto 
kouzlem zničené střelné zbraně jsou 
nepoužitelné, zbraně pro boj tváří v tvář 
dostávají postih –4 na útočné hody. 

Nějakým způsobem očarované dřevo 
může být takto znehodnoceno pouze pokud 
je kněz sesílající toto kouzlo na vyšší úrovni 
než ten, který dřevo očaroval. Šance na 
úspěch je v takovém případě 20% za každou 
úroveň o kterou je výše než ten kdo dřevo 
začaroval. Tedy pokud je o dvě úrovně výše 
je šance 40% atd. Dřevěné magické 
předměty jsou chápány jako by byly 
okouzlené knězem na 12 úrovni. Velmi silné 
magické předměty, jako třeba artefakty jsou 
tímto kouzlem nezničitelné. 

Obrácené kouzlo Obnov dřevo narovná 
ohnutý kus dřeva nebo jinak zvrátí účinky 
kouzla Zdeformuj dřevo. 

Zpomal  jed (Nekromancie) 

Sféra: Léčitelská 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 

 
Pokud je toto kouzlo sesláno na 

otrávenou postavu, silně zpomaluje účinek 
jedu. Musí být sesláno ještě dříve než jed 
začne plně působit (tuto dobu zná dobře tvůj 
DM). Kouzlo Zpomal jed ovšem jed 
nezneutralizuje, pouze oddaluje jeho účinek 
a předpokládá další magické léčení. 

Materiální složkou kouzla je 
knězův svatý symbol a stroužek česneku, 
který musí být vetřen do rány, či sněden 
pokud byl jed podán vnitřně. 

Žhavý kov (Proměny) 
obratitelné 

Sféra: Elementární (oheň) 
Dosah: 40 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 7 kol 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto kouzlo umožňuje knězi učinit nějaký 
kov (a jenom kov; příkladem je železo, 
železité slitiny, ocel) extrémně horkým. 
Přitom platí, že elfí kroužková zbroj nemůže 
být tímto kouzlem ovlivněna. Magické zbroje 
dostávají záchranný hod proti magickému 
ohni, pokud uspějí negují efekt. Materiální 
složkou kouzla je svatý symbol. 

V prvním kole trvání kouzla se začne 
kov rozehřívat a stane se nepříjemným na 
dotek. (toto je ten samý efekt jako 
v posledním kole trvání kouzla). Během 
druhého až šestého kola trvání kouzla se kov 
stane horkým a zraňuje popálením a 
tvořením puchýřů. Ve třetím, čtvrtém a 
pátém kole se rozpálí tak, že způsobuje 
rozsáhlá zranění, které jsou popsáno níže:
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Teplota kovu Zranění za kolo 

Velmi rozehřátý Nic 
Horký 1k4 životů 

Rozpálený* 2k4 životů 
 
* V posledním kole, kdy je kov, v tomto 
případě zbroj, rozpálená si musí 
postava, která má takovou zbroj na 
sobě, hodit záchranný hod proti 
kouzlům jinak se jí stane toto:  

Ruce nebo nohy nepoužitelné po 
dobu 2k4 dní. Tělo – chromé po dobu 
1k4 dní. Hlava – bezvědomí na 1k4 
směny. Tyto postihy mohou být 
odstraněny kouzlem 6 úrovně Léčení, 
nebo normálním odpočinkem. 

 
Materiály jako je dřevo, kůže nebo 

hořlavé oblečení začne doutnat a hořet 
pokud se nachází v blízkosti rozpálené oceli. 
Ty způsobují zranění na neodkrytých 
částech těla. Ochrana proti ohni (kouzla, 
lektvary, prsteny) nebo kouzlo Ochrana proti 
ohni negují účinek tohoto kouzla, stejně tak 
jako namočení do sněhu nebo vody nebo 
vystavení kouzlům Chlad či Ledová bouře.Tato 
verze kouzla neúčinkuje ve vodě. Za každé 
dvě úrovně kněze může být takto očarována 
zbroj jedné postavy lidské velikosti (tedy 
brnění, zbraň nebo prostě jen kus kovu o 
váze 50 liber). Tudíž kněz na třetí úrovni 
může ovlivnit jednu takovou postavu na 
čtvrté úrovni dvě atd. 

 
Obrácením kouzla vznikne kouzlo 

Mrazivý kov. Působí stejně jako kouzlo Žhavý 
kov. Odlišnosti ukazuje tabulka. 

 
Teplota kovu Zranění za kolo 

Studený Nic 
Ledový 1-2 životy 
Mrazící* 1k4 životů 

 
(*) Na konci posledního kola mrznutí 
zbroje si musí postižená postava hodit 
záchranný hod proti kouzlům. Pokud 
neuspěje vytvoří jí mráz na těle 
omrzliny. Ztratí jakýkoliv cit z jedné 
ruky, nebo z obou, pokud je hod 
opravdu špatný. To platí po dobu 1k4 
dní. Po tuto dobu nemůže postava tuto 
ruku vůbec používat. 
 

   Mrazivé železo je odstranitelné 
kouzlem Odolnost proti chladu, nebo nějakým 
jiným teplem – blízkým teplým ohněm (ne 
loučí). Pod vodou toto kouzlo nezpůsobuje 
zranění ale okolo kovu se vytvoří led. Ten je 
pak problémem při vynořování. 

Kouzla třetí úrovně  

Dýchej  ve  vodě  (Proměny) 
obratitelné 

Sféra: Elementární (voda, vzduch) 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání:  1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 1 postava 
Záchranný hod: žádný 

 
Příjemce tohoto kouzla může volně 

dýchat pod vodou po celou dobu trvání 
kouzla. Kněz může rozdělit dobu trvání mezi 
více postav. To znamená, že kněz na 8 
úrovni může nechat dvě postavy dýchat pod 
vodou po dobu 4 hodin nebo čtyři postavy 
na dvě hodiny. Minimální doba je půl 
hodiny na jednu postavu. 

Obrácení kouzla na zaklínadlo Dýchej na 
souši umožní vodním živočichům dýchat 
normální vzduch. Žádná z verzí kouzla 
nezamezí postavám dýchat jejich 
přirozeným způsobem v jejich přirozeném 
prostředí. 

Chůze po vodě  (Proměny) 

Sféra: Elementární (voda) 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání:  1 směna + 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožní knězi poskytnout 

jedné nebo více postavám schopnost chodit 
po vodě, bahně, tekoucím písku, oleji nebo 
sněhu. Postava se vody nedotýká, ale ve 
sněhu nebo bahně po ní zůstávají 2 palce 
hluboké stopy. Pohyblivost postavy se 
nesnižuje. Pokud je kouzlo sesláno pod 

vodou, příjemce kouzla je vyvržen nad 
hladinu.  

Za každou úroveň navíc která není 
nutná k seslání kouzla (5. úroveň) může 
kněz toto kouzlo použít na jednu postavu 
navíc. 

Materiální složkou kouzla je kousek 
korku a knězův svatý symbol. 

Chůze v  ohni  (Proměny) 

Sféra: Elementární (oheň) 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo + 1 / úroveň 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo dovolí jedné nebo více 

postav ignorovat účinky nemagického ohně 
o teplotě maximálně 2000 F (umožňujíc jim 
tak procházet se po lávě). Také jim poskytuje 
bonus +2 na záchranné hody proti 
magickému ohni a snižuje zranění 
takovýmto ohněm na polovinu. A to i 
v případě že záchranný hod selže. Za 
každou úroveň navíc, která není nutná 
k seslání kouzla (5. úroveň) může kněz toto 
kouzlo použít na jednu postavu navíc. Toto 
kouzlo není kumulativní s kouzlem Ochrana 
proti ohni a dalšími. 

Materiální složkou kouzla je knězův 
svatý symbol a nadrcený rubín v hodnotě 
500 zl za každou postavu. 

Kamenný útvar  (Proměny) 

Sféra: Elementární (země) 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 9 krychlových stop  
   + 1 stopa kr. / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
S pomocí tohoto kouzla může kněz 

změnit kus kamene v jeden kamenný útvar 
podle svého přání. Například, může vytvořit 
kamennou zbraň, speciální past nebo 
jednoduchou modlu. Stejně tak může změnit 
kamenné dveře a pomoci tak družině 
v útěku z vězení, ale tyto dveře musí mít 
odpovídající objem. Přesto že lze vyrobit 
dveře nebo sochu, nebudou detaily příliš 
velké. Pokud má mít předmět nějaké 
pohyblivé části je šance 30% že nebudou 
fungovat. 

Materiální složkou kouzla je 
měkký jíl který musí být zhruba přetvořen 
v požadovaný tvar a musí se jím kněz při 
sesílání kouzla dotknout cíle. 
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Kouzelný  ornát  (Očarování) 

Sféra: Ochranná 
Dosah: 0 
Složky: V,S,M 
Trvání: 5 kol / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: kněz 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem kněz očaruje své církevní 

roucho, svůj ornát. Tím dá předmětu TZ 
přinejmenším ekvivalentní kroužkové košili. 
Třída zbroje roucha se zvýší +1 za každé tři 
úrovně kněze na vyšší než páté úrovni. 
Maximální TZ je 1 a to na sedmnácté úrovni. 
Ornát je takto očarován po pět kol za úroveň 
kněze nebo do té doby než kněz ztratí 
vědomí. Pokud nosí kněz svůj ornát ještě s 
nějakým jiným typem brnění, započítává se 
pouze lepší (nižší) TZ. To platí jak pro brnění 
tak pro knězův ornát. Toto kouzlo není 
žádným způsobem kompatibilní s jiným 
magickým zvýšení třídy zbroje. 

Materiální složkou kouzla je právě onen 
církevní háv a svatý symbol knězova 
božstva. Tyto předměty nejsou kouzlem 
žádným způsobem poškozeny či magicky 
vyčerpány. 

Léčka (Okouzlení / Očarování) 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: do spuštění 
Doba sesílání: 3 kola 
Oblast působnosti: 2 stopy průměru  
  + 2 stopy / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožní knězi vytvořit 

pytlácké oko, které je na 90 % nezjistitelné 
bez pomoci magie. Oko může být vyrobeno 
z výhonku vína, řemene nebo provazu. 
Jakmile je na toto oko kouzlo sesláno 
předmět splyne se svým okolím. Oko je na 
jednom konci připevněno k nějaké větvi a 
okolo ní se pak stáhne a chytne nestvůru, 
která do pasti vstoupí (  takto lze za hlavu 
chytnout i hada nebo červa). 

Pokud je poblíž sesílání kouzla silný a 
ohebný strom, může být past připevněna 
přes něj. Kouzlo strom ohne a po chycení se 
strom vymrští a zraní chycenou postavu za 
1k6 životů a navíc jí vyzdvihne nad zem ( 
tedy podle toho kdo je chycen). Pokud není 
takový strom poblíž, připevní se oko na kus 
prutu, ten se obtočí okolo nestvůry, 
nezpůsobí jí žádné zranění, ale spoutá jí. Pod 
vodou je oko ukotveno v některých pevných 
bodech. Oko je magické takže po hodině ho 
prorazí pouze ledový obr nebo nějaký velký 
silák se silou asi tak 2. Každou následující 
hodinu ztrácí magický materiál svou pevnost 

a je tedy jednoduší ho zničit. Odolnost se 
snižuje o jeden bod za hodinu. Tedy 22 po 
dvou hodinách, 21 po třech, po šesti 
hodinách to dokáže již postava se silou 18. 
Po dvanácti hodinách se magie úplně 
vytrácí, smyčka se rozevře a uvolní 
kohokoliv koho držela. Smyčka může být 
přeříznuta jakoukoliv magickou zbraní, nebo 
zničena jakoukoliv tupou zbraní která je 
ovládána alespoň s bonusem +2 (třeba za 
velkou sílu) 

Kněz musí mít k seslání kouzla 
hadí kůži a kousek šlachy z nějakého hodně 
silného zvířete, kterou zamotá do smyčky. 
K seslání je ještě potřeba svatý symbol. 

Mluv s mrtvými (Nekromancie) 

Sféra: Věštecká 
Dosah: 1 
Složky: V,S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Po seslání tohoto kouzla může kněz 

položit několik otázek již nějakou dobu 
mrtvé bytosti. Samozřejmě kněz musí být 
schopen mluvit s mrtvou postavou v tom 
jazyce ve kterém mluvila  ona. To jak dlouho 
může být postava mrtvá závisí na úrovni 
kněze. Jen kněží na vysoké úrovni mohou 
mluvit s dlouho mrtvými postavami. Počet 
otázek a doba po kterou se může kněz 
s mrtvím bavit závisí také na úrovni kněze. I 
v případě že je kouzlo sesláno úspěšně snaží 
se být mrtví vyhýbaví jak jen to jde. Mrtví se 
snaží podávat extrémně krátké a omezené 
odpovědi, často hádanky nebo odpovídají 
tajemně. Ještě navíc berou otázky doslova. 
Samozřejmě jsou jejich znalosti omezeny tím 
co znali za svého života. 

Mrtvé postavy s rozdílným 
přesvědčením nebo na vyšší úrovni než je 
kněz získávají záchranný hod proti kouzlu. 
Postavy které uspějí se mohou rozhodnout, 
že odmítnou odpovědět na knězovu otázku. 
Postavy které to udělají automaticky zruší 
knězovo kouzlo. Záleží na DM jestli povolí 
seslat toto kouzlo na danou postavu třeba 
jen jednou za týden. 

Kněz potřebuje k seslání tohoto kouzla 
svůj svatý symbol a hořící kadidlo, kterým 
pohybuje nad tělem mrtvého při sesílání 
kouzla. Z toho plyne že toto kouzlo nelze 
používat pod vodou. 

Modl itba (Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Bojová 
Dosah: 0 
Složky: V,S,M 
Trvání:  1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: oblast 60 stop  
Záchranný hod: žádný 

 
Prostřednictvím kouzla Modlitba kněz 

vyvolá posvátné síly, které projevují svoji 
náklonnost knězi a jeho společníkům a 
naopak ubližují a škodí jejich nepřátelům. 
Platí, že bytosti v oblasti účinnosti kouzla 
jsou okamžitě pod jeho vlivem. V okamžiku, 
kdy je kouzlo dokončeno, obdrží všichni 
knězovi přátelé bonus +1 k záchranným 
hodům, hodům na útok a na zranění. 
Zatímco knězovi nepřátelé si vytrpí postih ke 
všem těmto hodům -1. Tudíž stačí jen když 
je kouzlo Modlitba vysloveno a kněz už může 
dělat věci další. To ale neplatí pro kouzlo 
Chvalozpěv, ve kterém se musí pokračovat 
aby bylo zdárně dokončeno. Pokud však jiný 
kněz při sesílání Modlitby zpívá Chvalozpěv, 
slučují se efekty na výsledných +2 pro 
přátele a -2 pro nepřátele v dosahu obou 
kouzel.  

Kněz potřebuje k seslání kouzla stříbřitý 
svatý symbol, růžence nebo jiné podobné 
znamení pro zdárné dokončení kouzla. 

Najdi  p ředmě t  (Věštění) 
obratitelné 

Sféra: Věštecká 
Dosah: 60 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V,S 
Trvání:  8 hodin 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 předmět  
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo pomůže knězi najít jemu 

dobře známý a nebo jen obyčejný (a běžně 
prodejný) předmět. Kněz  se za sesílání 
kouzla pomalu otáčí a zjišťuje zda-li se 
směrem, kterým se dívá ve vzdálenosti 
kouzla předmět nachází. Dosah kouzla závisí 
na úrovni kněze. Například na třetí úrovni 
kněze je to 90 yardů, 100 na 4 úrovni nebo 
110 na páté úrovni. Toto kouzlo dokáže najít 
veskrze všechny předměty jako je například 
roucho, šperky, lano, nástroje, zbraně nebo i 
schody či žebřík. Kněz najde jen jeden 
předmět, na který se rozhodne při sesílání 

 

Knězova úroveň Doba od smrti postavy Čas na rozhovor Počet otázek 
1 – 7 1 týden 1 kolo 2 
7 – 8 1 měsíc 3 kola 3 
9 – 12 1 rok 1 směna 4 

13 – 15 10 let 2 směny 5 
16 – 20 100 let 3 směny 6 

21+ 1000 let 1 hodina 7 
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myslet.  
Zvláštní předměty jako je například 

královská koruna, musí kněz přesně znát, 
jinak kouzlo nepracuje. Z toho tedy plyne, 
že vzácné předměty a artefakty musí kněz 
velmi dobře znát jinak je nikdy nenajde. 
Toto kouzlo je blokováno olovem. 

K seslání kouzla je nutný magnetovec. 
Obrácením kouzla vznikne kouzlo Ukryj 

předmět. Toto kouzlo zabraňuje tomu, aby byl 
předmět (ovlivněný tímto kouzlem) nalezen 
pomocí hledacích kouzel, křišťálovou koulí 
nebo podobným způsobem a to po dobu 8 
hodin. Kněz se musí takto očarovávaného 
předmětu dotknout. 

Jakýmkoliv použitím tohoto kouzla nelze 
nalézt živé bytosti. 

Odstraň  paralýzu (Zažehnávání) 

Sféra: Ochranná 
Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V,S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 1k4 bytostí na 20 stop  
   krychlových 
Záchranný hod: žádný 

 
Sesláním zaklínadla může kněz zbavit 

jednu nebo více bytostí paralýzy jakéhokoli 
druhu (jako např. Dotek ghúla nebo kouzla 
Polap a Zpomal). Pokud je kouzlo sesláno na 
jednu postavu je efekt paralýzy okamžitě 
negován. Pokud se ale kněz rozhodne seslat 
Odstraň paralýzu na dvě bytosti, hází si 
záchranný hod proti efektu kouzla, ovšem s 
bonusem +4. Při sesílání tři nebo čtyři 
bytosti, je bonus k jejich záchrannému hodu 
+2. Mezi knězem a cílem zaklínadla se nesmí 
nacházet žádná hmotná nebo magická 
bariera, jejíž přítomnost by vedla k 
obyčejnému promarnění kouzla. 

Ochrana před ohněm 
(Zažehnávání) 

Sféra: Ochranná, Elementární (oheň) 
Dosah: dotek 
Složky: V,S,M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Efekt tohoto kouzla závisí na tom je-li 

sesláno na kněze nebo na někoho jiného. 
V obou případech se ale účinky kouzla 
vytratí maximálně po 1 směně od seslání 
kouzla za úroveň kněze. 

Pokud je kouzlo sesláno na kněze, získá 
imunitu proti: normálnímu ohni (louče, 
táboráky, hořící olej apod.). Dále proti 
projevům magického ohně jako je  třeba 
dračí dech. Proti kouzlům jako jsou Hořící 

ruce, Ohnivá koule, Ohnivá semena, Ohnivá 
bouře, Plamenný úder nebo Roj meteoritů. 
Navíc také proti dechu pekelného psa nebo 
salamandra, atd. Tato imunita se vytratí poté 
co kouzlo absorbuje 12 životů / úroveň 
kněze, za které by byl kněz ohněm nebo 
horkem zraněn. Imunita se samozřejmě 
vytrácí i nebo pokud je kouzlo zrušeno. 

Pokud je kouzlo sesláno na jinou 
postavu než na kněze samotného, získá 
příjemce kouzla imunitu proti normálnímu 
ohni a získává bonus +4 na záchranné hody 
proti útokům ohněm a snižuje zranění 
způsobené magickým ohněm na polovinu. 

Materiální složkou kouzla je knězův 
svatý symbol. 

Ochrana před sférou 
negat ivní  energ ie  
(Zažehnávání) 

Sféra: Ochranná, Nekromantická 
Dosah: dotek 
Složky: V,S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 bytost  
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo poskytne knězi nebo 
dotknuté bytosti částečnou ochranu před 
nemrtvými bytostmi, které jsou ve vztahu se 
sférou Negativní energie (příkladem budiž 
stín, spektra nebo vampýr). Kouzlo navíc 
poskytuje další ochranu a to před kouzly 
upíjejícími úrovně. Kouzlo Ochrana před 
sférou negativní energie otvírá spojení se 
sférou Pozitivní energie, které neutralizuje 
efekty negativní energie. Pokud byl příjemce 
kouzla nějakým způsobem zasažen 
Negativní energií, má navíc povolen 
záchranný hod proti smrtící magii. Pokud 
uspěje, energie se neutralizují za oslepujícího 
záblesku a dunivého hromu. Poté tato bytost 
utrpí pouze běžné zranění a odečte si 
příslušné životy. Zvláštní útoky, jako je upití 
úrovní nebo bodů síly, jsou automaticky 
zrušeny, bez ohledu na počet úrovní/bodů, 
které by snad útok upil. Útočící nemrtvý je 
zraněn za 2k6 životů sférou Pozitivní 
energie. Pokud bylo však původcem kouzlo 
(a tedy i kouzelník) nebo předmět, tento 
zraňující efekt nepůsobí. 

Tato ochrana však působí jen proti 
jednomu takovému útoku. Protekce se 
vytratí v okamžiku kdy se hází záchranný 
hod. Kouzlo je rozptýleno ať už příjemce 
uspěl či neuspěl proti smrtící magii. Navíc 
platí, že při neúspěchu je příjemce kouzla 
zraněn za dvojnásobek životů. A aby to 
nebylo vše, jsou mu upity příslušné body síly 
nebo úrovně. Ochrana trvá jednu směnu za 
úroveň kněze, nebo dokud není příjemce 
zasažen negativní energií. Pokud se kněz 

nachází na Negativní sféře, nemůže toto 
kouzlo seslat. 

Ostnatá vegetace 
(Proměny, Okouzlení) 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: 60 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: 3k4 směn + 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 10 stop čtverečných  

/ úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Pokud se v oblasti kam je toto kouzlo 

sesláno nachází jakékoliv rostliny alespoň 
malé výšky bude kouzlo účinkovat. Zem 
pokrývající vegetace nebo kořeny a kořínky 
v dané oblasti se stanou velmi pevnými a 
ostře bodavými. Takže krajina, která se zdá 
jinak nezměněná je jakoby pokryta stovkami 
ježků. Za každých deset stop, kterými se 
oběť takto prodírá je zraněna za 2k4 životů. 
Také si musí hodit záchranný hod proti 
kouzlu, pokud neuspěje sníží se její 
pohyblivost na třetinu (nikdy ale neklesne 
pod 1). Tento postih se ztratí po 24 hodinách. 

Bez použití kouzel jako je Pravdivé vidění 
nebo jiným magickým způsobem (kouzla 
Odhal pasti a Najdi pasti) je oblast absolutně 
nerozpoznatelná od okolí, dokud se do ní 
oběť nedostane a není poprvé zraněna. 
Postava také neodhadne jak velká je daná 
oblast, pokud nepoužije magii. 

Složkou kouzla je knězův svatý symbol a 
navíc sedm trnů či malých větviček 
obroušených do špičky. 

Oživ  neživého (Nekromancie) 

Sféra: Nekromantická 
Dosah: 10 yardů 
Složky: V,S,M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo vytváří nemrtvá monstra 
nejnižší třídy jako jsou kostlivci nebo 
zombie. Tedy obyčejně z kostí nebo těl 
mrtvých lidí, polohumanoidů nebo 
humanoidů. Kouzlo způsobuje, že tyto 
tělesné zbytky oživnou a nadále poslouchají 
jednoduché rozkazy kněze bez ohledu na to 
jakého přesvědčení byli v původním životě. 
Kostlivci či zombie kněze následovat, zůstat 
v nařízené oblast a napadnout jakékoli 
stvoření (nebo jen specifickou bytost) atd. 
Nemrtví zůstanou oživeni do té doby než 
jsou zničeni nebo odvráceni. Magie, která je 
stvořila nemůže být rozptýlena (tudíž kouzlo 
rozptyl magii nefunguje). 
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Kněz může oživit jednoho kostlivce nebo 
zombie za každou úroveň zkušenosti, které 
dosáhl. Jestliže si kněz přeje oživit bytost s 
životaschopností 1 a více, je jejich počet 
předurčen právě touto maximální 
životaschopností podle knězovy úrovně. 
Kostlivci mají životaschopnost rovnou 
oživované nestvůře, zatímco zombie mají o 1 
více. Tudíž, kněz na dvanácté úrovni může 
oživit 12 trpasličích kostlivců (či šest zombie) 
nebo čtyři zombie gnoly nebo jednu zombie 
ohnivého obra. Všimněte si, že se celý tento 
systém opírá o STANARDNÍ 
životaschopnost oživované rasy. To v praxi 
znamená, že mocný dobrodruh na dvacáté 
úrovni může být obživen jako kostlivec nebo 
zombie s životaschopností 1 až 2 a bez 
jakýchkoli zvláštních schopností nebo 
dovedností podle rasy. Zajímavou 
alternativou oživování je, že kněz může také 
obživovat slabší zvířecí kostlivce (s 
životaschopností 1 - 1) za každou úroveň 
zkušenosti, které dosáhl. 

Toto kouzlo vyžaduje ke svému 
úspěšnému seslání kapku krve, kus kůže 
nebo masa oživované bytosti plus špetku na 
prach drcených kostí. Doba sesílání tohoto 
kouzla se počítá jako čin velmi zlého ražení a 
v praxi jej používají jen kněží zlého 
přesvědčení. 

Polap zv í ře  
(Okouzlení / Očarování) 

Sféra: Zvířecí 
Dosah: 80 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 1 – 4 zvířata v oblasti  
   40 stop krychlových 
Záchranný hod: negace 

 
Tímto kouzlem může kněz znehybnit 

jedno až pět zvířat. Toto kouzlo působí na 
normální nebo obří savce, ptáky nebo plazy, 
ale nepůsobí na nestvůry jako jsou kentauři, 
gorgony, harpie, nágy, apod. Opice, 
medvěd, krokodýl, pes, lišky, obří bobři nebo 
podobná zvířata se mohou stát terči kouzla. 
Kouzlo Svaž zvíře se vytratí po 2 kolech za 
každou úroveň kněze. Kněz sám rozhodne 
kolik zvířat bude kouzlem ovlivněno, ovšem 
čím více jich bude tím mají větší šanci, že na 
ně kouzlo nebude účinkovat. Každé zvíře má 
šanci hodit záchranný hod. Pokud je ale 
cílem kouzla pouze jedno zvíře má postih –4, 
pokud dvě zvířata, rovná se postih –2. Pokud 
jsou tři, je postih –1 a pokud jsou čtyři 
nedostávají postih žádný. 

Maximální tělesná váha zvířete je 400 
liber (a to jen u savců, ostatní druhy max. 100 
liber) na zvíře za každou úroveň kněze. Tedy 
kněz na 8 úrovni může  okouzlit 4 savce o 

váze maximálně 3200 liber nebo stejný počet 
plazů nebo ptáků do hmotnosti 800 liber. 

P ředst íre j  smrt  (Nekromancie) 

Sféra: Nekromantická 
Dosah: dotek 
Složky: V 
Trvání: 1 směna + 1kolo / úroveň 
Doba sesílání: ½ 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Prostřednictvím tohoto kouzla je kněz 

schopen uvést sebe nebo dotknutou bytost 
do kaleptického stavu tak, který je nemožné 
rozpoznat od smrti. Cíl kouzla ale stále může 
slyšet a cítit a rozpoznávat co se momentálně 
děje. Postava, ale nevidí a tělesně necítí, 
tudíž nepozná zda-li je s ní špatně 
zacházeno nebo zda-li byla nějakým 
způsobem poraněna. Takové zranění se ale 
počítá jen za polovinu a to kvůli tomu, že 
postava necítí bolest. Aby to nebylo vše tak 
postava pod vlivem tohoto kouzla je 
nepostižitelná paralýzou, jedem nebo upitím 
úrovně. Ovšem účinky jedu, který do těla 
vstřiknut nebo jiným způsobem uveden, se 
po vypršení trvání kouzla ihned projeví. 
Samozřejmě je povolen záchranný hod. 
Nicméně kouzlo Předstírej smrt neochraňuje 
svůj cíl před příčinami skutečné smrti jako 
např. rozdrcení pod sesuvem půdy apod. 
Cílem kouzla se může stát bytost stát jedině 
pokud souhlasí s jeho sesláním. Pokud si 
bude kněz přát může kdykoli zrušit účinek 
kouzla. To ale vyžaduje jedno celé kolo pro 
obnovení standardních tělesných funkcí. 

Všimněte si že, narozdíl od kouzelníkovy 
verze tohoto kouzla, smí být ovlivněni pouze 
humanoidé libovolných úrovní.   

P ř i vo le j  hmyz 
(Zaklínání / Přivolání) 

Sféra: Zvířecí 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 postava 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo přivolá roj hmyzu, který 

zaútočí na zvolenou postavu. Létající hmyz 
se objeví v 70% případů, lezoucí ve 30 
procentech. Po objevení hmyz zaútočí na 
postavu, která je v dosahu kouzla. Pokud se 
terč snaží utíkat je každé kolo zraněn za 2 
životy, v případě opačném je zraněn za 4. 
Pokud se rozhodne hmyz ignorovat získává 
terč kouzla postih –2 na útočné hody a +2 na 
TZ. Pokud chce seslat kouzlo určí se podle 
iniciativy jestli se mu podaří kouzlo seslat 
dříve než bude zraněn. Pokud prohraje, je 

jeho koncentrace narušena a kouzlo se 
zhroutí. Mraku hmyzu se dá uprchnout do 
kouře nebo do ohně, či skokem do vody. V 
tom případě může být heno posláno na další 
oběť. Hejnu však bude trvat jedno kolo než 
se kolem nové postavy „obalí“. Lezoucí 
hmyz se může pohybovat rychlostí 
maximálně 10 stop z kolo, létající hmyz 
rychlostí 60 stop za kolo. Kněz se musí na 
ovládání roje soustředit. Hejno je rozehnáno 
pokud s kněz pohne nebo je vyrušen. 

Je možné že pod zemí může kněz 
přivolat 1k4 obřích brouků, tato šance je 
pouze 30 procent, pokud nejsou brouci 
poblíž. Toto kouzlo nefunguje pod vodou. 

Materiální složkou kouzla je knězův 
svatý symbol, okvětní lístek nějaké rostliny a 
kousek bláta nebo mokrého jílu. 

Pyrotechnika (Proměny) 

Sféra: Ochranná, Elementární (oheň) 
Dosah: 160 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 10x nebo 100x  
   objem původního ohně 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto zaklínadlo přinutí jeden existující 

zdroj ohně aby vytvořil jeden ze dvou 
následujících efektů, podle přání kněze. 

Zaprvé: Může vytvořit vybuchující a 
zářící barevný ohňostroj, který vybuchuje po 
dobu jednoho kola. Postavy v, pod nebo do 
vzdálenosti 120 stop od této oblasti které 
mají nezastřený výhled jsou oslepeny na 1k4 
+ 1 kol, pokud neuspějí v záchranném hodu 
proti  kouzlu. Ohňostroj je asi 10x větší než 
byl zdroj ohně ze kterého byl vytvořen. 

Zadruhé: Může vytvořit tlustý sloup 
kouře který vychází z ohně, který se stane 
následným zdrojem pro toto kouzlo. Tento 
kouř se poté rozloží do dusivého černého 
mraku dýmu, který se vytratí po jednom 
kole / úroveň kněze. Pokryje přibližně 
polokruhovitou oblast od země nahoru, nebo 
vyplní zastřešenou oblast. Viditelnost 
v tomto kouři se snižuje na 2 stopy. Objem 
kouře je 100 násobkem objemu ohně ze 
kterého bylo kouzlo vytvořeno. 

Toto kouzlo používá jako materiální 
složku oheň v oblasti účinnosti kouzla. Tento 
oheň je pak kouzlem zadušen. Pokud je jako 
zdroj kouzla použit ohromný oheň, mohou 
být zadušeny pouze některé jeho části. 
Magické ohně nejsou po vypršení kouzla 
uhašeny a pokud je jako zdroj kouzla 
použita ohnivé nestvůra, (jako je třeba 
elementál ohně) způsobí mu kouzlo zranění 
za 1k4 + 1 / úroveň kněze. 

Toto kouzlo neúčinkuje pod vodou. 
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Rozpty l  magi i  (Zažehnávání) 

Sféra: Ochranná 
Dosah: 60 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 30 stop krychlových 

  nebo  předmět 
Záchranný hod: žádný 

 
Sesláním tohoto kouzla uvolní kněz síly, 

které jsou schopny neutralizovat nebo úplně 
zrušit vlivy, způsobené magií. Tato 
neutralizace funguje následujícími způsoby:  

Za prvé, je zde šance, že se kouzlu 
podaří odstranit magické efekty (včetně 
vrozených schopností) vyvolané jinými 
bytostmi nebo předměty.  

Za druhé, může narušit průběh sesílání 
nebo použití magických schopností (i 
předmětů) v oblasti účinnosti.  

Za třetí, může zničit magické lektvary 
(které jsou považovány za cíl 12 úrovně). 

V oblasti účinnosti jsou vždy prošetřeny 
všechny předměty aby se zjistilo, zda-li 
nebude kouzlem rozptýlen. Kněz je vždy 
schopen automaticky zrušit efekt svého 
vlastního seslaného kouzla. Může se ale stát, 
že se knězi podaří rozptýlit i svá vlastní 
kouzla a to i pokud si tak nepřeje. Šance na 
úspěch závislá na rozdílu úrovní mezi 
původcem kouzla Rozptyl magii a cílovým 
magickým efektem. Základní šance 
úspěšného rozptýlení magie je hod 11 a vyšší 
na 1k20. Jestliže je kněz na vyšší úrovni než 
tvůrce magického působení, je rozdíl jejich 
úrovní odečten od základního úspěšného 
hodu. Pokud je ale původce kouzla Rozptyl 
magii na úrovni nižší, je takový rozdíl k hodu 
přičten. Opět platí, že pokud při hodu padne 
20 znamená to úspěch a naopak 1 znamená 
neúspěch. Z toho plyne, že kněz, který sesílá 
toto kouzlo může být klidně o deset úrovní 
výše než je magické působení, kterou se 
snaží rozptýlit, ale když padne 1 znamená to 
stejně neúspěch. 

Pokud je kouzlo Rozptyl magii sesláno 
přímo (a jen) na předmět, ovlivní pouze ty 
nějakým způsobem očarované (např. svitky 

prsteny hůlky, zbraně, štíty, brnění a mnoho 
dalších rozmanitých předmětů). Úspěšné 
seslání na takový předmět způsobí jeho 
následnou nefunkčnost na 1k4 kol.  Předmět 
vlastněný či používaný nějakou bytostí 
používá záchranný hod proti kouzlům této 
bytosti jako ochranu před rozptýlením. 
Pokud bytost neuspěje, je předmět 
automaticky považován za nefunkční. 
Pokud je předmět interdimenzionálního 
ražení (jako Pytel beztíže) považován za 
nefunkční, je dočasně uzavřený a tudíž 
nepoužitelný. Nezapomeňte, že fyzické 
vlastnosti předmětu zůstávají neměnné, 
tudíž magicky nefunkční meč je ale stále 
mečem. 

Artefakty jsou tímto kouzlem 
nepostihnutelné, ale některé z jejich 
magických vlastností by mohly případně 
podlehnout rozptýlení magie. Rozhodnutí 
závisí na DM.  

Důležitou vlastností kouzla Rozptyl magii 
je (při úspěšném hodu) schopnost odstranit 
efekty kouzel které nějakým způsobem 
očarují nebo paralyzují cíl. Některá magická 
působení určitých kouzel jsou tímto kouzlem 
nepostihnutelné, viz dodatek 2: poznámky o 
kouzlech. 

Runa ochrany 
(Proměny, Vzývání / Vyvolávání) 

Sféra: Strážní 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: do vyprázdnění 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Runa ochrany je mocný magicky rytý 
piktograf, glyf, který zabraňuje 
neoprávněným nebo nepřátelským bytostem 
projít nebo vstoupit do střeženého areálu. 
Může být například využit na střežení 
malého mostu nebo jako past na truhle s 
pokladem.  

Kněz musí přesně zadat podmínky 
hlídky. Obyčejně bytost, která vstoupí do 
střežené oblasti aniž by oznámila jméno 

glyfu nebo nějaký určitý název (rozuměj, 
heslo - pozn. překl.) se stává potencionálním 
terčem jeho magie. Jedinou možností jak 
uniknout efektům vyvolávaných glyfem je 
hodit úspěšně záchranný hod na kouzla. 
Nastavení cíle runy může být také podle 
fyzických parametrů bytosti, jako je rasa, 
velikost nebo váha. Nastavit lze také citlivost 
na dobro a zlo nebo na náboženské vyznání. 
Runa však nedokáže identifikovat nepřítele 
podle povolání, životaschopnosti nebo 
úrovně. 

Více glyfů nemůže být sesláno na jedno 
stejné území. Kouzlo ale například smí být 
zakouzleno na každý ze vchodů do 
místnosti. 

Při sesílání kozla začne kněz plést mdle 
žhnoucí linky do kružby okolo ochranného 
symbolu. Kněz potřebuje na každých 5 stop 
splétaní tajemných linek okolo střeženého 
areálu jedno kolo. Kněz může očarovat 
území ve tvaru čtverce, ve kterém se každá 
z jeho stran rovná knězově úrovni. 
Zajímavostí ale je, že glyf může být seslán 
tak, aby se velikostí přizpůsoboval 
knězovým omezením maximálního rozsahu 
runy ve stopách. Tímto může kněz seslat 
různé jiné útvary než jenom čtverec. Jejich 
velikost se rovná obsahu původního čtverce 
(strana x strana, tudíž úroveň x úroveň). 
Například, kněz na 6. úrovni může seslat 
glyf na čtverec 6 x 6 stop nebo na čtyřúhelník 
4 x 9 stop nebo na podlouhlou čáru 1 x 36 
stop. V okamžiku, kdy je kouzlo úspěšně 
dokončeno se glyf stává neviditelným. 

Pro úspěšné seslání je potřeba aby kněz 
nejprve kadidlem označil tvar glyfu. Pokud 
ale území na které má být glyf seslán 
přesáhne velikost 50 stop čtverečních musí 
být tento cílový areál posypán rozmělněným 
diamantem (a to minimálně v hodnotě 2000 
zl). 

Obyčejně jsou runy navrženy tak, aby 
např. bleskem zranily cíl za 1k4 životů za 
úroveň kněze, který runu seslal. Dalšími 
možnostmi jsou ohnivé exploze, paralýza, 
oslepení, hluchota a podobně. DM nemusí 
knězi dovolit, aby do runy zakouzlil 
zraňující magii úrovně, které ještě nedosáhl. 
Platí, že pokud cíl uspěje v záchranném 
hodu na kouzla proti runě, snižuje jeho 
zničující potenciál o polovinu. Runy nelze 
ovlivnit nebo nějakým způsobem obejít 
jakýmkoli magii zkoumajícím kouzlem. 
Nicméně ještě stále může být glyf rozptýlen 
nebo odhalen schopností zlodějů na 
vysokých úrovních. 

DM může také rozhodnout, že se určité 
runy k náboženství vyznávaném sesílajícím 
knězem nehodí, tudíž může některé efekty 
pro určité církve zakázat. Samozřejmě také 
může vytvořit runy nové, dle pravidel pro 
vymýšlení kouzel. 

Shrnutí rozptýlení magie: 

Zdroj magie Odolává jako Výsledek rozptýlení 
Kněz - automatické 
Jiný kněz či kouzelník / úroveň / životaschopnost zrušení efektu 
  vrozená schopnost   cíle  
Hůlka 6 úroveň zrušení efektu 
Hůl 8 úroveň zrušení efektu 
Lektvary 12 úroveň lektvar zničen 
Různé magické předměty 12 úroveň nebo zvláštní * 
Artefakt rozhodnutí DM rozhodnutí DM 
 
* Zrušení efektu; pokud je cílem magický předmět, stává se nefunkční po 1k4 kol. 
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Růst  rost l in  (Proměny) 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: 160 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto kouzlo může účinkovat dvěma 

odlišnými způsoby podle toho jak si kněz 
vybere. Prvním účinkem zaklínadla je to, že 
přinutí normální rostliny k rychlému růstu a 
k zamotání ovinutí do sebe tak že vytvoří 
křoví nebo džungli, kterou se jakákoliv 
bytost musí prodírat a to buď prosekáváním 
si cesty nebo silou a to rychlostí maximálně 
10 stop za kolo (20 pokud se takto prosekává 
postava větší než M). V oblasti kde je kouzlo 
sesláno se musí nacházet keř nebo stromy, 
jsou to právě tyto rostliny, které tak rychle 
vyrostou a zamotají se. Oblast působnosti 
kouzla je plocha o rozměru 20 yardů / 
úroveň kněze, a to v jakémkoliv poměru 
stran celkové plochy. Tedy kněz na 8 úrovni 
může obsáhnout maximálně oblast. 160 x 160 
stop nebo 320 x 80, 640 x 40 nebo i 1280 x 20 
stop. Takto zamotané rostliny zůstanou 
v dané oblasti dokud je někdo neposeká, 
nejsou vypáleny nebo zničeny magií (třeba 
kouzlo Rozptyl magii). 

Druhé použití kouzla působí na 1 míly 
čtvereční povrchu. DM tajně a nepozorovaně 
hodí záchranný hod, (který závisí na úrovni 
kněze) aby zjistil jestli bude kouzlo 
účinkovat. Pokud je hod úspěšný kouzlo 
způsobí že rostliny v oblasti se stanou více 
odolnými, většími a dají více plodů. Jejich 
výnos se zvětší o 20 až 50 procent ([1k4+1] x 
10%), než by normálně vydaly v dané 
sezóně.  

Toto kouzlo neochrání před neštěstími, 
jako jsou povodně, sucho, požár nebo hejna 
kobylek. Kouzlo jen zvýší šance rostlin 
takovou pohromu přežít. Účinek kouzla se 
vytratí po uběhnutí jednoho hospodářského 
cyklu. Zima znamená konec i pro velké a 
statné stromy. Toto kouzlo je v některých 
zemědělských oblastech běžnou součástí 
jarních oslav. 

Sejmi  k letbu (Zažehnávání) 
obratitelné 

Sféra: Ochranná 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Sesláním zaklínadla dokáže kněz 

odstranit kletbu z předmětu, bytosti nebo ji 
zničit v jiné formě nežádoucího seslání nebo 
přítomnosti zla. Kouzlo Sejmi kletbu však 
přímo kletbu z předmětu neodstraňuje, 
nýbrž dovoluje jeho nositeli její účinky 
porušit. Například po seslání zaklínadla lze 
sundat prokletou helmu, brnění, štít či zbraň, 
která dává postavě postihy a nemůže být 
sejmuta. 

Může se stát, že některé zvláštní kletby 
nelze zaklínadlem odstranit. Odstraněny 
mohou být jen samotným kouzelníkem, 
který ji vyvolal. Lykantropii lze například 
vyléčit teprve od 12. úrovně, sesláním 
zaklínadla na zvířecí podobu bytosti. Dlak si 
hodí záchranný hod proti kouzlům. Pokud 
ale v hodu uspěje, může se kněz pokusit 
lykantropii opět odstranit teprve až na další 
úrovni. 

Obracená varianta tohoto kouzla není 
permanentní. Zaklínadlo Sešli kletbu trvá 
jednu směnu za zkušenostní úroveň kněze. 
Navíc smí kletba mít jen tyto následující 
vlastnosti: ½ svého trvání redukuje jednu 
vlastnost bytosti až na nejzažší hranici 3 (DM 
vlastnost náhodně vybere). Nebo může za ¼ 
svého trvání snížit záchranné a útočné hody 
oběti o -4. A nebo po ¼ trvání způsobuje to, 
že každé kolo obět na 50% odhodí jakýkoli 
předmět ve svém vlastnictví (nebo sladce nic 
nedělat, pokud bytost nic nevlastní). 

Kněz může také vymyslet svoji vlastní 
kletbu (platí, že by se její síly měli podobat 
těm popsaným výše). Poraďte se se svým 
DM. Aby bylo seslání kouzla Sešli kletbu 
úspěšné, musí se kněz cíle dotknout. Po 
tomto dotyku má ještě obět právo na 
záchranný hod. Pokud je hod úspěšný stává 
se zaklínadlo neúčinným. Takto seslaná 
kletba nemůže být rozptýlena. 

Sešl i  b lesk (Proměny) 

Sféra: Počasí 
Dosah: 360 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: poloměr 10 stop 
Záchranný hod: 1/2 
 

Pokud chce kněz seslat toto kouzlo musí 
být se v dané oblasti nacházet nějaký typ 
bouře. Příkladem budiž déšť, vítr a mraky, 

ledové nebo horké počasí nebo tornádo (a to 
i vytvořená džinem nebo vzdušným 
elementálem s životaschopností nejméně 7. 
Kněz může povolat hrom a blesk. Původce 
kouzla může seslat jeden blesk za směnu. 
Kněz nemusí ale nutně seslat blesk, může 
klidně kouzlit nebo dělat cokoliv jiného. 
Nicméně musí zůstat na jednom místě celé 
kolo, ve kterém je blesk seslán. Doba trvání 
kouzla je 1 směna za úroveň kněze. Každý 
blesk způsobí zranění elektřinou za 2k8 
životů + 1k8 životů za každou dosaženou 
úroveň kněze. Tudíž kněz na  4 úrovni 
způsobí jedním bleskem zranění za 6k8 
životů (2k8 + 4k8) 

Blesk sjede k zemi vertikálně a udeří na 
místě které si kněz určí a to až do vzdálenosti 
360 yardů. Všechny postavy  ve vzdálenosti 
10 stop od místa kde blesk udeřil jsou 
zraněny  pokud neuspějí v záchranném 
hodu proti kouzlům. Pokud byl jejich 
záchranný hod úspěšný, odečtou si jenom 
polovinu zranění. 

Jelikož toto kouzlo vyžaduje bouři, která 
zuří nad knězovou hlavou, nelze toto kouzlo 
použít pod zemí nebo pod vodou. 

Splynut í  s  kamenem 
(Proměny) 

Sféra: Elementární 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání:  8 kol + 1k8 kol 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: původce kouzla  
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožní knězi a jeho 

vybavení vstoupit do kamene. Kámen musí 
být dostatečně velký, aby mohl pojmout 
knězovo tělo a to ve všech třech rozměrech. 
Když je seslání kouzla ukončeno sloučí se 
kněz se svým vybavením (o maximální váze 
100 liber) s kamenem. Pokud se jakákoliv 
podmínka k úspěšnému seslání nesplní, 
kouzlo selže a je vyplýtváno. 

Pokud je kněz v kameni, zůstává 
v kontaktu s tou částí okolí jejímž směrem se 
do kamene dostal. Kněz si je také v kameni 
vědom toku času. Nicméně jakýkoliv pohyb 
venku není vidět ani slyšet. Pokud je kámen 
nějakým způsobem poškozen, knězi to nijak 
zvlášť neuškodí ale je možné, že ve velké 
míře bude dostačující k tomu, aby ho 
z kamene vypudilo se ztrátou 4k8 životů. 
Pokud je kámen zničen úplně je kněz 
okamžitě z kamene vypuzen a pokud 
neuspěje v záchranném hodu proti kouzlu je 
na místě mrtev. 

Magie se vytratí po 1k8 + 8 kolech. Hod 
hází skrytě v nečekanou chvíli DM. Kněz 
může z kamene vyjít kdykoliv po dobu 
trvání kouzla a to tím směrem kterým do 
něho vešel. Pokud trvání kouzla vyprší a 



 

 Kněžská kouzla (3. úroveň) 

 216 

kněz je stále v kameni nebo je účinek 
knězova kouzla rozptýlen je kněz z kamene 
vypuzen se zraněním za 4d8 životů. 

Následující kouzla seslaná na kámen ve 
kterém se kněz nachází způsobují následující 
efekty:  

Maso na kámen mu způsobí  zranění za 
4k8 životů a kněz je z kamene vypuzen. 
Tvaruj kámen způsobí knězi zranění za 4k4 
životů,ale z kamene ho nevypudí. Přeměň 
kámen na bláto kněze ihned zabije, pokud 
neuspěje v záchranné hodu proti kouzlu.  

Kouzlo Průchodná zeď kněze z kamene 
vypudí, ale nezpůsobí mu žádné zranění. 

Strom (Proměny) 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 6 směn + 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: kněz 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo umožňuje knězi přenést se 

do malého stromu, křoví nebo velkého 
mrtvého stromu s pár větvemi. Jakékoliv 
bližší ohledání neodhalí, že ve stromě se 
skrývá lidská bytost. Kněz může sledovat své 
okolí jako by byl ve své normální podobě. TZ 
a počet životů zůstávají stejné. Kněz může 
kouzlo kdykoliv ukončit, ihned ze stromu 
vystoupí a je připraven provést jakoukoliv 
akci a to třeba i kouzlit. Všechno co měl kněz 
u sebe se mění s ním. 

Materiální složkou kouzla je knězův 
svatý symbol a větvička stromu. 

Stvo ř  j íd lo & pit í  (Proměny) 

Sféra: Stvoření 
Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 stopa krychlová/úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

Když kněz vyvolá toto kouzlo, způsobí, 
že se z vyvolané energie vytvoří jídlo a pití. 
Takto vytvořené jídlo je vysoce výživné, ale 
lehce neurčité chuti (nic pro fajnšmekry – 
pozn. překl.). Každá krychlová stopa této 
potravy uživí tři bytosti lidské velikosti nebo 
jedno koni podobné zvíře. Jídlo se po 24 
hodinách rozkládá a stává se tak zcela 
nepoživatelným, ačkoli ještě může být 
obnoveno na dalších 24 hodin kouzlem 
Očisti jídlo & pití.  

Voda nebo pití stvořená tímto kouzlem 
se chová stejně jako voda vytvořená 
kouzlem první úrovně Stvoř vodu. Za každou 
úroveň zkušenosti, které kněz dosáhl může 
být kouzlem vytvořena jedna kubická stopa 

jídla nebo pití. Například kněz druhé úrovně 
může vytvořit jednu krychlovou stopu jídla 
a jednu krychlovou stopu pití. 

Svit  hvězd (Vyvolávání, Iluze) 

Sféra: Sluneční 
Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 10 stop čtverečních  
  / úroveň  
Záchranný hod: žádný 

 
Zaklínadlo Svit hvězd  umožní knězi 

jemně promítnout jasnou noční oblohu a 
osvětlovat ji svitem zářících hvězd. Na nebe 
se okamžitě objeví světýlka hvězd a to bez 
ohledu na to jak vysoko se otevřené nebe 
nachází.  Za tohoto svitu je vidět stejně jako 
za jasné noci. Tudíž je pohyb rozeznán na 
100 yardů, nehybné bytosti na 50 yardů, 
základní identifikace bytosti na 30 yardů a 
kompletní rozpoznání na 10 yardů. 
Zaklínadlo vytváří stíny a nemá žádný 
účinek na infravidění. V oblasti účinnosti 
kouzla se obloha jeví jako noční. Přirozená 
nedůvěřivost některých bytostí vůči iluzím 
jim pouze umožní zjistit, že ony "hvězdy" 
jsou jen vyvolaná světýlka, nic jiného. Toto 
kouzlo nefunguje pod vodou. 

Materiální složkou kouzla je několik 
stonků z amarylky (obzvláště Hypoxis) a 
ještě několik bobulí cesmíny. 

Ustavičné svě t lo  (Proměny) 
obratitelné 

Sféra: Sluneční 
Dosah: 120 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: poloměr 60 stop 
Záchranný hod: zvláštní 
 
Toto kouzlo je velice podobné kouzlu druhé 
úrovně Světlo, až na to, že vyvolané světlo je 
jako za bílého dne a to až do té doby než je 
potlačeno magickou temnotou či kouzlem 
Rozptyl magii. Postihy pro bytosti zvláště 
náchylné na jasné světlo se započítávají v 
oblasti působnosti kouzla. Stejně jako kouzlo 
Světlo, může i Ustavičné světlo být vyvoláno 
do volného prostoru, na předmět či na 
určitou bytost. Navíc Ustavičné světlo působí 
na prostor stopu za bytostí, která uspěla v 
záchranném hodu proti kouzlům 
(neúspěšný hod znamená, že je světlo 
centrováno na tuto bytost a pohybuje se 
zároveň s ní). Ustavičné světlo také 
samozřejmě bytosti oslepuje pokud je 
sesláno na zrakové orgány. V případě, že je 
kouzlo zakouzleno na malý předmět, který je 
následně neprůsvitně zakryt je efekt kouzla 

blokován až do té doby než je kryt 
odstraněn. 

Ustavičné světlo, které je přeneseno do 
oblasti s magickou temnotou (nebo naopak) 
zruší tuto temnotu tak, aby i běžné světelné 
podmínky existovaly i takto magicky 
očarovaném prostoru. Seslání tohoto kouzla 
proti obdobné či slabší magické temnotě 
zruší oba efekty kouzla. 

Toto kouzlo nakonec vysaje energii 
materiálu na který bylo sesláno, ale tento 
proces zabírá mnohem delší časový úsek než 
tvoří běžné dobrodružné tažení. Extrémně 
kvalitní a drahé materiály by mohly zabrat 
stovky ba tisíce let než by se úplně rozpadly. 

Obracením získáme kouzlo Ustavičná 
tma, které způsobuje absolutní nepřítomnost 
světla, ne nepodobné kouzlu Temnota, jen s 
mnohonásobným trváním a větší oblastí 
účinnosti. 
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Uzdrav nemocného 
(Zažehnávání) 
obratitelné 

Sféra: Nekromantická 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo umožní knězi vyléčit velké 
množství nemocí a chorob dotknutím 
nemocného. Nemoc vezme rychle za své a 
nemocná bytost tak pocítí úlevu minimálně 
během jedné směny až do maximálně deseti 
dnů. Tato doba závisí na typu choroby, stavu 
jejího vývoje a včasnosti léčby (to 
samozřejmě záleží na DM). Kouzlo Uzdrav 
nemocného funguje dokonce i na cizopasné 
živočichy jako zelený sliz, hnilobní červi a 
další. Pokud je původcem kouzla kněz 
minimálně dvanácté úrovně, dokáže vyléčit 
dokonce i tak nebezpečnou nemoc jako je 
lykantropie, pokud bylo sesláno na oběť 
maximálně tři dny po infikování. Pečlivě si 
zapamatujte, že kouzlo nezabrání dalšímu 
nakažení již vyléčenou chorobou. 

Opakem kouzla Uzrav nemocného je 
kouzlo Infikuj oběť. K úspěšnému seslání je 
potřeba, aby se kněz úmyslně dotkl oběti, a 
aby oběť neuspěla v záchranném hodu na 
kouzla. Síla choroby plně závisí na knězi 
(oslabující nebo smrtelná). Přesné určení 
choroby zase závisí na DM ale následující 
jsou typické: 

Vysilující: Choroba nabude účinku do 
1k6 kol, po který ztratí nakažená oběť 1 bod 
síly za hodinu do té doby než se její síla 
rovná 2. Tehdy oběť vypadá velmi zuboženě 
a je prakticky bezmocná. Jestliže bytost nemá 
určitelnou sílu, ztratí 10% svých životů až do 
doby než jsou rovny 10% celkových životů. 
Některé choroby jsou specifické tím, že 
včetně síly také ovlivňují počet životů oběti. 
Zde použijte mnohem drastičtější postihy. 
Zotavení z vysilujících nemocí vyžaduje 
období minimálně 1k3 týdnů.   

Smrtelné: Smrtelné choroby nabývají 
svých účinků okamžitě. Oběť je po dobu 
svého efektu nevyléčitelná jakýmkoli 
kouzlem uzdravujícím zranění (jako např. 
Uzdrav lehká zranění). Zranění se hojí pouze z 
10% přirozené rychlostí. Choroba může být 

vyléčena jen magickými prostředky. Smrt 
přivodí oběti do 1k6 měsíců. Každý měsíc ve 
kterém je nemoc ve vývoji ztratí oběť 
permanentě 2 body charisma. Nemoc může 
být neutralizována kouzlem Uzdrav 
nemocného. Kouzlem Infikuj oběť nelze nakazit 
cíl lykantropií.  

Zbav s lepoty  nebo 
hluchoty  
(Zažehnávání) 
obratitelné 

Sféra: Nekromantická 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Dotknutím nemocného kněz vyvolá 

kouzlo, které permanentně odstraní některé 
formy slepoty nebo hluchoty. Kouzlo 
neobnovuje nebo jiným způsobem 
nenapravuje zrakové nebo sluchové vady 
způsobené zraněním nebo chorobou. 

Opakem tohoto kouzla je Přivoď slepotu 
nebo hluchotu. K úspěšnému seslání je potřeba 
se úspěšně dotknout (úspěšný hod na útok) 
oběti. V případě, že se poté oběti podaří 
uspět v záchranném hodu, je efekt kouzla 
negován. Pokud však obět neuspěla, přijde 
na ni orgány nepoškozující, čistá magická 
slepota / hluchota.  

Hluchá bytost může reagovat pouze na 
to co vidí či cítí. Z toho pro ní vyplívají 
následující postihy: -1 postih pro hod na 
překvapení; +1 postih k hodům na 
iniciativu; navíc ještě 20% šance neúspěchu 
kouzla s verbálními komponenty. Oslepená 
bytost dostává kvůli svému omezení 
následující postihy: -4 postih k hodu na útok; 
+4 postih k třídě zbroje (TZ); a +2 postih k 
hodu na iniciativu. 

Kouzla čtvrté 
úrovně  

Jazyky (Proměny) 

Sféra: Zvířecí, Ochranná 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: poloměr 10 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Díky tomuto kouzlu dokáže kněz 
porozumět dalším jazykům, ať už jsou to 
jazyky různých ras, nebo jen regionální 
dialekty. Nedokáže ale porozumět zvířatům 
nebo stvořením bez mysli. Když je kouzlo 
sesláno, kněz si vybere jazyk nebo jazyky, 
kterým chce rozumět a mluvit s perfektní 
plynností a přízvukem. Kněz může mluvit 
jedním dalším jazykem za každé tři úrovně 
zkušenosti. 

Obrácené kouzlo zruší účinek kouzla 
Jazyky nebo zablokuje jakoukoli verbální 
komunikaci ve své oblasti účinnosti. 

Magická imunita  (Zažehnávání) 

Sféra: Zvířecí, Ochranná 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: poloměr 10 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo propůjčí příjemci imunitu 
před jedním kouzlem čtvrté nebo nižší 
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úrovně. Chrání před kouzly, kouzelnými 
účinky magických předmětů a vrozenými 
vlastnostmi. Nedokáže ochránit před 
dechovými útoky nebo útoky pohledem. 

Kouzlo má několik omezení. Za prvé 
musí kněz sám zažít efekt daného kouzla. Za 
druhé kouzlo nezasáhne stvoření, které už je 
chráněno lektvarem, obranným kouzlem, 
prstenem nebo podobným zařízením. A za 
třetí funguje jenom proti jednomu kouzlu, 
ne proti skupině kouzel, které mají stejný 
efekt. Proto je stvoření s imunitou před 
Bleskem zasažitelné kouzlem Děsivé sevření. 
 Materiální komponenta je stejná jako u 
kouzla, proti kterému má imunita chránit. 

Mluv s  rost l inami (Proměny) 

Sféra: Zvířecí, Ochranná 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: poloměr 10 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Kněz může prostřednictvím tohoto 
kouzla komunikovat s živými rostlinami 
(včetně hub, plísní a bytostí rostlinného 
původu). Může se jich zeptat, jestli kolem 
neprošly nějaké bytosti, přesvědčit křoví, aby 
se rozhrnulo, požádat liány, aby zdržely 
nepřítele atp. Kouzlo neumožní rostlinám 
vytáhnout kořeny a pohybovat se, ale jsou 
možné jakékoli pohyby, kterých je jinak 
rostlina schopná provádět.  
 Materiální složky tohoto kouzla jsou 
kapka vody, špetka hnoje a oheň. 

Neutral izuj  jed (Nekromancie) 
Obratitelné 

Sféra: Léčitelská 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: 1 bytost nebo  

  1 krychlová stopa látky 
   / úroveň 

Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem se odstraní jakýkoli jed 
ze živé bytosti nebo látky, které se původce 
kouzla dotkne. Pokud se snaží dotknout 
nepřítele, jako je třeba jedovatý plaz nebo 
had (nebo třeba otrávené zbraně nepřítele), 
musí kněz hodit úspěšný útočný hod. 
Kouzlo může zabránit smrti otrávené bytosti, 
pokud je sesláno dřív, než ji jed zabije. 
Účinek je permanentní, zasahuje 
pochopitelně jenom jed v době sesílání. 
Stvoření, které neustále vytváří jed nebude 
jedu zbaveno navždy. 
 Obrácené kouzlo Jed vyžaduje úspěšný 
hod na útok a oběť má ještě navíc povolenou 

záchranu před jedem. Pokud neuspěje, je 
otrávená a zemře během jedné směny, 
pokud není jed magicky vyléčen nebo 
zpomalen. 

Obrovský hmyz (Proměny) 
Obratitelné 

Sféra: Zvířecí 
Dosah: 20 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: 1 až 6 hmyzích jedinců 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může kněz změní 
několik jedinců z hmyzí říše na jejich 
gigantické formy. Najednou je možné 
zasáhnout jenom jeden typ hmyzu a 
všechen zasažený hmyz musí dorůst do 
stejné velikosti. Počet a velikost záleží na 
úrovni kněze. 

 
Úroveň 
kněze 

Životaschopnost 
hmyzu 

Max. výsledná 
životaschopnost 

7-9 3 9 
10-12 4 12 
13+ 6 15 

 
Pro příklad kněz 8. úrovně může zvětšit 

tři jedince na životaschopnost 3, 4 jedince na 
životaschopnost 2 nebo devět jedinců na 
životaschopnost 1. Létající hmyz se 
životaschopností 3 a více může nést jezdce 
velikosti člověka (unese asi 80 liber na bod 
životaschopnosti). 

Pokud je kouzlení z nějakého důvodu 
přerušeno, nebo pokud jsou hmyzáci pod 
vlivem nějaké magie (včetně téhle), hmyz 
zemře a kouzlo se rozpadne. DM určí, kolik 
hmyzu kterého typu je k dispozici, což je 
často větší omezení pro použití kouzla, než 
předchozí tabulka. 

Pokud hmyz takto vytvořený odpovídá 
popisu některého monstra, použij jeho 
vlastnosti z Monstrózního manuálu. Jinak DM 
vytvoří speciální popis. Gigantická forma má 
TZ mezi 8 a 4 a způsobuje zranění za 1k4 
životů za bod životaschopnosti. 

Kouzlo funguje jenom na hmyz, ne na 
pavouky, korýše a podobně. Jakýkoli takto 
vytvořený hmyz nebude na kněze útočit, ale 
kontrola, kterou nad nimi kněz má je 
omezená (na příkazy jako zaútoč, braň, 
hlídej atd.). Příkazy typu zaútoč na určité 
stvoření, v případě, že sem vejde jsou příliš 
komplikované. Pokud nedostanou jiný 
rozkaz, zaútočí „hmyzáci“ na cokoli nebo 
kohokoli poblíž. 

Obrácená varianta kouzla, která se 
nazývá Zmenši hmyz zredukuje jakéhokoli 
gigantického „hmyzáka“ na normální 
velikost. Hodnota životaschopnosti zasažené 
knězem se odečte od životaschopnosti 
hmyzu a jakýkoli jedinec stáhnutý na 

životaschopnost 0 se zmenší na normální 
formu. Kouzlo nefunguje na inteligentní 
hmyz. 
 Na obě verze kouzla musí mít kněz svůj 
svatý symbol. 

Odpř ísáhnut í  (Zažehnávání) 

Sféra: Vyvolávací 
Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto zaklínadlo může být sesláno na 

mimoúrovňové bytost (tedy nepocházející 
z tohoto světa), a poslat ji spět do sféry 
původu. Zaklínadlo vůbec nefunguje na 
polobožské, božské nebo dokonce mocnější 
bytosti. Nicméně jejich nohsledi a služebníci 
mohou být tímto kouzlem odvoláni. Pokud 
má bytost nějaké specifické, vlastní jméno, 
musí být při Odpřísáhnutí vysloveno. 
Jakákoliv magická odolnost bytosti musí být 
překonána, jinak seslání kouzla selže. 
Základní šance úspěšného odvolání bytosti 
je 50% (hod na 1k20 od 11 a více je úspěšný). 
Hod se navíc upravuje rozdílem úrovně a 
životaschopnosti mezi knězem a 
odvolávanou bytostí. Požadovaný minimální 
hod je snížen za každý bod životaschopnosti 
či úrovně, o který kněz bytost převyšuje. 
Naopak platí, že se hod zvyšuje za každý 
bod životaschopnosti nebo úrovně, o který 
má bytost nad knězem navrch. Pokud je 
kouzlo úspěšné, je bytost okamžitě 
odmrštěna zpět na svou sféru původu. 
Cílové stvoření přežije, pokud uspěje v hodu 
na systémový šok. Pokud není u bytosti 
uvedena odolnost, rovná se požadovaný hod 
70% + 2% za bod životaschopnosti / úrovně. 
Kněz nemůže nijak ovlivnit exaktní pozici ve 
sféře, kam bude bytost odvolána. Pokud je 
pokus o odvolání stvoření neúspěšný, musí 
kněz postoupit na vyšší úroveň, dříve než se 
může pokusit tuto bytost odvolat znovu. 

Zaklínadlo vyžaduje jako materiální 
složku knězův svatý symbol, svěcenou vodu 
a nějaký materiál bytosti nepřátelský, 
odpudivý. 
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Ochrana prot i  z lu  do 10 
stop (Zažehnávání) 
Obratitelné 

Sféra: Ochranná 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: koule o poloměru 

  10 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Ochranné pole tohoto kouzla je úplně 
stejné jako u kouzla Ochrana proti zlu, jenom 
zasahuje mnohem větší oblast a trvá déle. 
Efekt kouzla je soustředěný a pohybuje se 
s příjemcem kouzla. Jakákoli chráněná bytost 
může prolomit ochranu před očarovanými 
nebo přivolanými monstry, když je napadne 
zblízka. Pokud je stvoření, na které je kouzlo 
sesláno, příliš velké, aby se vešlo do oblasti 
ochrany, kouzlo funguje jakoby to byla 
obyčejná Ochrana proti zlu, seslaná na takové 
stvoření.  

Obrácená varianta kouzla se nazývá 
Ochrana proti dobru do 10 stop a chrání cíle 
kouzla před dobrými bytostmi. 
 K dokončení kouzla musí kněz opsat 
kruh o poloměru 10 stop svěcenou 
(znesvěcenou) vodou a kadidlem 
(zapáleným kusem hnoje). 

Ochrana před blesky 
(Zažehnávání) 

Sféra: Ochranná 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Účinek Ochrany před blesky záleží na tom, 
jestli je seslána na kněze, nebo na jiného 
příjemce. V obou případech však trvá 
maximálně jednu směnu na úroveň. 

Pokud je kouzlo sesláno přímo na kněze, 
je úplně nezranitelný všemi elektrickými 
útoky (jako třeba dech draka nebo magický 
blesk) do té doby než  kouzlo absorbuje 10 
životů zranění za každou jeho zkušenostní 
úroveň, pak se rozpadne. 

Pokud je kouzlo sesláno na někoho 
jiného, dává mu bonus +4 na záchranné 
hody před elektrickými útoky a redukuje 
vzniklé zranění na polovinu. 
 Jako materiální složka slouží knězův 
svatý symbol. 
 
 
 
 

Ovládej  teplotu do 10 stop 
(Zažehnávání) 

Sféra: Ochranná, Počasí 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 4 směna + 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: poloměr 10 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může kněz zvýšit nebo 
snížit teplotu kolem sebe o 10 °F za úroveň. 
Kouzlo je používáno pro pohodlí uživatele a 
jeho přátel v extrémním počasí. Družina 
může tedy postávat v tričkách v nejhorším 
blizardu (ale bude na ně pršet), nebo si dělat 
led do pití v pouštním žáru. 

Kouzlo také chrání před normálními a 
magickými útoky. Pokud je teplotní extrém 
mimo hranici, kterou dokáže kouzlo 
zvládnout, je způsobené zranění sníženo o 5 
životů za úroveň kněze. Stále jsou povoleny 
normální záchranné hody a redukce se 
počítá až z případně sníženého zranění. 
Jakmile je kouzlo zasaženo takovým útokem, 
zhroutí se.  

Materiální složkou nezbytnou 
k úspěšnému seslání tohoto kouzla je kousek 
vrbové kůry (pro snížení teploty) nebo lístek 
maliny (pro zvýšení teploty). 

Plášť  odvahy  
(Zaklínání / Přivolávání)  
Obratitelné 

Sféra: Zaříkávací 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: negace 
 

Kouzlo Plášť odvahy je možné seslat na 
jakéhokoli dobrovolníka, který má pak 
bonusy k záchraně před jakoukoli formou 
strachu (ne před zděšením, schopnost 
některých velkých mocností). Při sesílání má 
kněz možnost vybrat si za cíl kouzla i více 
bytostí. Vybírat může mezi jedním až 
čtyřma. Jedno stvoření má bonus získaným 
tímto kouzlem +4, dvě +3, tři +2 a čtyři 
stvoření mají bonus +1. Magie funguje 
jenom jednou a jakmile se stvoření se 
strachem setká, kouzlo skončí, ať už dopadl 
záchranný hod jakkoli. Kouzlo navíc vydrží 
maximálně osm hodin. 

Obrácená varianta kouzla je Plášť strachu. 
Ten způsobí, že jedno dotknuté stvoření 
bude na 3 stopy kolem sebe vyzařovat 
hrůzu. Všechna stvoření v dosahu této aury 
musí uspět v záchranném hodu proti kouzlu 
jinak začnou v panice utíkat po  2k8 kol. 
Zasažená stvoření mohou navíc upustit své 
věci, podle rozhodnutí DM. 

Kouzlo nepůsobí na žádný druh 
nemrtvých. Zapůsobí jenom jednou, a stejně 
jako u předešlé verze, pokud není 
vyčerpáno, skončí po osmi hodinách. 
Členové knězovy družiny nejsou proti 
tomuto kouzlu imunní! 

Materiální komponentou pro Plášť 
odvahy je pírko orla nebo sokola. Reverze 
vyžaduje péro z ocasu supa nebo kuřete. 

Polap rost l inu 
(Okouzlení / Očarování) 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: 80 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo zasahuje jakoukoli vegetaci 
a to následujícím způsobem:  
1) pohyblivá vegetace se přestane hýbat,  
2) zabrání vegetaci omotávat, chytat nebo 
růst, 3) zabraňuje vegetaci vydávat zvuky 
nebo dělat jakékoli pohyby, které nejsou 
způsobeny větrem. Polap rostlinu zasahuje 
všechny druhy vegetace, včetně hub a 
parazitů a magicky animovaných nebo jinak 
magií vybavených rostlin. Funguje na taková 
monstra, jako je zelený sliz, jakékoli plísně, 
enty atd. Kouzlo trvá jedno kolo za úroveň 
kněze a zasahuje 1k4 rostlin na ploše 40 x 40 
stop, nebo čtverce o straně 4 až 16 yardů 
řídké vegetace, jako je tráva nebo plíseň. 
Pokud je zasažena jenom jedna rostlina nebo 
4 čtvereční yardy,  záchranný hod rostlin 
nebo plochy má postih –4. Dvě rostliny nebo 
8 čtverečních yardů mají postih –2, tři 
rostliny nebo 12 čtverečních yardů –1. Pokud 
kouzlo zasahuje 4 rostliny nebo 16 
čtverečních yardů je záchranný hod 
nemodifikovaný. 

Povolávání  zv í řat  I  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Zvířecí, Vyvolávací 
Dosah: poloměr 1 míle 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto zaklínadlem si kněz povolá na 

pomoc až osm zvířat, která mají 
životaschopnost 4 a méně. Zvířata mohou 
být jakéhokoli druhu, který si kněz přeje. Na 
místo seslání však přijdou jen ta zvířata, 
která jsou v dosahu zaklínadla. Kněz se 
může pokusit třikrát povolat tři různé druhy 
zvěře. Například se kněz nejdříve neúspěšně 
pokusí povolat divoké psy, poté se mu také 
nezdaří povolat jestřáby a až úplně nakonec 
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se pokusí povolat divoké koně, kteří by se 
mohli ale také nemuseli nacházet v dosahu 
kouzla. DM určí základní šanci, zda se 
povolávaný druh zvířete v oblasti nachází. 
Úspěšně povolaná zvířata budou knězi 
pomáhat všemi možnými prostředky. 
Zůstanou do té doby, než skončí boj, je 
dokončen určitý úkol, je kněz odveden do 
bezpečí, odešle své služebníky pryč apod. 
Tímto kouzlem mohou být povolána jen 
běžné nebo obří druhy zvířat. Fantastická 
zvířata nebo bytosti na toto kouzlo nijak 
nereagují (např. drak, přízrak, gorgona, 
mantikora...) 

Povole j  lesní  bytost i  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Vyvolávací 
Dosah: 100 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: zvláštní 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: negace 

 
Tímto kouzlem k sobě kněz přivolá lesní 

bytosti z okolí. Kouzlo pochopitelně funguje 
jenom venku, ale ne nutně v zalesněné 
oblasti. Kněz začne zaříkávat a pokračuje bez 
přerušení, dokud se neobjeví žádané 
stvoření, nebo neuběhnou dvě směny. Jak 
gesta, tak zaříkávání je jednoduché, takže to 
kněze nijak neunavuje. Je možné přivolat 
jenom jeden druh bytosti. Ty se objeví, 
pokud se v době sesílání nacházeli v dosahu 
kouzla. 

Kněz může přivolávat třikrát, pokaždé 
jiný druh. Jakmile je volání úspěšné, už není 
možné další přivolávání bez dalšího seslání 
tohoto kouzla. DM určuje pravděpodobnost, 
zda jsou žádaná stvoření v okolí. 

Přivolávaná stvoření mají záchranný hod 
s postihem –4, pokud uspějí, nemusí volání 
uposlechnout. Jakékoli přivolané stvoření 
jsou knězi k dispozici a pomohou mu podle 
svých schopností. Pokud má ale kněz (nebo 
jeho společníci) zlé přesvědčení, dostávají 
bytosti další záchranný hod proti kouzlu, 

tentokrát s bonusem +4, jakmile se přiblíží 
na deset yardů ke knězi nebo jeho 
společníků se zlým přesvědčením. Jestliže je 
hod úspěšný, bytosti se okamžitě pokusí o 
útěk. V každém případě pokud kněz bude 
žádat pomoc v boji, mají bytosti povolen hod 
na test loajality podle charismatu kněze a 
dohody, které s nimi měli. 

Kouzlo funguje s ohledem na neutrální 
nebo dobrá lesní stvoření, podle rozhodnutí 
DM. DM může seznam upravit podle sebe. 

Pokud kněz osobně zná určité lesní 
stvoření, může ho přivolat na dvojnásobnou 
vzdálenost. Pokud takové stvoření volá, 
nemůže přivolávat žádná další. 

Druidové a další kněží s blízkým 
vztahem k přírodě si přidávají 1% na úroveň 
k pravděpodobnosti. Tyto pravděpodobnosti 
se používají jenom v případě, že DM nemá 
ke svému tažení jiné údaje. 

Materiální komponenty tohoto kouzla 
jsou borová šiška a osm cesmínových bobulí. 

Poznej  lež (Věštění) 
Obratitelné 

Sféra: Věštecká 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: negace 
 

Kněz dokáže tímto kouzlem okamžitě 
určit, jestli zasažené stvoření vědomě říká 
lež. Kouzlo neodhalí pravdu, případné 
nepřesnosti z nevědomosti nebo případné 
úhyby. Subjekt má záchranný hod proti 
kouzlu upravený za moudrost kněze – 
pokud má kněz moudrost 18, je záchranný 
hod cíle redukován o 4 (viz tabulka 5). 

Materiální složkou kouzla je zlatý prach 
v ceně jednoho zlatého. 

Obrácená varianta kouzla Dokonalá lež 
zabrání magické detekci lhaní jednoho 
stvoření na 24 hodin. 
 Obrácená varianta potřebuje 
k úspěšnému seslání mosazný prach. 

Propů jčení  magie (Okouzlení) 

Sféra: Zaříkávací 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může kněz převést 
omezený počet svých zapamatovaných 
kouzel a schopnost sesílat je na jinou 
postavu. Kouzlo funguje jedině na postavy 
bez magických schopností (včetně hraničáře 
do osmé úrovně a paladiny do deváté). 
Kouzlo nefunguje pro magii používající 
postavy, neinteligentní  monstra a kohokoli, 
kdo má životaschopnost nižší než 1. Navíc 
musí mít cílová postava moudrost nejméně 
9. Přenášet se dají jenom kouzla informační 
nebo obranné povahy a kouzlo Uzdrav lehká 
zranění. Pokus o přenesení jakéhokoli 
nepovoleného kouzla zruší celý průběh 
Propůjčení magie včetně těch kouzel, která už 
byla vybrána k přesunu. Příjemce může 
získat tolik kouzel: 

 
Úroveň 

příjemce 
Počet kouzel  

1 Jedno kouzlo první úrovně 
3 Dvě kouzla první úrovně 

5+ Dvě kouzla první a jedno druhé 
úrovně 

 
Proměnlivé vlastnosti přeneseného 

kouzla (dosah, trvání apod.) fungují podle 
úrovně kněze, který kouzlo propůjčil. 

Kněz, který toto kouzlo sešle ztrácí tolik 
slotů pro učení kouzel, kolik někomu 
propůjčil. A to do té doby, než je příjemce 
použije nebo je zabit. Pro příklad klerik 
sedmé úrovně dal válečníkovi desáté úrovně 
kouzlo Uzdrav lehká zranění a Zpomal jed. 
Klerik teď může mít zapamatována jenom 4 
kouzla první úrovně, dokud válečník 
nepoužije kouzlo Uzdrav lehká zranění, a 
jenom tři kouzla druhé úrovně, dokud 
válečník nepoužije Zpomal jed. Pokud je 
válečník zabit, kněz má možnost mít všechna 
kouzla. Kněz je zodpovědný své víře za 
použití propůjčených kouzel. 
 Materiální složky tohoto kouzla jsou  
knězův svatý symbol plus nějaký drobný 
předmět od příjemce kouzla, který 
symbolizuje jeho povolání (páčidlo u zloděje 
atd.). Tento předmět a případná potřebná 
materiální komponenta pro propůjčované 
kouzlo je během kouzlení spotřebován. 
 
 
 
 

Přivolávaná ---------------- Druh lesa -------------- 
Stvoření Řídký středně hustý Hustý/prales 
2k8 permoníků 30% 20% 10% 
1k4 kentaurů 5% 30% 5% 
1k4 dryád 1% 25% 15% 
1k8 poletuch 10% 20% 10% 
1k4 satyrů 1% 30% 10% 
1k6 skřítků 0% 5% 25% 
1 ent -- 5% 25% 
1 jednorožec -- 15% 20% 
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Průchod rost l inami (Proměny) 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Zaklínadlo Průchod rostlinami vytvoří 
magický průchod stromy, křovím nebo 
podobným porostem, dokonce i magickým. 
Průchod je otevřený pro kněze, který kouzlo 
seslal, kněze vyšších úrovní a pro dryády. 
Ostatním musí průchod ukázat někdo jiný. 
Pomocí průchodu může kněz vejít do 
velkého stromu a zůstat tam třeba schovaný, 
dokud kouzlo neskončí. Kouzlo také 
poskytne průchod nebo úkryt jakémukoli 
stvoření velikost člověka nebo menšímu, na 
úkryt musí být dost místa. Pokud je strom 
pokácen nebo spálen, ti uvnitř musí vyjít ven 
dřív, než strom spadne nebo shoří, jinak 
budou zabiti. Trvání kouzla je rovno jedné 
směně za zkušenostní úroveň kněze. Pokud 
se rozhodne kněz zůstat uvnitř dubu, vydrží 
kouzlo devětkrát déle, pokud uvnitř jasanu 
tak třikrát déle. Cesta vytvořená kouzlem je 
až 4 stopy široká, 8 stop vysoká a 12 stop 
dlouhá za každou úroveň kněze. Kouzlo 
nefunguje na bytosti rostlinného původu. 
 Materiálními složkami tohoto kouzla 
jsou kousek dřevěného uhlí a svatý symbol. 

P řelud lesa (Iluze) 
Obratitelné 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: 80 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: 40 stop čtverečních 

   / úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo vytvoří přeludový les, který 
vypadá úplně přirozeně a je nerozeznatelný 
od pravého lesa. Kněz blízce spojený 
s přírodou a stvoření typu kentaura, dryády, 
zelného draka, nymfy nebo enta, okamžitě 
pozná, co je les zač. Všechny ostatní bytosti 
v něj věří a podle toho se jim upravuje 
pohyblivost a způsob cestování. Dotknutí se 
lesa neodhalí nic a ani kouzlo nezruší. Les 
zůstane v existenci, dokud není zrušen 
obrácenou variantou tohoto zaklínadla nebo 
kouzlem nebo kouzlem Rozptyl magii. 
Zasažená oblast má přibližně obdélníkový 
tvar, s minimální velikostí 40 stop. Les může 
být i menší, než je maximum, pokud si to tak 
kněz přeje. Při seslání může kněz vyvolat les 
až 80 yardů od sebe. 

Sniž  h ladinu (Proměny) 
Obratitelné 

Sféra: Elementární (Voda) 
Dosah: 120 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Kněz může tímto kouzlem snížit hladinu 
vody nebo podobné tekutiny. Snížení je 
možné až o 2 stopy za knězovu úroveň a do 
minimální hloubky kapaliny, hloubky 1 
palce. Hladina je snížena v čtvercové oblasti 
o hraně 10 stop za každou úroveň kněze. 
V extrémně velkých vodách, jako je třeba 
oceán, kouzlo vytváří vír, který může 
stáhnout lodě a znemožňuje jim po dobu 
trvání kouzla normální pohyb. Pokud je 
kouzlo sesláno přímo na vodního elementála 
nebo podobné vodní stvoření, funguje jako 
kouzlo Zpomal. Bytost se poté pohybuje 
poloviční rychlostí a má poloviční počet 
útoků za kolo. Na jiná stvoření nemá toto 
kouzlo žádný účinek. 

Materiální složkou tohoto kouzla je malá 
ampulka prachu. 

Obrácené kouzlo Zvyš hladinu zvýší 
hladinu vody nebo podobné tekutiny do 
maximální přirozené úrovně: způsobuje 
záplavy, vlny atd. Je ho možné použít 
k neprůjezdnosti brodů, dostat do vody lodě 
vyvržené na břeh, nebo dokonce srazit 
mosty, podle rozhodnutí DM. Neguje kouzlo 
Sniž hladinu a naopak. 
 Materiální složky tohoto kouzla je 
knězův svatý symbol a špetka prachu. 

Tůňka v idění  (Věštění) 

Sféra: Věštecká 
Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 2 hodiny 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Díky tomuto kouzlu může kněz použít 
přírodní jezírko obyčejné vody jako 
sledovací zařízení. Tůňka nemůže být větší 
než dvě stopy v průměru za úroveň. Účinek 
je úplně stejný jako u křišťálové koule.  
Výzvědná magie dosáhne jenom do éterické 
sféry a do vnitřních sfér (včetně 
paraelementárních, polosféry stínu atd.). 
Poznámky o výzvědné magii v jiných 
sférách a použití křišťálové koule je popsáno 
v DMR. 

Skrze tůňku je možné sesílat tato kouzla 
s 5% pravděpodobností na úroveň, že budou 
úspěšná: Najdi magii, Najdi pasti, Najdi jed. 
Každý další pokus o detekci vyžaduje jedno 
kolo soustředění, bez ohledu na úspěch. 

Infravidění přes tůňku funguje normálně. 
Obraz je skoro vždy zamlžený, takže 

zabraňuje ve čtení textu. 
Materiální komponentou je rafinovaný 

olej z ořechů, který se nakape ve třech 
dávkách na hladinu. Jedna dávka je přibližně 
jedna unce oleje. 
 DM může určit, že je možné toto kouzlo 
sesílat jenom jednou denně. 

Uzdrav vážná zranění  
(Nekromancie) 

Sféra: Léčitelská 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo je mocnější verzí kouzla Uzdrav 
lehká zranění. Kněz dokáže tímto kouzlem 
zahojit 2k8+1 životů. Léčení nezasahuje 
nehmotné, neživé nebo mimosférické 
bytosti. 

Obrácené kouzlo Vyvolej těžká zranění při 
úspěšném doteku způsobí zranění za 2k8+1 
životů. 

Věštění  (Věštění) 

Sféra: Věštecká 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo Věštění se používá pro zjištění 
informací o určitém cíli, události nebo 
aktivitě, která nastane během jednoho týdne. 
Může to být jednoduchá fráze, nebo to může 
být hádanka nebo znamení. Na rozdíl od 
kouzla Předpověď dává původci kouzla radu. 

Pokud je otázka: “Uděláme dobře, když 
půjdeme do třetího patra?” a vstup do patra 
hlídá hrozivý troll se Štítem +1 a 10 000 
stříbrňáky (podle DM tvrdá bitka), může být 
věštba třeba: “Připravte si olej a oheň, abyste 
si posvítili na cestu ke svému bohatství”. Ve 
všech případech DM určuje, jakou informaci 
kněz obdrží a jestli další věštby odhalí více. 
Pokud se družina nebude podle věštby řídit, 
je možné, že se podmínky změní tak, že už 
informace nebude nadále užitečná 
(například se může troll sebrat a odejít i 
s pokladem). 

Základní šance na správnou věštbu je 
60% + 1% za úroveň kněze. DM upravuje 
pravděpodobnost podle podmínek. Pokud 
hod selže, kněz sám pozná, že kouzlo 
selhalo, pokud zrovna neúčinkuje nějaká 
magie, která by mohla dodat falešné 
informace. 
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 Materiální složky kouzla jsou: svatý 
symbol, kadidlo a nějaká oběť. Pokud je 
věštba důležitá, mohou být vyžadovány 
cenné věci – drahokamy, šperky nebo 
dokonce magické předměty. 

Vě tve  na hady (Proměny) 
Obratitelné 

Sféra: Zvířecí, Ochranná 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: poloměr 10 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může kněz přeměnit 1k4 
+ 1 za úroveň větví nebo klacků na hady. 
Hadi útočí podle příkazů kněze. Kouzlo 
pochopitelně potřebuje nějaké klackům 
podobné kusy dřeva (větve, oštěpy, louče). 
Klacek může být maximální velikosti hůlky. 
Dřevo, které má někdo u sebe, má povolený 
záchranný hod (čili kopí, které drží ork, musí 
uspět v orkově záchraně před proměnou). 
Magické předměty nejsou kouzlem nikdy 
zasaženy. 

Druh vytvořených hadů se liší, ale 
typický exemplář má životaschopnost 
rovnou 2, TZ 6, pohyblivost 9 a buď škrtí za 
1k4+1 životů nebo kouše za 1 život plus 
případný jed. Šance na vytvoření jedovatého 
hada je 5% za každou úroveň kněze, pokud 
si tak kněz přeje. Kouzlo vydrží dvě kola za 
knězovu úroveň. 

Materiální složky kouzla jsou malý 
kousek kůry a několik hadích šupin. 

Obrácené kouzlo změní hady normální 
velikosti na větve na stejnou dobu, jako je 
trvání původní verze, nebo zneguje 
(případně jenom částečně) účinek kouzla 
Klacky na hady. 

Volný pohyb  
(Zažehnávání, Okouzlení) 

Sféra: Zaříkávací 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Díky tomuto kouzlu se může dotknutá 
bytost pohybovat a útočit po dobu trvání 
kouzla normálně, i když je pod vlivem 
magie, která tomu zamezuje (například 
kouzla Síť, Zpomal) nebo pod vodou. 
Dokonce ruší i účinky paralýzy a kouzel 
Polap. Pod vodou se příjemce kouzla 
pohybuje stejně rychle jako na povrchu a 
způsobuje stejné zranění i se zbraněmi jakou 
jsou sekery, meče, kladiva atd., v případě, že 
se zbraně drží a nevrhají. Kouzlo ale 

neumožňuje dýchání pod vodou bez použití 
další magie. 

Materiální komponentou je kožený 
řemen, omotaný kolem paže, nebo podobný 
přívěsek, který se rozpadne, až kouzlo 
vyprchá. 

Vytvo ř  oheň  (Proměny) 
Obratitelné 

Sféra: Elementární (Oheň) 
Dosah: 40 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: 12 stop čtverečních 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem vytvoří kněz oheň o 
ploše až 12 čtverečních stop. I když oheň 
vydrží jenom jedno kolo (pokud nezapálí 
další hořlavý materiál), způsobuje zranění za 
1k4+1 životů za úroveň původce kouzla 
všem stvořením v oblasti účinnosti. Zapaluje 
hořlavé materiály, jako jsou látky, uhlí, 
papír, dřevo atd. 

Obrácené kouzlo zvané Uhas oheň zadusí 
v oblasti účinku jakýkoli normální oheň.  
 Materiální složka pro obě verze kouzla je 
pasta ze síry a vosku, ze které jsou vytvořeny 
kuličky. Ty se vrhají na cíl. 
 

Zažeň  hmyz  
(Zažehnávání, Proměny) 

Sféra: Zvířecí, Ochranná 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: poloměr 10 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo vytvoří neviditelnou bariéru 
proti hmyzu. Běžný přírodní hmyz se 
nepřiblíží blíže než na deset stop od 
uživatele. Gigantický hmyz, který má 
životaschopnost menší než je 1/3 úrovně 
kněze je odpuzen. Hmyz s životaschopností 
vyšší může do chráněné oblasti vstoupit, 
pokud je dost agresivní a uspěje při záchraně 
před kouzlem. Pokud projde bariérou obdrží 
zranění 1k6 životů. Kouzlo nezasahuje 
pavouky a podobná stvoření, jenom pravý 
hmyz. 
 Materiální komponentou kouzla je něco 
z následujícího: rozdrcené kvítky měsíčku, 
rozdrcený pórek, několik rozmačkaných 
lístků kopřivy nebo malý kousek pryskyřice.
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Kouzla páté úrovně  

Duha (Vyvolávání, Proměny) 

Sféra: Počasí, Sluneční 
Dosah: 120 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Aby mohl kněz seslat toto zaklínadlo, 
musí vidět duhu, nebo mít dostupnou 
zvláštní složku kouzla (viz níže). Duha má 
dvě možné aplikace, kněz si vybere při 
sesílání.  

Luk:  kouzlo vytvoří duhový sedmi 
barevný skládaný krátký luk, který je tak 
lehký a dá se tak snadno natahovat, že ho 
může používat každá postava bez postihu za 
nedovednost. Je magický: každá ze zářících 
střel je ekvivalentem +2 magické zbraně, 
včetně útočných bonusů. Odolnost na magii 
může účinek šípu zrušit. Luk může vypálit 
sedm šípů, než zmizí. Je z něj možné 
vystřelit až čtyři střely za kolo. Pokaždé, 
když je střela vypálena, jeden barevný 
paprsek z luku zmizí, podle barvy šípu, který 
vyletěl. Každý barevný šíp dokáže některým 
bytostem způsobit dvojnásobné poškození: 

 
 
 
 
 

Červený  obyvatelé a uživatelé ohně, 
ohniví elementálové  

Oranžový   bytosti nebo stavby z hlíny, 
písku, kamene nebo 
podobných materiálů a zemní 
elementálové  

Žlutý rostlinná stvoření (včetně hub, 
plísní, entů apod.) 

Zelený vodní stvoření, bytosti 
používající elektřinu a vzdušní 
elementálové 

Indigový bytosti používající jed nebo 
kyselinu 

Fialový Kovová stvoření nebo bytosti 
s přirozenou regenerací 

Když je luk natáhnut, objeví se šíp 
vhodné barvy, založený a připravený 
k vystřelení. Pokud není požadovaná žádná 
barva nebo pokud už taková barva byla 
použita, použije se další šíp v pořadí. 

Most:  Kněz vytvoří z duhy 
sedmibarevný most až 3 stopy za úroveň 
široký. Musí být alespoň 20 stop dlouhý a 
může mít na délku maximálně 120 yardů, 
podle přání kněze. Most vydrží po dobu 
trvání kouzla nebo dokud ho kněz sám 
nezruší. 

Komponenty pro toto kouzlo jsou: 
knězův svatý symbol a ampulka svěcené 
vody. Pokud není poblíž žádná duha, může 
kněz místo toho použít diamant hodnoty 
nejméně 1000 zl, speciálně připravený 
pomocí kouzel Požehnání a Modlitba, když 
byla na dohled duha. Svěcená voda a 
diamant po zakouzlení zmizí. 

Chůze vzduchem (Proměny) 

Sféra: Elementární (Vzduch) 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina + 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Díky tomuto kouzlu může stvoření až do 
velikosti obra chodit po vzduchu, jako by to 
byl pevný povrch. Pohyb nahoru je stejný 
jako chůze do kopce. Maximální stoupání je 
45 stupňů při  poloviční pohyblivosti. 
Klesání je také do 45 stupňů, ale při normální 
pohyblivosti. Stvoření chodící vzduchem 
ovládá svůj pohyb s výjimkou chůze 
v silném větru, kdy získává nebo ztrácí 10 
stop pohyblivosti za každých 10 mil rychlosti 
větru. Podle rozhodnutí DM může mít bytost 
další postihy při výjimečně silném větru 
nebo turbulencích., jako je třeba ztráta 
kontroly nad pohybem nebo dokonce 
fyzické zranění. 

Kouzlo je možné seslat na trénovaného 
oře, na kterém je pak možné jezdit po 
oblacích. Kůň nezvyklý takovému pohybu 
musí být pochopitelně pečlivě vycvičen, 
detaily záleží na DM. 

 Materiální složky pro kouzlo jsou  
knězův svatý symbol a kus bodláku. 

Kouzelná kropenka (Věštění) 

Sféra: Věštecká 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 hodina 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Díky tomuto kouzlu se změní kropenka 
se svěcenou vodou na magické sledovací 
zařízení. Kouzlo funguje jenom v případě, že 
má kněz dobré vztahy se svým božstvem a 
pracuje úplně stejně jako křišťálová koule. Za 
každou ampulku vody, která se do bazénku 
se svěcenou vodou vejde může kněz 
sledovat jedno kolo, maximálně ale jednu 
hodinu. Trvání kouzla přímo závisí na 
velikosti nádobky s vodou. DM zná 
pravděpodobnost, že si postavy sledování 
všimnou. 
 Knězův svatý symbol a kropenka i 
s vodou nejsou tímto kouzlem nijak 
narušeny. 

Měsíční  paprsek  
(Vyvolávání, Proměny) 

Sféra: Sluneční 
Dosah: 60 yardů + 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: koule o poloměru 5 stop 

  (a zvláštní) 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem vytvoří kněz paprsek 
jemného bledého světla, který z oblohy ozáří 
oblast, kterou kněz určí. Světlo je stejné jako 
měsíční, takže barvy jiné než odstíny šedi 
jsou velice nejasné. Kněz může paprsek 
navádět na jakékoli místo, kam vidí, takže je 
to velice užitečné kouzlo, pokud potřebuje 
kněz vypátrat někoho ve tmě. I když Měsíční 
paprsek nezviditelní úplně vše, stvoření 
uvnitř paprsku bude skoro určitě viditelné. 
Odražené světlo paprsku umožňuje vidění 
na 10 yardů kolem centra paprsku, ale 
nevydává zář, která by mohla zrušit 
překvapení. Světlo neovlivňuje infravidění. 
Kněz může paprsek zeslabit až skoro do 
úplné tmy, pokud si tak přeje. Paprsek má 
všechny vlastnosti pravého měsíčního světla 
a tak může vyvolat lykantropické změny, 
pokud DM neurčí jinak. 
 Materiální komponenty je několik 
semínek jakékoli měsíční rostliny a kousek 
opalizujícího živce (měsíčního kamene). 
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Ohnivá zeď   
(Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Elementární (Oheň) 
Dosah: 80 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Kouzlo vytvoří nepohyblivý plamenný 

koberec magického ohně žlutozelené nebo 
jantarové barvy (narozdíl od kouzelnické 
verze). Vytvoří buď neprůhlednou ohnivou 
pokrývku až 20 čtverečních stop za úroveň, 
nebo kruh s poloměrem až 10 + 5 stop za 
dvě úrovně kněze. V obou formách je zeď 
vysoká 20 stop.  

Stěna ohně musí být seslána tak, aby 
byla vzhledem k původci kouzla vertikální. 
Jedna stěna zdi určená původcem vysílá 
vpřed vlny žáru, které způsobují 2k4 bodů 
poškození na stvoření v dosahu do 10 stop a 
1k4 bodů stvoření vzdáleným do 20 stop. 
Navíc zeď způsobí zranění za 4k4 + 1 život 
bytostem, které jí prochází. Bytosti, které 
jsou citlivé na oheň mohou být zasažena 
více. Nemrtví jsou zraněni za dvojnásobek. 
Pokus zachytit cílovou bytost zdí tak, aby se 
v ní v okamžiku seslání nacházela, je 
obtížný. Úspěšný záchranný hod umožní 
bytosti zdi uniknout, zatímco pohyb a 
rychlost určují, na které straně zdi je. Ohnivá 
zeď vydrží tak dlouho, dokud se na ni 
původce kouzla soustředí nebo jedno kolo za 
úroveň v případě, že se na ni nechce 
soustřeďovat. 

Materiální složkou je fosfor. 

Ochrana před rost l inami 
(Zažehnávání) 

Sféra: Rostlinná, Ochranná 
Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: polokoule o poloměru  

  15 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo vytvoří neviditelnou pohyblivou 
bariéru, která chrání všechna stvoření uvnitř 
před útokem rostlin nebo bytostí rostlinného 
původu. Jakýkoli pokus natlačit bariéru na 
taková stvoření kouzlo prolomí. Kouzlo 
vydrží jednu směnu za každou úroveň 
kněze. 

 
 
 
 
 

Ostnatá země   
(Proměny, Okouzlení) 

Sféra: Elementární (Země) 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 3k4 směna + 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 6 
Oblast působnosti: 10 stop čtverečních / 

   úroveň 1, 1 osten na 
   1 stopu čtvereční 

Záchranný hod: žádné 
 

Skála díky tomuto kouzlu vytvoří ostré 
ostny, které splývají s pozadím. Kouzlo 
funguje jak na přírodní skále, tak na 
opracovaném kameni. Ostny zpomalují a 
zraňují. Pokud pozorovatel pozorně sleduje 
oblast účinnost, má 25% šanci, že si všimne 
ostrých ostnů. Jinak každý, kdo vejde do 
místa, kde jsou ostny, utrpí 1k4 bodů zranění 
za kolo. Úspěch každého útoku se určuje, 
jakoby bylo stvoření v boji. Na každého, kdo 
vejde do plochy, je okamžitě zaútočeno a 
pak každé další kolo v oblasti. První krok dá 
možnost všimnout si, že je něco 
v nepořádku, jenom v případě, že první útok 
uspěje, jinak se postava pohybuje dál a ostnů 
si nevšimne, dokud nedostane zásah. Běžící 
stvoření dostávají dva zásahy za kolo. 

Ti, kteří padnou do jámy pokryté ostny 
obdrží šest útoků za každých propadlých 10 
stop, každá má navíc bonus +2 k útočnému 
hodu. Zranění každého útoku se zvyšuje o 
+2 za každých propadaných 10 stop. 
Stvoření je pochopitelně zraněno i za 
normální pád. 
 Materiální složkou tohoto kouzla jsou 
čtyři malé stalaktity. 

Plamenný úder (Vyvolávání) 

Sféra: Bojová 
Dosah: 60 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: ihned 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: poloměr 5 stop ve 

  30 stop vysokém válci. 
Záchranný hod: 1/2 
 

Když kněz vyvolá toto kouzlo, na 
vybrané místo s řevem udeří shůry dolů 
sloup ohně. Jakákoli bytost v dosahu 
zaklínadla se může pokusit o záchranný hod 
proti kouzlům. Pokud neuspěje, je zraněno 
za 6k8 životů. V případě úspěchu při 
záchraně za polovinu. 
 Materiální komponentou tohoto kouzla 
je špetka síry. 
 
 
 
 
 

Poslání  (Okouzlení / Očarování) 

Sféra: Zaříkávací 
Dosah: 60 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: do není splněno 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: negace 
 

Díky tomuto kouzlu si kněz vyžádá od 
zasaženého stvoření nějakou službu. Cíl se  
musí po vykonání vrátit ke knězi s důkazem, 
že úkol splnil. Takovým posláním může být 
například nalezení a navrácení nějakého 
předmětu, zabití  nepřítele, obsazení 
pevnosti atd. Pokud stvoření neplní 
z jakéhokoli důvodu přesně úkol výpravy, 
ztrácí jeden bod ze záchranných hodů za 
každý den zdržení. Postih není zrušen, 
dokud není výprava dokončena nebo ho 
kněz nezruší. Některé události mohou 
dočasně výpravu odložit nebo ji dokonce 
zrušit, rozhoduje DM. 

Pokud je kouzlo sesláno na 
nedobrovolný cíl, pak dostává záchranný 
hod. Pokud ale bytost souhlasí, že úkol 
provede – i když bylo dohody dosaženo 
násilím nebo podvodem – záchranný hod 
není povolen. Pokud je výprava spravedlivá 
a zasloužená, stvoření stejné víry jako kněz 
se jí vyhnout nemůže, stvoření stejného 
přesvědčení jako kněz má postih –4 
k záchraně. Výpravu není možné rozptýlit, 
ale může ji zrušit kněz stejné víry nebo vyšší 
úrovně. Některé artefakty nebo relikvie 
mohou kouzlo zrušit, stejně jako přímá 
božská intervence. Nespravedlivé nebo 
nezasloužené výpravy dávají bonusy 
k záchranným hodům, nebo mohou 
dokonce automaticky selhat. 
 Materiální komponentou tohoto kouzla 
je  knězův svatý symbol. 

Povolávání  zv í řat  I I   
(Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Zvířecí, Vyvolávací 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: až 8 zvířat ve 20 stopách 

   krychlových 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem přivolá kněz až šest 
zvířat, která mají životaschopnost rovnou 8 
nebo méně, nebo až 12 zvířat se 
životaschopností 4 a méně, jakéhokoli 
druhu, který kněz určí během přivolávání. 
Povolána budou jenom ta zvířata, která jsou 
v okruhu jedné míle od kněze. Kněz se může 
pokusit o přivolání třikrát, až tří druhů 
zvířat. Například nejprve zkouší přivolat bez 
úspěchu divoké psy, potom jestřáby a teprve 
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potom úspěšně přivolá divoké koně. DM 
musí určit pravděpodobnost, na jakou jsou 
přivolávaná zvířata v okolí. Přivolaná zvířata 
pomáhají knězi jakýmkoli způsobem, 
kterého jsou schopna. Zůstanou, dokud není 
dobojováno, není splněn určitý úkol, dokud 
kněz nebude v bezpečí, pošle je pryč atd. Je 
možné přivolat jenom obyčejná zvířata. 
Fantastickou zvěř a monstra není možné 
tímto kouzlem přivolat (žádné chiméry, 
gorgony, draci atd.) 

Pravdivé  v idění  (Věštění) 
Obratitelné 

Sféra: Věštecká 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem dodá kněz příjemci 

kouzla schopnost vidět vše, tak jak to ve 
skutečnosti vypadá. Pravdivé vidění pronikne 
normální i magickou tmou. Tajné dveře jsou 
jasně vidět. Přesné umístění přemístěných 
věcí je jasné. Neviditelné je viditelné. Iluze 
jsou rozpoznatelné. Přeměněné nebo 
očarované předměty jsou jasně 
rozpoznatelné (přes normálně viditelnou 
formu je vidět průhledná pravá forma). Je 
dokonce vidět i zářící aura života, takže je 
možné určit přesvědčení bytostí. Příjemce 
kouzla může zaostřit pohled do Éterické 
sféry nebo okraje přiléhajících sfér. Dosah je 
120 stop. Pravdivé vidění nepronikne přes 
pevné předměty, nefunguje jako rentgenové 
vidění. Účinek kouzla není možné 
vylepšovat další magií. 

Kouzlo vyžaduje mast na oči ze vzácné 
houby, šafránu a tuku, která stojí nejméně 
300 zl na jedno použití,  a musí se nechat 
stárnout 1k6 měsíců. 

Obrácené zaklínadlo Klamné vidění 
způsobuje, že příjemce kouzla uvidí přesný 
opak: bohaté bude chudé, hezké odporné 
atd. Mast pro obrácené kouzlo se skládá 
z oleje, máku a esence růžové orchideje. 
Také musí stárnout 1k6 měsíců. 

Promluv k  p ř í rodě  (Věštění) 

Sféra: Věštecká, Elementární 
Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Díky kouzlu Promluv k přírodě se kněz 
spojí s přírodou a získá tak informace o okolí. 
Za každou úroveň může “zjistit” jeden fakt o 
směru (vpředu, vlevo, vpravo, vzad) těchto 

subjektů: země, rostliny, minerály, vodní 
plochy, lidé, zvířata, přítomnost lesních 
stvoření atd. Je možné také zjistit přítomnost 
mocných stvoření, stejně jako povšechný 
stav okolí. Kouzlo je nejefektivnější pod 
širou oblohou a funguje na vzdálenost půl 
míle za úroveň. V přírodním podzemí je 
dosah omezený na 10 yardů za úroveň. 
Ve vybudovaném prostředí (města, 
podzemní kobky) nebude kouzlo fungovat. 
DM může omezit kouzlení tohoto kouzla na 
jednou měsíčně. 

P řeměň  skálu na bahno 
(Proměny) 
Obratitelné 

Sféra: Elementární (Země, Voda) 
Dosah: 160 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: 20 stop krychlových  

   / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Kouzlo Přeměň skálu na bahno změní 

jakoukoli přírodní skálu na stejný objem 
bahna. Kouzlo nepůsobí na magický nebo 
očarovaný kámen. Hloubka bahna nemůže 
přesáhnout 10 stop. Pokud je zaklínadlo 
sesláno na skálu, skála se poté propadne do 
bahna vytvořeného pod ní. Stvoření 
neschopné levitovat nebo létat, nebo se jinak 
uvolnit z bahna, se potápějí rychlostí 10 stop 
za kolo a dusí se. Neplatí na lehoučké 
bytosti, která se přes takový povrch dokáží 
dostat. Dřevo hozené na povrch bahna, 
může topícím se pomoct, záleží na DM, kolik 
a jak. Stvoření, která jsou tak velká, že 
mohou chodit po dně, tak činí rychlostí 10 
stop za kolo. Bahno zůstává, dokud na něj 
není použito Rozptyl magii nebo obrácené 
kouzlo Přeměň bahno na skálu. Hmota se vrátí 
do původního stavu, ale už se nemusí vrátit 
do původní formy. Vypařování mění bahno 
na normální hlínu rychlostí 1k6 dnů na 10 
krychlových stop. Obrácené kouzlo Přeměň 
bahno na skálu může vytvrdit normální bahno 
na měkký kámen (pískovec nebo podobně) 
permanentně. Stvoření polapená v bahně 
mají povolený záchranný hod, aby se zjistilo, 
zda-li se dostala z bahna včas. 

Materiální komponenty pro toto kouzlo 
jsou jíl a voda (nebo písek, vápno a voda pro 
obrácenou variantu). 

P řesun sférami (Proměny) 

Sféra: Astrální 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: negace 
 

Tímto kouzlem kněz přesune sebe nebo 
jiné stvoření do jiné sféry existence. Příjemce 
kouzla zůstane v nové sféře, dokud nebude 
odeslán zpět podobným prostředkem. 
Pokud se několik osob chytne za ruce a 
utvoří kruh, je možné přenést až osm osob 
najednou. 

Materiální složkou tohoto kouzla je malá 
kovová tyč z rozsochou. Velikost a druh 
kovu určuje, do jaké sféry (včetně polosfér a 
alternativních dimenzí) kouzlo stvoření 
odešle. DM určí, jak se dostat do které sféry. 

Nedobrovolné oběti se kněz musí 
dotknout (úspěšný útočný hod), navíc 
takový cíl získává záchranný hod. Pokud 
uspěje, kouzlo nemá účinek. Málokdy je 
dosaženo přesného místa určení v cílové 
sféře.  
 Kovová tyč není při kouzlení poškozena. 
Nalezení tyčí naladěných na jednotlivé sféry 
může být docela složitá věc, určuje DM. 

Rost l inný portál  (Proměny) 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

  
Tímto kouzlem dokáže kněz vejít do 

stromu a z něj se přemístit do jiného stromu, 
který musí ležet přibližně ve směru, kterým 
kněz do stromu vešel a který leží 
v dostatečné vzdálenosti: 

 
Druh Stromu Dosah kouzla 

Dub 600 yardů 
Jasan 540 yardů 

Tis 480 yardů 
Jilm 420 yardů 
Lípa 360 yardů 

Listnatý strom 300 yardů 
Jehličnan 240 yardů 

Jiný 180 yardů 
 
 Strom, do kterého kněz vejde musí být 
stejného druhu jako strom, ze kterého kněz 
zase vyjde, oba musí být živé a musí být 
dostatečně velké, aby se do nich kněz vešel. 
Pokud kněz vejde do stromu, třeba jasanu a 
chce jít na sever a jediný příhodný jasan 
v dosahu je na jihu, kněz přejde na jih. 
Pohyb mezi stromy trvá jedno kolo. Kněz 



 

 Kněžská kouzla (5. úroveň) 

 226 

může, pokud si přeje, zůstat uvnitř druhého 
stromu maximálně jedno kolo za úroveň, 
nebo může vystoupit ven okamžitě. Pokud 
není v dosahu žádný vhodný strom, kněz 
zkrátka zůstane uvnitř prvního stromu a 
musí vystoupit, než uběhne tolik kol, 
kolikátou má kněz úroveň. Pokud je 
obývaný strom spálen nebo poražen, kněz 
zemře, pokud jej včas neopustí. 

Rozmluva (Věštění) 

Sféra: Věštecká 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Použitím tohoto kouzla může kněz 
kontaktovat svou mocnost – nebo její agenty 
– a požádat o informace ve formě otázek, na 
které dostane odpověď ve formě 
jednoduchého ano nebo ne. Kněz má 
povolenu jednu otázku na každou svoji 
úroveň. Odpovědi jsou správné z hlediska 
znalostí božstva. Nevím je povolená 
odpověď, jelikož ani mocné bytosti 
z vnějších sfér nejsou vševědoucí. Případně 
může dát DM krátkou odpověď, ne více než 
pět slov. DM může používaní tohoto kouzla 
omezit na jediné vyvolání za celé 
dobrodružství, za týden nebo dokonce za 
měsíc, jelikož bohové nemají moc rádi časté 
otravování. Stejně tak pokud se kněz hádá, 
loudá nebo se pokusí udělat cokoli jiného, 
kouzlo skončí. 
 Materiální komponenty pro kouzlo jsou 
knězův symbol, svěcená (znesvěcená) voda a 
kadidlo. Pokud je nutná důležitá rozmluva, 
je nutná vhodná oběť. Pokud není oběť 
dostatečná, nezíská kněz žádné informace, 
nebo jenom část. 

Růst  zv í řat  (Proměny) 

Sféra: Zvířecí 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: až 8 zvířat ve 20 stopách 

   krychlových 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může nechat kněz narůst 
až osm zvířat do dvojnásobku své velikosti. 
Účinky kouzla jsou: dvojnásobná 
životaschopnost (s vylepšením útoku) a 
dvojnásobné zranění způsobované v boji. 
Pohyblivost a TZ se nemění. Kouzlo vydrží 
dvě kola za úroveň kněze. Zaklínadlo je 
velice užitečné ve spojení s kouzly typu 
Očaruj postavu nebo savce.  

Obrácené kouzlo zmenší zvířata na 
polovinu a stejně tak zredukuje 
životaschopnost, způsobované zranění atd. 

Materiální komponentou pro obě verze 
kouzla je svatý symbol kněze a trochu jídla. 

Uzdrav kr it ická zranění  
(Nekromancie) 

Sféra: Léčitelská 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo je velice mocnou verzí 
zaklínadla Uzdrav lehká zranění. Kněz 
položením své ruky na příjemce kouzla 
vyléčí 3k8 + 3 životů. Kouzlo nepůsobí na 
stvoření s nehmotnými těly, neživé a 
mimosférické bytosti. 
 Obrácené kouzlo se nazývá Vyvolej 
kritická zranění funguje stejně jako ostatní 
kouzla tohoto typu. Po úspěšném doteku 
kněz způsobí zranění svému cíly za 3k8 + 3 
životů. 

Vládni  v ichrům (Proměny) 

Sféra: Počasí 
Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: poloměr 40 stop / úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem dokáže kněz ovládat vítr 
ve svém okolí. Za každé tři úrovně 
zkušenosti může kněz zvýšit nebo snížit sílu 
větru o jeden stupeň.  

 
 
 

 

Síla větru Mil za hodinu 
Slabá bríza 2-7 
Střední bríza 8-18 
Silný vítr 19-31 
Vichr 32-54 
Bouře 55-72 
Hurikán 73-176 
 

Vichry silnější než 19 mil za hodinu 
zanášejí malá létající stvoření (velikosti orla 
nebo méně), ovlivňují přesnost střel a 
způsobují problémy při plavbě. Vítr nad 32 
mil zanáší i stvoření velikosti člověka a 
způsobuje lodím drobná poškození. Vítr nad 
55 mil sráží všechna létající stvoření, 
vytrhává malé stromy, strhává dřevěné 
stavby, trhá střechy a ohrožuje lodě. Vítr nad 
73 mil za hodinu má sílu hurikánu. 
 Kolem uživatele existuje “oko” o 
poloměru 40 stop, kde je vítr klidný. I když 
je možné kouzlo použít pod zemí, pokud je 
sesláno na menší plochu, než je plocha 
účinku, oko se zmenší o jednu stopu za 
každou stopu omezení. Pokud je tedy plocha 
účinku 360 stop, oko se zmenší o 10 stop, 
prostor pod 320 stop oko zruší a kněz je pak 
vystavený svému vlastnímu výtvoru. Jakmile 
je kouzlo zakouzleno, rychlost větru se zvýší 
nebo sníží o 3 míle za hodinu každé kolo, 
dokud není dosaženo maximální nebo 
minimální hodnoty. Kněz může jedním 
kolem úplného soustředění rychlost zastavit 
na momentální hodnotě nebo ji začít 
zvyšovat nebo snižovat. Kouzlo funguje 
jednu směnu za úroveň. Když je vyčerpáno, 
začne se rychlost větru vracet na původní 
hodnotu. Kněz může používat toto kouzlo 
na přerušení účinků kouzla jiného kněze. 

Oživení  mrtvých (Nekromancie) 
Obratitelné 

Sféra: Nekromantická 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 postava 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Kněz může tímto kouzlem vrátit život 
trpaslíkovi, gnómovi, půlelfovi, půlčíkovi 
nebo člověkovi (DM může povolit použití i 
na ostatní stvoření). Kněz může oživit jenom 
osoby, které nejsou mrtvé déle než jeden 
den za úroveň zkušeností kněze.  

Tělo osoby musí být celé, kouzlo 
chybějící části nezregeneruje. Stejně tak 
kouzlo nevyléčí nemoci a otravy. Oživená 
osoba musí úspěšně hodit test přežití oživení 
a ztratí 1 bod odolnosti. Oživená postava je 
navíc slabá a bezmocná, potřebuje 
minimálně jeden den odpočinku na lůžku za 
každý den (i část), který byla po smrti. 
Postava má po oživení jeden život a musí 
zbytek získat léčením nebo léčivou magií. 
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Počáteční odolnost postavy je maximální 
možný počet, kolikrát může být tímto 
způsobem  oživena. 

Somatická složka kouzla je ukázání 
prstem.  
 Obrácené kouzlo Znič život umožní oběti 
záchranný hod před smrtící magií. Pokud 
uspěje, utrpí zranění jako u zaklínadla 
Vyvolej těžká zranění, tedy 2k8+1 bodů. 
Pokud neuspěje, okamžitě umírá. 

Vykoupení  (Zažehnávání) 

Sféra: všechny 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 postava 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem kněz odstraní tíži za 
nechtěné nebo nevědomě spáchané skutky 
z osoby, na kterou je kouzlo sesláno. 
Vykoupení také odstraní účinky magicky 
změněného přesvědčení. Osoba, která po 
tomto kouzlu touží musí doopravdy svých 
činů litovat, nebo musela být pod vlivem cizí 
vůle. Úmyslné přečiny nemohou být tímto 
kouzlem vykoupeny (viz kouzlo Poslání). U 
postavy, která nechce vykoupení přijmout, 
se automaticky předpokládá, že skutky 
spáchala schválně.  

Kněz potřebuje svůj symbol, růženec, 
modlitební kolo nebo knihu a zapálené 
kadidlo. 

Zamo ření  hmyzem  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Bojová 
Dosah: 120 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: mrak o poloměru 180 

  a výšce 60 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo přivolá roj plazivého, 
skákavého a létajícího hmyzu, který vytvoří 
mohutný oblak. Pokud je kouzlo sesláno 
v oblasti, kde se hmyz běžně nevyskytuje, 
selže. Oblak hmyzu omezuje dohled na 10 
stop. Kouzlení uvnitř oblaku je nemožné. 
Stvoření uvnitř oblaku za každé kolo utrpí 
zranění za 1 život. Neviditelnost nepomáhá. 
Jakákoli bytost se životaschopností 2 nebo 
méně se automaticky pohybuje nejvyšší 
možnou rychlostí náhodným směrem, 
dokud se nedostane minimálně na 240 yardů 
od hmyzu. Bytosti se životaschopností vyšší 
než 5 si házejí na morálku, pokud neuspějí 
v hodu, dají se na útěk také. 

Silný kouř hmyz zadrží, stejně tak oheň. 
Kupříkladu stěna ohně zakouzlená ve tvaru 

prstence kolem oblaku hmyzu jej zadrží, ale 
kouzlo Ohnivá koule jenom vyčistí svoji oblast 
působnosti od hmyzu. Jediná louč nemá na 
oblak vliv. Blesk, mráz nebo zima jsou také 
neefektivní, ale silný vítr, který pokryje celý 
oblak hmyzu jej rozežene a kouzlo ukončí. 
Zamoření skončí po dvou kolech za úroveň, 
poté se hmyz rozprchne. Roj hmyzu se 
soustřeďuje kolem bodu vybraného knězem 
při zakouzlení, bod může být až 120 yardů 
od kněze. Oblak hmyzu pak zůstává na 
místě. Kouzlo je možné zrušit zaklínadlem 
Rozptyl magii.  
 Materiální komponenty tohoto kouzla je 
několik krystalů cukru, několik zrnek obilí a 
trošku tuku. 

Zažeň  z lo  (Zažehnávání) 
Obratitelné 

Sféra: Ochranná, Vyvolávací 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: negace 
 

Kněz tímto kouzlem odvolá povolané 
stvoření zlé povahy, zlé stvoření z jiné sféry 
nebo stvoření přivolané zlým kouzelníkem či 
knězem, pokud jej úspěšně zasáhne při boji. 
Příkladem takového stvoření je například 
Vzdušný služebník, džin, ifrít, elementálové a 
Neviditelní vrazi. Zlá očarování (jako kouzlo 
Očaruj seslané zlým knězem), která je možné 
zrušit pomocí Rozptýlení magie, je kouzlem 
Zažeň zlo zrušeno automaticky. Kouzlo 
vydrží maximálně jedno kolo za úroveň 
kněze nebo dokud není použito. Dokud 
kouzlo účinkuje, všechny bytostí, na které 
kouzlo může zapůsobit mají postih –7 na 
útok, pokud se pokusí zaútočit na kněze. 

Obrácená varianta kouzlo Zažeň dobro  
funguje, podobně jako zaklínadlo předchozí, 
proti přivolaným nebo očarovaným 
stvořením dobrého přesvědčení nebo 
přivolané na pomoc dobru. 

Materiální složky tohoto kouzla jsou 
knězův svatý symbol a svěcená (nebo 
znesvěcená) voda. 
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Kouzla šesté úrovně  

Hrdinská host ina (Vyvolávání) 

Sféra: Stvoření 
Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 bytost / úroveň 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Tímto kouzlem vyčaruje kněz 

velkolepou hostinu pro tolik bytostí, kolik 
má sám úrovní. Kouzlo vytvoří stoly, křesla, 
služebnictvo, jídlo i pití. Hostina trvá jednu 
hodinu, po této hodině začnou působit 
bonusy: hodující jsou vyléčení z nemocí, jsou 
imunní vůči jedu na 12 hodin a mají 
vyléčeno 1k4+4 bodů po té, co vypijí nektar, 
který je součástí hostiny. Ambrózie (božské 
jídlo) má stejný účinek jako kouzlo Požehnání 
na dobu 12 hodin. Během této doby jsou 
osoby, které ambrózii snědly, také imunní 
vůči strachu, beznaději a panice. Pokud je 
hostina z nějakého důvodu přerušena, 
kouzlo je zničeno a veškeré účinky přijdou 
vniveč. 

Materiální komponenty kouzla jsou  
knězův svatý symbol a zvláštně 
fermentovaný med, vybraný z komůrky 
larvy, která se má stát královnou. 

Kameny,  povídejte (Věštění) 

Sféra: Elementární (Země), Věštecká 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 krych. yard kamene 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Po seslání kouzla samy kameny 

vyprávějí knězi, kdo se jich v poslední době 
dotknul; odhalí, co zakrývají, co je pod nimi 
nebo za nimi. Kameny dokáží podat úplný 
popis. Perspektiva, vnímání a znalosti 
kamene mohou tuto věštbu pokazit. Takové 
detaily určuje DM. 

Materiální komponenty tohoto kouzla 
jsou kapka rtuti a trocha jílu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léčení  (Nekromancie) 
Obratitelné 

Sféra: Léčitelská 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto mocné kouzlo umožní knězi 

odstranit z cílového stvoření veškerá zranění 
a nemoci. Odstraní všechny typy nemocí, 
slepotu, hluchotu. K tomu všemu ještě 
obnoví životy cílové bytosti na maximum. 
Dokáže zrušit kouzlo Slabomyslnost. Vyléčí 
veškeré mentální poruchy vzniklé 
poškozením mozku. Účinek kouzla mohou 
pochopitelně později narušit další zranění. 

Obrácená varianta Léčení se nazývá 
Zranění. To nakazí oběť a způsobí ztrátu 
všech životů krom 1k4, pokud se kněz oběti 
úspěšně dotkne. Některá stvoření nemohou 
být těmito kouzly zasažena, viz kouzlo 
Uzdrav lehká zranění. 

Mluv s bytostmi (Proměny) 

Sféra: Věštění 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: původce kouzla 
Záchranný hod: žádný 

 
Díky tomuto kouzlu dokáže kněz 

komunikovat s jakýmkoli stvoření, které je 
schopné nějaké formy komunikace (včetně 
empatie, hmatu, feromonů atd.) Bytosti 
rozumí tomu, co kněz říká a naopak. Reakci 
bytostí určuje DM. Všechna stvoření typu, 
který si kněz zvolí, rozumí, pokud jsou 
v dosahu komunikace. Kněz může mluvit 
k více druhům bytostí, ale ke každému 
zvlášť. Kouzlo vydrží dvě kola za úroveň. 

Najdi  cestu (Věštění) 
Obratitelné 

Sféra: Věštecká 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 3 kola 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 

 
Příjemce tohoto kouzla dokáže najít 

nejpřímější, nejkratší cestu, kterou hledá. A 
to ať už jde o cestu ven nebo dovnitř 
nějakého místa (které může být venku nebo 
uvnitř), past, nebo dokonce kouzlo Labyrint. 
Kouzlo funguje s ohledem na místo, ne na 
předměty nebo osoby uvnitř. Kouzlo není 

možné použít na nalezení cesty do “lesa, kde 
žije zelený drak”, nebo “někam, kde je 
spousta platiny.” Místo  také musí být na 
stejné sféře existence. 

Díky kouzlu příjemce cítí, kterým 
směrem má jít. Ve vhodném čase rozpozná, 
kterým směrem se dále vydat nebo co udělat, 
aby se na to dané místo dostal. Kupříkladu 
pokud se příjemce soustředí, kouzlo mu 
poradí, jaké slovo má použít na překonání 
ochranného hieroglyfu. Kouzlo končí buď 
když se příjemce dostane na dané místo, 
nebo když vyprchá doba trvání, která je 
jedna směna na úroveň kněze. Kouzlo 
uvolní příjemce a všechny s ním z kouzla 
Labyrint během jednoho kola a bude v tom 
pokračovat, dokud bude kouzlo trvat. 

Tato věštba je soustředěná na příjemce, 
ne na jeho společníky a stejně jako kouzlo 
Najdi pasti nedokáže předvídat činy stvoření. 

Kouzlo vyžaduje sadu věšteckých 
symbolů – kostí, slonovinových značek, 
tyčinek, run nebo čehokoli podobného. 

Obrácené zaklínadlo Ztrať cestu způsobí, 
že se bytost, které se kněz dotkne, úplně 
ztratí a po dobu trvání kouzla není schopné 
najít cestu dále. Pochopitelně ji může někdo 
vést. 

Odvracení  d řeva (Proměny) 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: 120 stop široká cesta, 

    dlouhá 20 stop / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Toto kouzlo vyšle od kněze směrem, 

kterým je natočený, vlny síly, které odtlačují 
všechny dřevěné předměty na kraj oblasti 
účinnosti. Dřevěné předměty více než 3 
palce v průměru, které jsou pevně uchycené, 
nejsou kouzlem zasaženy, ale volné 
předměty (jako třeba kryty, obléhací věže 
atd.) odtlačovány budou. Předměty 
s průměrem menším než tři palce, které jsou 
pevně uchycené, se zlomí a jejich kousky 
jsou poté silou odhozeny na stranu. Kouzlo 
odtlačuje předměty jako jsou dřevěné štíty, 
kopí, dřevěné násady zbraní, šípy a šipky a 
s nimi i ty, kteří předmět nesou. Pokud je 
kopí zaraženo do země, aby se zabránilo 
pohybu, zlomí se. Kouzlo odtlačuje dokonce 
i magické předměty s dřevěnými částmi, ale 
Antimagická ulita účinky odvracení blokuje. 
Úspěšné Rozptýlení magie toto kouzlo přeruší. 
Trvání je rovno 1 kolu za zkušenostní 
úroveň kněze. 

Vlny síly jsou vysílány po celou dobu 
účinku kouzla a odtlačují dřevo rychlostí 40 
stop za kolo. Dráha síly je 20 stop za úroveň. 
Pokud kouzlo tedy sešle kněz 14. úrovně, 
kouzlo odtlačí dřevo ve vzdálenost 280 stop 
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v šířce 120 stop a kouzlo vydrží 14 kol. Po 
zakouzlení může kněz dělat cokoli jiného, 
dokonce odejít, kouzlo trvá dál samo. 

Ohnivá semena (Zaklínání) 

Sféra: Elementární (Oheň) 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 kolo / semeno 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: 1/2 
 

Kouzlo vytvoří zvláštní střely nebo 
časované hořlaviny, které vydávají velký žár. 
Kouzlo je možné použít k vytvoření buď 
ohnivých střel nebo ohnivých bomb. Kněz se 
vybere během sesílání. 

Ohnivé střely: Kouzlo změní až čtyři 
žaludy na střely podobné granátům, které je 
možné vrhat na cíl jako normální vrhací 
zbraně. Každý žalud vybuchne, jakmile 
udeří do jakéhokoli pevného povrchu za 2k8 
životů a zapálí všechny hořlaviny v okruhu 5 
stop od místa dopadu. Pokud stvoření 
v dosahu výbuchu uspěje při záchranném 
hodu, utrpí jenom polovinu zranění. 
Stvoření, které dostalo přímý zásah, nemá 
hod povolený. 

Ohnivé bomby: Kouzlo změní až osm 
bobulí cesmíny na bomby, které jsou příliš 
lehké na házení, ale dá se s nimi dohodit na 
6 stop daleko.Vybuchnou, pokud je kněz do 
vzdálenosti 49 yardů a vysloví příkazové 
slovo. Bobule okamžitě vzplanou a způsobí 
každému stvoření v okolí zranění za 1k8 
životů a zapálí všechny hořlaviny, dosah je 
okruh 2,5 stopy. Stvoření, která uspějí při 
záchraně utrpí jenom polovinu zranění. 

Všechna ohnivá semena ztratí svou moc 
po jedné směně za úroveň kněze.  

Kromě žaludů nebo bobulí nepotřebuje 
kněz ke kouzlu nic. 

Ochrana před zv ířaty  
(Zažehnávání) 

Sféra: Zvířecí, Ochranná 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: polokoule o 20 stopách 

   poloměru 
Záchranný hod: žádný 

 
Kouzlo vytvoří silové pole 

polokulovitého tvaru, které zabrání vstupu 
jakémukoli živému stvoření, které je alespoň 
částečně zvířetem (ne magickým nebo 
mimosférickým). Takže kouzlo zadrží 
skřítka, giganta nebo chiméru, ale nemrtvá 
nebo přivolaná stvoření silovou skořápkou 
projdou bez problémů, stejně jako monstra 
typu vzdušný služebník, ďáblíci, golemové, 

elementálové atd. Na křížence ochrana 
funguje. Kouzlo vydrží jednu směnu za 
úroveň kněze. Pokud se bude kněz snažit 
natlačit pole na nějakou bytost, kouzlo se 
prolomí. 

Kouzlo vyžaduje knězův svatý symbol a 
hrst pepře. 

Oživ  předmě t  (Proměny) 

Sféra: Stvoření, Vyvolávací 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: 1 stopa krychlová  

   / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Díky tomuto mocnému kouzlu dodá 

kněz neživému předmětu zdání života a 
pohyblivosti. Animovaný objekt nebo 
objekty pak zaútočí na kohokoli nebo cokoli, 
co kněz určí. Animovaný objekt může být 
cokoli ze dřeva, kovu, kamene, kůže, 
keramiky, skla atd. Pokus animovat objekt 
v cizím vlastnictví znamená záchranný hod 
pro předmět. Rychlost předmětu záleží na 
způsobu jeho pohybu a hmotnosti. Velký 
dřevěný stůl je docela těžký, ale jeho čtyři 
nohy mu dodávají docela slušnou rychlost. 
Hadr se dokáže jenom plazit, džbán kutálet. 
Velký kamenný podstavec se tlačí dopředu 
rychlostí 10 stop za kolo, kamenná socha 40 
stop, dřevěná 80 stop, slonovinový stolek 120 
stop za kolo. Rychlost plazení je 10-20 stop 
za kolo, kutálení 30-60 stop. Poškození 
způsobené útokem záleží na předmětu. 
Lehké předměty dokáží jenom překážet. 
Lehké tvrdé předměty dokáží spadnout a 
udeřit za 1k2 bodů, nebo překážet a 
podtrhnout nohy. Tvrdé předměty středí 
váhy udeří za 2k4 bodů, těžké předměty 
udeří za 3k4, 3k4 nebo dokonce 5k4. 

Rychlost útoků záleží na jejich způsobu 
pohyblivosti a útoku. Rychlost je tedy od 
jednou za 5 kol až po jednou za kolo. AC 
objektu záleží na materiálů a pohyblivosti. 
Způsobované poškození záleží na materiálu 
– těžké drtící zbraně jsou užitečné na dřevo, 
kámen a kov, sečné zbraně účinkují na látku, 
kůži, dřevo a podobně. DM určuje ostatní 
faktory, stejně jako poškození, které předmět 
vydrží. Kněz dokáže animovat jednu 
krychlovou stopu na úroveň. 

Povolávání  zv í řat I I I   
(Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Zvířecí, Vyvolávací 
Dosah: 100 yardů / úroveň 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem přivolá kněz až čtyři 

zvířata, která mají životaschopnost rovnou 
16 nebo méně, 8 zvířat s životaschopností 8 a 
méně, nebo až šestnáct zvířat se 
životaschopností 4 a méně, jakéhokoli 
druhu, který kněz určí během přivolávání. 
Povolána budou jenom ta zvířata, která jsou 
v okruhu jedné míle od kněze. Kněz se může 
pokusit o přivolání třikrát, až tří druhů 
zvířat. Například nejprve zkouší přivolat bez 
úspěchu divoké psy, potom jestřáby a teprve 
potom úspěšně přivolá divoké koně. DM 
musí určit pravděpodobnost, na jakou jsou 
přivolávaná zvířata v okolí. Přivolaná zvířata 
pomáhají knězi jakýmkoli způsobem, 
kterého jsou schopna. Zůstanou, dokud není 
dobojováno, není splněn určitý úkol, dokud 
kněz nebude v bezpečí, pošle je pryč atd. Je 
možné přivolat jenom obyčejná zvířata. 
Fantastickou zvěř a monstra není možné 
tímto kouzlem přivolat (žádné chiméry, 
gorgony, draci atd.) 

P řeměň  vodu na prach 
(Proměny) 
Obratitelné 

Sféra: Elementární (Voda, Země) 
Dosah: 60 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 8 
Oblast působnosti: 1 krychlový yard 

   / úroveň 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Tímto kouzlem se zasažená oblast 

okamžitě změní z kapaliny na prach. Pokud 
je voda bahnitá, je oblast účinku 
zdvojnásobená. pokud se mění jen mokré 
bahno, je oblast čtyřnásobná. Pokud se voda 
dotýká přetvářeného prachu, prach ji rychle 
pohlcuje a mění se na řídké bahno (pokud je 
vody dostatek). 

Tímto kouzlem lze zasáhnout jen tu 
kapalinu, která se nachází v oblasti účinnosti 
kouzla.. Tekutiny kterou jsou vodou jenom 
z části jsou zasaženy jenom částečně. Na 
prach se mění jen vodní složka. Lektvary 
obsahující vodu se stávají nepoužitelnými. 
Živá stvoření nelze zasáhnout, s výjimkou 
bytostí z elementární sféry Vody. Taková 
stvoření mají povolen záchranný hod proti 
smrti. Při neúspěchu zemřou. Zasáhnout lze 
jen jedno vodní stvoření jakékoli velikosti. 

Ať už je kouzlo používáno jakkoli, 
potřebuje ke svému seslání diamantový 
prach hodnoty alespoň 500 zl, kousek 
mořské mušle a knězův svatý symbol. 

Obráceným kouzlem je mocnější verze 
kouzla Stvoř vodu, které vyžaduje jako další 
materiální komponentu špetku obyčejného 
prachu. 
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P řesun rost l inami (Proměny) 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto zaklínadlem dokáže kněz vejít do 

jakékoli rostliny velikosti člověka, nebo větší, 
a přejít jakoukoli vzdálenost do rostliny 
stejného typu během jediného kola, bez 
ohledu na to, jaká vzdálenost obě rostliny 
dělí. Vstupní rostlina musí být živá. Druhou 
rostlinu kněz znát nemusí, ale musí být také 
živá, aby se přenos zdařil. Pokud si kněz 
není jistý přesnou polohou cílové rostliny, 
pouze určí směr a vzdálenost a kouzlo ho 
přenese tak blízko cíli, jak je to jenom 
možné. Je 20% pravděpodobnost mínus 1% 
za úroveň, že transport přenese kněze do 
rostliny stejného druhu ve vzdálenosti 1 až 
100 mil daleko od původně zamýšleného cíle 
cíle. Pokud si přeje kněz přenos do jedné 
určené rostliny, ale rostlina tou dobou už 
není živá, kouzlo selže a kněz zůstane 
v rostlině, do které vstoupil. Musí ji do 24 
hodin pustit. Kouzlo nefunguje s rostlinnými 
stvořeními, jako jsou slizy, enti atd. Zničení 
obsazené rostliny kněze zabije (viz kouzlo 
Průchod rostlinami). 

P ř i vo le j  ohnivého 
e lementála  
(Zaklínání / Přivolávání) 
Obratitelné 

Sféra: Elementární (Oheň) 
Dosah: 80 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 6 kol 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Sesláním zaklínadla Přivolej ohnivého 

elementála se otevře brána do elementární 
sféry ohně a do blízkosti kněze přivolá 
ohnivého elementála. Je 65% 

pravděpodobnost, že se objeví elementál se 
životaschopností rovnou 12, 20% šance, že 
bude o 4 body silnější, 9% že se objeví 2 až 4 
salamandři, 4% šance na ifríta a 2%, že se 
objeví velký ohnivý elementál se 
životaschopností 21 až 24. Kněz se 
přivolaného stvoření nemusí obávat, není 
nutné se na elementála soustředit nebo se 
před ním chránit. Elementál pomůže knězi 
jak jenom může, včetně útoku na nepřítele. 
Stvoření zůstává po dobu maximálně jedné 
směny za úroveň kněze, dokud není zabito, 
odesláno zpět kouzlem Rozptyl magii či 
obráceným kouzlem Zažeň ohnivého 
elementála nebo podobnou magií. 

P ř i vo lávání  počasí   
(Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Počasí 
Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem dokáže kněz přivolat 

počasí vhodné pro danou oblast a roční 
období. Na jaře může tedy přivolat tornádo, 
bouři, průtrž mračen, v létě vedro, 
blýskavici. V zimě mráz, blizzard, sníh… Vítr 
síly hurikánu může kněz přivolat 
v přímořských oblastech, nebo na začátku 
jara. Přivolané počasí není pod kontrolou 
kněze. Může trvat jenom jednu směnu 
(například tornádo) nebo i několik dní. 
Oblast účinku se mění od 1 do 100 
čtverečních mil. Několik knězů může 
spolupracovat a přivést velkou změnu 
počasí, ovládat vichry a ve spolupráci 
navodit extrémní podmínky. 

Během čtyř směn po seslání se projeví, 
jaké počasí přichází. Přivolané počasí 
nastane za 1k12 + 5 směn po seslání. Jakmile 
jednou kněz počasí přivolá, nemůže ho 
měnit. A jakmile jednou přivolané počasí 
úplně nastane, není ho možné zrušit. Než se 
tak naplní, je ho možné zničit Rozptýlením 
magie. V tom případě se počasí pomalu vrátí 
do původního stavu. 

P ř i vo le j  zv í řata  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Vyvolávací 
Dosah: 80 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 2 kola / úroveň 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem kněz magicky vytvoří 

jednoho nebo více savců, kteří pak zaútočí 
na jeho nepřátelé. Celková životaschopnost 

nemůže přesáhnout dvojnásobek úrovně 
kněze, pokud je typ zvířat určován náhodně. 
Pokud kněz určí specifický druh zvířete, 
nemůže životaschopnost přesáhnout jen 
úroveň. Pokud je přivolávání náhodné, 
určuje typ přivolaného zvířete DM. Každý 
+1 bonus k životaschopnosti bytosti se 
počítá jako ¼ životaschopnosti. Tudíž, bytost  
s životaschopností 4 + 3 je prakticky rovno 
životaschopnosti 4 ¾. Přivolaná zvířata 
setrvají jedno kolo za každou zkušenostní 
úroveň kouzelníka. Absolutně poslouchají 
příkazy původce kouzla. Budou ochotni 
útočit, ale pokusy o jiné použití budou 
ignorovat. Dokonce mohou nějaký čin 
odmítnout, uvolnit se nebo se dokonce 
vrhnout na kněze, záleží to na situaci a na 
typu stvoření. Zabitá zvířata zmizí. 

Rozhrň  vodu (Proměny) 

Sféra: Elementární (Voda) 
Dosah: 20 yardů / úroveň 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem může kněz rozhrnout 

vodu nebo podobnou tekutinu a vytvořit 
v ní průchod. Hloubka a délka záleží na 
úrovni kněze. Průchod trvá, dokud je kouzlo 
aktivní, nebo dokud ho kněz neuzavře. 
Vodní proudy se jeví, jakoby tunelem 
normálně procházely, ale plovoucí stvoření 
nebo fyzické předměty se přes hranici 
dostanou jen s velkou námahou. Pokud je 
zakouzleno pod vodou, vytvoří tunel 
vzduchu. Pokud je sesláno na vodního 
elementála nebo jiné vodní stvoření, je oběť 
zraněna za 4k8 bodů a musí zachránit před 
kouzlem, jinak v panice uprchne a bude 
zdrhat 3k4 kol. 

Materiální komponentou tohoto kouzla 
je  knězův svatý symbol. 

Slovo p ř ivo lání  (Proměny) 

Sféra: Vyvolávací 
Dosah: 0 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem se kněz okamžitě 

přenese do své svatyně, kterou si musí 
předem připravit a musí to místo také dobře 
znát. Místo, na kterém se objeví, není větší 
než 10 x 10 stop. Kněz se tam může dostat 
z jakékoli vzdálenosti, z podzemí nebo 
povrchu. Transport uvnitř jedné sféry je 
bezpečný, ale za každou sféru, kterou musí 
kněz přejít, je 10% pravděpodobnost, že se 
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kněz ztratí. Kněz dokáže přenést sebe a 25 
liber další váhy na jednu úroveň. Může 
přenést cokoli, i jinou živou bytost. Pokud 
přesáhne limit, kouzlo selže. Nezvykle silná 
silová pole, magnetické a gravitační síly nebo 
i některé druhy magie mohou (podle DM) 
používání kouzla znepříjemnit nebo 
dokonce znemožnit. 

Stěna čepel í  (Vyvolávání) 

Sféra: Strážní, Stvoření 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 3 kola / úroveň 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Kouzlo vytvoří zeď vířících čepelí 

ostrých jako břitva, které budou kroužit 
kolem centrálního bodu a vytvoří 
nepohyblivou bariéru. Jakákoli bytost, která 
se pokusí projít bariérou utrpí zranění 8k8 
životů. Směr rotace čepelí může být 
vertikální, horizontální nebo něco mezi. 
Záleží na rozhodnutí kněze. Stvoření, která 
se nacházejí při vyvolání uvnitř bariéry 
získávají záchranný hod. Pokud je úspěšný, 
podařilo se jim uniknout bez zranění 
nejkratší cestou ven. Bariéra vydrží 3 kola na 
úroveň a může zasahovat oblast od 5 do 60 
čtverečních stop. 

Trni tá stěna 
(Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Rostlinná, Stvoření 
Dosah: 80 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: 10 stop krychlových  

   / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Kouzlo Trnitá stěna vytvoří bariéru 

tvrdého houževnatého hustého křoví 
s ostrými trny velikosti prstu. Jakékoli 
stvoření, které se pokusí stěnou projít (nebo 
do ní narazí) utrpí zranění  za 8 bodů životů 
plus další zranění rovné TZ stvoření. 
Negativní TZ odečítají poškození od 
základních osmi bodů. Opravy za obratnost 
se nepočítají. Jakékoli stvoření v oblasti, na 
kterou je zeď seslána, do zdi narazí a musí se 
prodrat ven. Zranění se počítá za každých 10 
stop pohybu přes zeď. 

Pokud do zdi někdo začne sekat, trvá to 
nejméně 4 směny, než se proseká cesta přes 
10 stop. Normální oheň na bariéru nemá 
vliv, ale magický oheň ji spálí za dvě směny 
a vytvoří tak v podstatě zeď ohně (viz 
stejnojmenné kouzlo). V tomto případě je 
studená strana zdi ta nejbližší ke knězi, který 
seslal Trnitou stěnu. 

Nejbližší okraj zdi se objeví až 80 yardů 
daleko od kněze, podle přání. Kouzlo trvá 
jednu směnu na úroveň a pokrývá 10 stop 
krychlových za úroveň, v jakémkoli tvaru, 
který si kněz zvolí. Kněz může stvořit i zeď o 
tloušťce 5 stop, která způsobuje poloviční 
zranění. Ti, kteří mají schopnost procházet 
zarostlými oblastmi nejsou tímto kouzlem 
nijak zasaženi. Kněz může kdykoli bariéru 
zrušit jediným příkazem. 

Vzdušný s lužebník  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Vyvolávací 
Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 den / úroveň 
Doba sesílání: 9 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 

 
Kouzlo přivolá neviditelného vzdušného 

služebníka, který přinese knězi určený 
objekt nebo bytost. Na rozdíl od elementála 
nemůže služebník bojovat. Při vyvolání musí 
být kněz chráněný kouzlem Ochrana proti zlu, 
být v ochranném kruhu nebo mít zvláštní 
předmět, kterým bude služebníka ovládat. 
Jinak se služebník pokusí svého pána zabít, 
jakmile se vrátí. 

Objekt nebo bytost, kterou má služebník 
přinést, musí být takový, který může fyzicky 
odnést (unese 1000 liber). Pokud je mu nějak 
zabráněné vykonat úkol,  kouzlo skončí, je 
zažehnán, kněz jej propustí nebo kněze 
někdo zabije či je úkol úspěšně splněn, vrátí 
se služebník do své vlastní sféry. Kouzlo 
vydrží maximálně jeden den na úroveň 
kněze. 

Pokud stvoření, které má služebník 
přinést, není schopné zpozorovat 
neviditelné, služebník získává automaticky 
výhodu překvapení. Pokud však dokáže 
poznat neviditelné, má jen postih –2 ke všem 
hodům na překvapení, které způsobí 
služebník. Každé kolo boje musí služebník 
útočit. Pokud uspěje při zásahu, popadne 
cílový předmět nebo bytost. 

Stvoření, které má určitou sílu má 
povolený hod na únik, rovný jeho šanci na 
ohýbání železa / zvedání braní. Pokud stvoření 
nemá určenou sílu, hoď 1k8 za každý bod 
životaschopnosti služebníka a bytosti. Kdo 
nahází celkem víc, je silnější. 

Jakmile je jednou stvoření popadnuto, 
nemůže se samo uvolnit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zakázané území (Zažehnávání) 

Sféra: Ochranná 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 6 kol 
Oblast působnosti: 60 stop krychlových  

   / úroveň 
Záchranný hod: zvláštní 

 
Toto kouzlo je možné použít 

k zabezpečení svatého místa (viz DMR). 
Kouzlo zablokuje oblast před teleportací, 
přesuny sférami a éterickým proniknutím. 
Podle volby kněze je možné obranu 
zamknout heslem, v tom případě do ní může 
vejít jenom ten, kdo vysloví správné slovo. 
Jinak účinek obrany záleží na přesvědčení 
v poměru k přesvědčení kněze. Používá se 
nejsilnější postih. 

Přesvědčení je stejné: Bez účinku. 
Pokud je oblast zamknutá na heslo, nemůže  
bytost vejít, pokud heslo nezná (žádný 
záchranný hod). 

Přesvědčení je rozdílné s ohledem na 
řád a chaos: Záchrana před kouzlem. Při 
úspěchu je umožněno bytosti vejít, při 
neúspěchu utrpí zranění za 2k6 životů. 
Pokud je oblast na heslo, nemůže vůbec bez 
znalosti hesla projít. 

Přesvědčení je rozdílné s ohledem na 
dobro a zlo: Záchrana před kouzlem. Při 
úspěchu je umožněno bytosti vejít, při 
neúspěchu utrpí zranění za 4k6 životů. 
Pokud je oblast na heslo, nemůže vůbec bez 
znalosti hesla projít. Pokus o průchod 
způsobí další zranění, pokud bytost neuspěje 
při záchraně. 

Jakmile jednou selže při záchranném 
hodu, nemůže narušitel do oblasti vejít, 
dokud kouzlo nevyprchá. Obranu může 
zrušit kněz či kouzelník vyšší úrovně. 
Narušitelé, kteří při záchranném hodu uspějí 
se i tak cítí velice nepříjemně. 

Kromě knězova svatého symbolu je 
nutností svěcená voda a vzácné kadidlo 
v ceně nejméně 1000 zl na krychli o 60 
stopách. Pokud má být obrana zamčená na 
heslo, vyžaduje kouzlo zapálení vzácného 
kadidla v ceně nejméně 5000 zl na krychli o 
60 stopách. 

Živý  dub (Okouzlení) 

Sféra: Rostlinná 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 den / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 1 dub 
Záchranný hod: žádný 

 
Díky tomuto kouzlu může kněz okouzlit 

jeden dub (nebo jiný strom, pokud to DM 
dovolí), aby fungoval jako strážce. Kouzlo je 
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možné zakouzlit jenom na jeden strom. 
Dokud je Živý dub  v činnosti, nemůže kněz 
seslat další. Strom musí být vzdálený 
maximálně 10 stop od domova kněze, uvnitř 
místa, které je knězi svaté nebo 100 yardů od 
místa, které chce kněz chránit, nebo hlídat. 

Na vybraný strom je pak seslán příkaz o 
délce maximálně jednoho slova na úroveň. 
Příklad: “Zaútoč na kohokoli, kdo se přiblíží 
a neřekne svaté jmelí,” je deseti slovní příkaz 
a tak ho může použít jedině kněz 10. nebo 
vyšší úrovně. Kouzlo poté strom přetvoří na 
enta stejné velikosti, s TZ 0 a dvěma útoky za 
kolo, ale s pohyblivostí jenom 30 stop za 
kolo. 

 

Velikost 
stromu 

Výška 
(stopy) 

Života-
schopnost 

Zranění 
jedním 
útokem 

Malý 12 –14 7-8 2k8 
Střední1 6 – 19 9-10 3k6 

Velký 20 - 23+ 11-12 4k6 
 
Takto očarovaný strom vyzařuje 

magickou auru a je ho možné vrátit do 
původního stavu pomocí Rozptýlení magie 
nebo pokud si tak původce kouzla přeje. 
Pokud je použito rozptýlení, strom okamžitě 
zakoření. Pokud je uvolněn uživatelem , 
pokusí se nejprve vrátit na své původní 
místo. Zranění stromu je možné vyléčit 
kouzlem Růst rostlin, které v tom případě 
jenom doléčí strom za 3k4 životů, nezvětší 
ho. 

K úspěšnému seslání potřebuje kněz 
svůj svatý symbol. 

Kouzla sedmé 
úrovně  

Astráln í  zakl ínadlo (Proměny) 

Sféra: Astrální 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: ½ hodiny 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Prostřednictvím Astrálního zaklínadla 
může kněz zobrazit své astrální tělo do 
Astrální sféry, přičemž své skutečné fyzické 
tělo a vlastnictví ponechá za Astrálem, v 
Základní materiální sféře. Do astrální sféry 
mohou být přeneseny (skutečně fyzicky 
přeneseny) pouze magické předměty 
(vybavení nemagické může být dočasně 
iluzorně zobrazeno jinými kouzly, pokud 
DM povolí). Jelikož jsou Astrální sféry úzce 
propojeny s Vnějšími sférami, může se kněz 
svobodně přenášet i tam. Kněz normálně 
opustí sféru astrální a zformuje své tělo ve 
sféře existence, kterou si předtím vybral. Je 
možné astrálně cestovat kdekoli po Základní 
materiální sféře, ale není možné tam vytvořit 
druhé tělo. Základním pravidlem je, že 
osoba astrálně zobrazena může být spatřena 
pouze bytostmi právě přebývajících v 
Astrálních sférách. 

Po celou dobu je astrální tělo propojené 
s fyzickým stříbřitou nití. Pokud je linka 
přetržena, osoba zemře, astrálně i 
materiálně. Za normálních okolností linku 
přetrhne jenom Psychický vítr. Když je 
vytvořeno nové tělo na jiné sféře, je stříbřitá 
linka neviditelně připojena k tělu novému. 
Pokud je astrální forma zabita, linka se vrátí 
k původnímu tělu na Základní materiální 
sféře a oživí tělo z hibernace. 

I když mohou astrálně projektované 
osoby konat v Astrální sféře, nemohou svými 
činy ovlivnit stvoření v astrální sféře 
neexistující. Kouzlo trvá, dokud si tak kněz 
přeje, nebo dokud není přerušeno zvnějšku 
(Rozptýlení magie nebo destrukce skutečného 
těla kněze v Základní materiální). 

Kněz může projektovat do astrální sféry 
až sedm další stvoření, pokud jsou s ním 
spojena v kruhu. Tito spolucestující jsou 
závislí přímo na původci kouzla. Pohyb 
v astrální sféře může být pomalý nebo 
rychlý, podle přání kněze. Místo cestování 
záleží na knězově chápání (viz Planescape pro 
další informace o sférách). 

Jakýkoli magický předmět může přejít 
do Astrální sféry, ale většina z nich se tam 
stane dočasně nemagická. V jiných sférách 
může dojít i k odstranění  předmětu 
ze Základní materiální. Brnění a zbraně +3 a 

více mohou v jiných sférách fungovat, podle 
rozhodnutí DM. Artefakty a relikvie fungují 
všude. Předměty získávající energii z dané 
sféry jsou v té sféře mocnější (například 
prsten ohnivé odolnosti v Elementární sféře 
ohně nebo meč vysávání života ve sféře 
Negativní energie). 

Brána (Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra:Vyvolávací 
Dosah: 30 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 5 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Brána má dva účinky. Za prvé vytvoří 
interdimenzionální spojení mezi sférami 
existence kněze a sféry existence na které 
sídlí určená bytost velké moci, takže bytosti 
stačí projít bránou a objeví se ve sféře 
knězově. Za druhé, kouzlo přivolá pozornost 
žádaného stvoření ze sféry. Při zakouzlení 
musí kněz uvést jméno entity, jejíž pomoc 
žádá. Je jisté, že branou něco projde. Pokud 
nemá DM připravené něco jiného, objeví se 
volaná bytost. 
 Pokud je věc až příliš bezvýznamná, na 
bytost takového ražení, může  klidně odejít a 
ponechat na knězovi kletbu, nebo na něj 
dokonce zaútočit. Pokud jde o věc podřadné 
důležitosti, bytost učiní pár věcí, aby události 
upravilo a pak žádá vhodnou platbu. Pokud 
je věc urgentní, bytost ji vyřeší a pak bude 
žádat platbu za služby. Činy bytosti závisí na 
mnoha faktorech, včetně přesvědčení 
kouzelníka, moci, povahy jeho společníků, 
nebo nepřátel. Bytosti se většinou vyhýbají 
přímému konfliktu s bytostmi sobě rovnými 
nebo lepšími. V takovém případě se buď 
bytost okamžitě vrátí (nepravděpodobné), 
nebo zůstane a bude jednat. Seslání tohoto 
kouzla způsobí zestárnutí kněze o pět let. 

Chůze větrem (Proměny) 

Sféra: Elementární (Vzduch) 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 hodina / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: kněz + 1 postava  

   / 8 úrovní 
Záchranný hod: žádný 
 

Kněz a případně jedna až dvě osoby 
tímto kouzlem změní hmotu svého těla na 
oblak, který žene magický vítr pohyblivostí 
6-60 podle přání kněze. Kouzlo trvá 
maximálně hodinu na úroveň, nebo dokud 
ho kněz sám nezruší. Za každých osm 
úrovní může kněz přibrat další bytost. 
Zasažené osoby nejsou neviditelné, spíše 
průsvitné. Pokud jsou oblečení v bílém, na 
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80% si je pozorovatel splete s oblakem páry. 
Kněz se může měnit ze své formy na výpar a 
zpět libovolně, ale změna trvá pět kol. Ve 
formě výparu jsou osoby zasažitelné jenom 
magickými zbraněmi, ale podle rozhodnutí 
DM mohou být zasaženi silným větrem. 
V této formě není možné jakékoli kouzlení. 

Materiální složky tohoto kouzla jsou 
oheň a svěcená voda. 

Obnovení  (Nekromancie) 

Sféra: Nekromantická 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 3 kola 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem je úroveň energie cílové 
bytosti zvýšena o jednu. Tím se zruší jakékoli 
vysátí energie kouzlem nebo jinými 
prostředky. Pokud tedy postavu 10. úrovně 
zasáhla vidina a vysála jí na 9. úroveň, kouzlo 
dodá postavě přesně tolik zkušeností, aby se 
dostala zpět na 10. úroveň. Obnoví původní 
životaschopnost / úroveň a další výhody 
z toho plynoucí (schopnosti, dovednosti 
atp.). Obnovení účinkuje jenom tehdy, když 
je sesláno do jednoho dne za zkušenostní 
úroveň kněze po ztrátě energie. Kouzlo 
obnoví inteligenci stvoření zasaženého 
Slabomyslností. Ruší všechny druhy šílenství. 
Seslání kouzla způsobí zestárnutí kněze i 
příjemce o dva roky. 
 O obráceném kouzlu Vysátí energie už 
sám název dosti vypovídá. Vysaje jednu 
úroveň (stejně jako vidina nebo upír). Kněz 
se musí oběti úspěšně dotknout. Tato forma 
kouzla nezpůsobuje zestárnutí. 

Ohnivá bou ře (Vyvolávání) 

Sféra: Elementární (Oheň) 
Dosah: 160 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 kolo 
Doba sesílání: 7 
Oblast působnosti: dvě krychle o objemu 10 

  stop krychlových 
  / úroveň 

Záchranný hod: 1/2 
 
Celou oblast účinku zalije po zakouzlení 

tohoto kouzla zuřící oheň, se stejným 
účinkem, jako má Ohnivá zeď. Bytosti 
v oblasti účinku a do 10 stop od okraje 
plochy jsou zasaženy za 2k8 životů + 1 život 
za každou úroveň kněze. Stvoření, která 
uspějí při záchranném hodu jsou zraněna za 
polovinu. Zranění je způsobené každé kolo, 
kdy je stvoření v dosahu. Oblast účinku jsou 
2 krychle o hraně 10 stop na úroveň. Výška 
bouře je 1é nebo 20 stop. 

 Obrácená verze kouzla Zadus oheň zadusí 
oheň na dvojnásobně velké ploše pokud se 
aplikuje na nemagické ohně a stejnou 
plochu jako Ohnivá bouře pokud se aplikuje 
na ohně magické. Bytosti tvořené ohněm 
(elementálové, salamandři atd.) s menší mocí 
než polobožskou mají 5% pravděpodobností 
za úroveň kněze, že také uhasnou. Pokud je 
kouzlo sesláno proti meči Ohnivý jazyk, meč 
musí uspět při záchraně před drtícím 
úderem, nebo se stane nemagickým, 
obyčejným předmětem. Meč ve vlastnictví 
nějaké postavy má použije nejprve její 
záchranný hod a teprve potom svůj vlastní. 
Pokud je první hod úspěšný, je automaticky 
úspěšný i druhý. 

Ohnivý vůz (Vyvolávání) 

Sféra: Elementární (Oheň), Stvoření 
Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 12 hodin 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo stvoří velký plamenný vůz 
tažený dvěma ohnivými koni z elementární 
sféry ohně. Objeví se zahřmením v oblaku 
kouře. Vozidlo se po zemi pohybuje rychlostí 
24, ve vzduchu 48 a unese kněze a až sedm 
dalších stvoření velikosti člověka nebo 
menší. Kněz se musí pasažérů dotknout, aby 
je ochránil před účinky ohně. Nechráněná 
stvoření utrpí 2k4 bodů ohnivého poškození 
každé kolo, kdy jsou na dosah 5 stop od 
vozu nebo koňů. Pokud se jím podaří 
uhnout záchranou před zkameněním 
s úpravou za obratnost, neutrpí žádné 
poškození a uhnou včas. 

Kněz ovládá vůz slovně, podle přání. 
Vozidlo i oři jsou zasažitelní jenom 

magickými zbraněmi nebo vodou (jedna 
čtvrtka, přibližně jeden litr, zraní za 1 bod). 
Oři mají TZ 2 a oba mají po 30 životech. 
Oheň nemá na vůz nebo koně vliv, ale 
magický oheň může zasáhnout jezdce. Jiná 
kouzla, jako je úspěšné použití Rozptyl magii 
nebo Svaté slovo mohou odeslat vůz zpět do 
sféry ohně, pasažéři zůstanou na místě. Vůz 
je možno přivolávat jednou týdně. 
 Materiální komponenty jsou malý 
kousek dřeva, dvě bobule cesmíny a zdroj 
ohně, alespoň zapálená louč. 

Ovládej  počasí  (Proměny) 

Sféra: Počasí 
Dosah: 0 
Složky: V, S, M 
Trvání: 4k12 hodin 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: 4k4 čtvereční míle 
Záchranný hod: žádný 
 

Díky tomuto kouzlu může kněz ovlivnit 
počasí kolem sebe. Sesílání trvá jednu směnu 
a než nastanou žádané podmínky, uplyne 
1k4 kol. Momentální počasí určuje DM podle 
klimatu a období. Počasí se skládá ze tří věcí: 
vlhkost, teplota a vítr. Kouzlo může 
podmínky změnit tak, jak je uvedeno 
v tabulce výše. 

Podmínky velkými písmeny představují 
existující podmínky. Nápisy malými 
písmeny pod nadpisy představují nové 
podmínky, na které může kouzelník počasí 
změnit. Navíc může kněz ovládat směr 
větru. Více kouzel Ovládej počasí  se může 
používat jedině postupně. 
Materiálními komponentami tohoto kouzla 
jsou zapálené kadidlo a kousky hlíny a dřeva 
rozmíchané ve vodě. Kouzlo funguje jenom 
v místech, kde jsou vhodné klimatické 
podmínky. 

Vlhkost Teplota Vítr 
   
JASNO HORKO KLID 

Velmi jasno Totální horko Bezvětří 
Polojasno Teplo Lehký vítr 

POLOJASNO TEPLO Střední vítr 
Jasno Horko STŘEDNÍ VÍTR 
Zamračeno Chladno Klid 
Opar/přeháňky CHLADNO Silný vítr 
Déšť/sníh Teplo SILNÝ VÍTR 

ZAMRAČENO Zima Střední vítr 
Polojasno ZIMA Vichr 
Úplně pod mrakem Chladno VICHR 
Mlha Arktická zima Silný vítr 
Silný déšť/krupobití  Bouřka 
Silný déšť/silné sněžení  BOUŘKA 

  Vichr 
  Hurikán/tajfun 
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Oživ  kámen (Proměny) 

Sféra: Elementární (Země) 
Dosah: 40 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 2 stopy krychlové 

   / úroveň 
Záchranný hod: žádný 

 
Tímto kouzlem dokáže kněz oživit skálu 

až do určeného limitu hmoty (viz kouzlo 
Oživ předmět). Kamenný objekt musí být 
volný (ne část velkého balvanu). Poslouchá 
přání kněze; útočí, rozbíjí, blokuje. Nemá 
vlastní vůli ani inteligenci, ale přesně 
poslouchá příkazy. Na jednu činnost může 
skála dostat jenom jednu sadu příkazů, které 
musí být jasné a krátké. Přibližně o tuctu 
slov. Skála je oživena jedno kolo na 
zkušenostní úroveň kněze. Objem skály, 
který může kněz oživit jsou dvě krychlové 
stopy za úroveň, například 24 stop 
krychlových (přibližná hmota člověka) za 12 
úrovni. 

Přesné detaily oživené skály určuje DM. 
TZ není horší než 5. Životaschopnost je 
rovna 1k3 bodům za krychlovou stopu. 
Používá útočné hody kněze. Maximální 
zranění, které může způsobit, je rovno 1k2 
životům za úroveň kněze. Pohyblivost skály 
velikosti člověka je 60 stop za kolo. Skála váží 
v průměru 100 až 300 liber na krychlovou 
stopu. 

Materiální komponenty pro kouzlo jsou 
kámen a kapka knězovy krve. 

Plazíc í  se  zkáza  
(Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Zvířecí, Vyvolávací 
Dosah: 0 
Složky: V, S 
Trvání: 4 kola / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Toto kouzlo přivolá 500 až 1000 ([1k6 + 
4] x 100) jedovatých, kousajících a štípajících 
arachnidů, mnohonožek a dalšího 
odporného hmyzu. Hryzající koberec 
pokryje plochu 20 čtverečních stop. Podle 
příkazu kněze se roj rozběhne rychlostí 10 
stop za kolo za obětí na vzdálenost 80 yardů, 
směrem, kterým kněz určí. Každý člen zkázy 
způsobí zranění za 1 život a pak zemře, takže 
celkem dokáže roj ukousat až 1000 životů na 
dráze ničení. Pokud je zkáza dále než 80 
yardů od svého pána, ztrácí 50 členů za 
každých dalších 10 yardů. Je mnoho 
způsobů, jak se ubránit takovému roji. 
Detaily jsou na hráčích a DM. 

P řeměň  kov  na d řevo 
(Proměny) 

Sféra: Elementární (Země) 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 3 kola 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo změní předmět z kovu na dřevo. 
Celkový objem nemůže přesáhnout 
maximální váhu, která je rovna 10 librám na 
jednu úroveň kněze. Magické předměty 
z kovu mají proti tomuto kouzlu 90% 
odolnost, předměty držené nějakou bytostí 
získávají její záchranný hod. Artefakty a 
relikvie jsou Proměnou kamene na kov 
nezasažitelné. Do původního stavu může 
předmět vrátit jenom kouzlo Přání nebo 
jemu podobná magie. 

P ř i vo le j  na pomoc  
(Proměny, Okouzlení) 
Obratitelné 

Sféra: Vyvolávací 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 den 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem vytvoří kněz v nějakém 
zvláštně připraveném předmětu (růženec, 
slonovinová hůlka atd.) silnou magii. 
Předmět vyzařuje magickou auru, protože 
získal moc okamžitě přenést jeho majitele do 
svatyně kněze, který předmět okouzlil. 
Jakmile je příprava předmětu dokončena, 
musí ho kněz dobrovolně předat nějaké 
postavě a říct jí o příkazu, který musí být 
vysloven. Jakmile příjemce kouzla předmět 
ohne nebo zlomí a vysloví příkaz, je 
přenesen i se vším svým majetkem do 
svatyně kněze (stejně jako kdyby kněz 
zakouzlil Slovo přivolání), kouzlo nezasahuje 
žádné další bytosti. 

Obrácená aplikace kouzla přenese kněze 
okamžitě do blízkosti vlastníka očarovaného 
předmětu. Kněz získá přibližnou znalost 
místa a situace, ve které se majitel předmětu 
v současné době nachází a může si vybrat, 
jestli se přeci jen přenese či ne. Pokud se 
rozhodne, že ne, kouzlo je navždy ztraceno. 
 Vytvoření předmětu stojí od 2000 zl do 
5000 zl. Dražší předměty dokáží přenášet 
subjekt i mezi sférami, pokud to povolí DM. 
Stejné faktory, které mohou zabránit kouzlu 
Teleport a Přesun sférou mohou blokovat i toto 
kouzlo. 
 

P ř i vo le j  zemního 
e lementála  
(Zaklínání / Přivolávání) 
Obratitelné 

Sféra: Elementární (Země), Vyvolávací 
Dosah: 40 yardů 
Složky: V, S 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo Přivolej zemního elementála přivolá 
zemního elementála, který má s 60% 
pravděpodobností životaschopnost 12, z 35% 
dokonce 16 a v mizivých 5% se objeví velký 
elementál se životaschopností 21 až 24. Knězi 
stačí jenom rozkazovat a elementál 
poslouchá. Elementál považuje kněze za 
přítele, kterého musí poslouchat. Elementál 
zůstane, dokud není zničen, zažehnán, 
dokud kouzlo nevyprchá nebo není odeslán 
pryč obrácenou variantou kouzla (viz kouzlo 
Přivolej ohnivého elementála). 

Regenerace (Nekromancie) 
Obratitelné 

Sféra: Nekromantická 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 3 kola 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo Regenerace způsobí obnovení 
ztracených částí těla (dokonce i hlavy 
vícehlavých stvoření), kostí a orgánů. Proces 
regenerace trvá jedno kolo, ale pokud jsou 
oddělené části přítomné u těla. Jinak 
dorůstají 2k4 směny. Cíl kouzla musí v klidu 
ležet. Pokud není oddělená část přítomná, 
nebo pokud je zranění starší než jeden den 
za úroveň kněze, musí příjemce uspět při 
testu systémového šoku, aby se určilo, jestli 
kouzlo přežije. 

Reverze Odumření způsobí, že část těla 
nebo orgán, kterého se kněz dotkne, 
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přestane do 1 kola fungovat. A po 2k4 
směnách se rozpadne na prach.  

Materiální komponenty tohoto kouzla je 
modlitební vybavení (růženec) a svěcená 
voda (nebo znesvěcená voda pro obrácenou 
variantu). 

Reinkarnace (Nekromancie) 

Sféra: Nekromantická 
Dosah: dotek 
Složky: V, S 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: dotknutá postava 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem může kněz oživit osobu, 
která zemřela maximálně před jedním dnem 
za úroveň. Esence mrtvého je přenesena do 
jiného těla. Reinkarnace nevyžaduje žádný 
záchranný hod, hod na systémový šok nebo 
přežití oživení. Kněz se dotkne těla a nová 
inkarnace osoby se objeví v okolí za 1k6 kol. 
Osoba si pamatuje většinu svého 
předchozího života, ale povolání může být 
úplně jiné. Nová inkarnace se určí podle 
následující tabulky. Pokud je výsledkem 
inkarnace hráčská postava, je jí nutné 
vytvořit. Kouzlo Přání  může vrátit 
reinkarnovaného do jeho předchozí podoby. 

 
Hod k100 Inkarnace 
01-03 Jezevec 
04-08 Černý medvěd 
09-12 Hnědý medvěd 
13-16 Kanec 
17-19 Kentaur 
20-23 Dryáda 
24-28 Orel 
29-31 Elf 
32-34 Faun/satyr 
35-36 Liška 
37-40 Gnóm 
41-44 Sokol 
45-58 Člověk 
59-61 Rys 
62-64 Sova 
65-68 Pixie 
69-70 Mýval 
71-75 Jelen 
76-80 Vlk 
81-85 Rosomák 
86-00 Výběr DM 

 
 Pokud je určeno nezvyklé stvoření, 
může DM použít pravidla pro nové rasy 
postav a umožnit tak postavě získávat 
zkušenosti a postupovat o úrovně, ale už to 
nemusí být ve stejném povolání jako dříve. 
Pokud se reinkarnovaný objeví ve stvoření, 
které může mít stejné povolání (například 
člověk válečník ožije jako elf), má 
reinkarnovaná osoba polovinu úrovní a 
životů. Pokud se objeví postava jako nové 
povolání, životy jsou poloviční, ale musí 
začít na první úrovni. Pokud se postava 
změní na stvoření, které nemůže mít 
povolání, má polovinu životů a záchranné 
hody předchozí inkarnace. 
 

Sluneční  paprsek  
(Vyvolávání, Proměny) 

Sféra: Sluneční 
Dosah: 10 yardů / úroveň 
Složky: V, S. M 
Trvání: 1 + 1k4 kol 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: koule o poloměru 5 stop 

  (plus zvláštní) 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Tímto kouzlem může kněz každé kolo, 
kdy nedělá nic jiného kromě pohybu, 
vyvolat oslňující paprsek světla. Všechna 
stvoření v dosahu musí zachránit před 
kouzlem, jinak oslepnu na 1k3 kol. Bytosti  
používající infravidění oslepnou dokonce na 
2k4 kol. Bytosti, kterým škodí sluneční světlo 
nebo je pro ně nepříjemné, oslepnou při 
neúspěšném hodu permanentně, při 
úspěšném hodu na 2k6 kol. Bytosti uvnitř 
paprsku a v oblasti 20 stop kolem ztrácí 
schopnost infravidění na 1k4+1 kol. 

Nemrtví zasažení paprskem utrpí 
zranění  za 8k6 životů, polovinu při úspěšné 
záchraně. Nemrtví v oblasti 20 stop od 
paprsku jsou zranění za 3k6 životů. Pokud 
uspějí v záchranném hodu, nejsou zranění 
nijak. Paprsek může totálně zlikvidovat 
takové nemrtvé, kteří jsou obzvláště citliví na 
světlo a neuspějí v záchranném hodu. 
Ultrafialové záření paprskem vytvářené 
navíc zraňuje houbovitá stvoření a 
podzemní houby, jako by to byli nemrtví. 
Nedostávají však žádný záchranný hod. 

 Materiální komponenty je semínko astry 
a kousek slunečního kamene. 

Svaté s lovo  
(Zaklínání / Přivolávání) 
Obratitelné 

Sféra:Bojová 
Dosah: 0 
Složky: V 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 
Oblast působnosti: poloměr 30 stop 
Záchranný hod: žádný 
 

Vyslovení Svatého slova vyvolá 
neuvěřitelně mocnou magii. Zažene zlá 
stvoření do jejich sfér existence, pokud je 
kněz ve své vlastní sféře původu. Stvoření, 
která budou takto zahnána, se nemohou 
vrátit nejméně jeden den. Kouzlo dále 
zasahuje bytosti, která mají rozdílná 
přesvědčení takto: 

 

Kouzlo zasáhne bytosti v okruhu 30 stop 
kolem kněze. Vedlejší efekty Svatého slova 
jsou neplatné pro hluchá stvoření (kouzlo 
Ticho). Nicméně jádro magie stále funguje. 
Pokud pochází z jiné sféry, jsou zahnána. 
 Obrácené Kacířské slovo funguje stejně na 
stvoření dobrého přesvědčení.  

Symbol  (Zaklínání / Přivolávání) 

Sféra: Strážní 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 směna / úroveň 
Doba sesílání: 3 
Oblast působnosti: zvláštní 
Záchranný hod: negace 
 

Kněz sesílající toto kouzlo nakreslí do 
vzduchu před jakýkoli povrch zářící symbol. 
Bytost, která se podívá na symbol ze 
vzdálenosti bližší než 60 stop musí uspět 
v záchranném hodu proti kouzlům, nebo 
bude zasažena hlavním účinkem kouzla. 
Symbol září jednu směnu za úroveň 
původce kouzla. Kněz si vybere, jaký bude 
mít symbol účinek, na něj samotného symbol 
nepůsobí. 

 

Beznaděj: Bytost musí sklíčeně odejít či se 
dobrovolně vzdát, pokud neuspěje pří 
záchraně. Trvá 3k4 směny. 

Bolest: Bytost dostává postih –4 k boji a –2 
k obratnosti, protože má příšerné bolesti. 
Trvá 2k10 směn. 

Přátelství: Bytost bude ke knězi přátelskou a 
bude mít stejné přesvědčení na 1k20 
směn. 
 

 Materiální komponenty tohoto kouzla 
jsou rtuť a fosfor. 
 

Účinek svatého slova 
Životaschopnost 

/úroveň bytosti Obecně Pohyb Útok Kouzla 
Méně než 4 Smrt -- -- -- 
4 až 7+ Paralýza 1k4 směn -- -- -- 
8 až 11+ Zpomalení 2k4 kol -50% -4* -- 
12 nebo více Hluchota 1k4 kol -25% -2 50% pravděpodobnost selhání 

 

* Zpomalená stvoření útočí jenom v sudých kolech, dokud účinek nepřejde. 
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Vynucení  (Vyvolávání, Proměny) 

Sféra: Zaříkávací, Vyvolávací 
Dosah: 10 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1 bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem vyvolá kněz nějaké 
mocné stvoření z jiné sféry (včetně dévy a 
jiných mocných bytostí, ale ne bytosti 
polobožské nebo mocnější) a vyžádá si od 
něj nějakou službu nebo poslání. Bytosti 
s opačným přesvědčením nemůže být 
rozkazováno, pokud nevyhoví dobrovolně. 
Absolutně neutrální stvoření mají opačné 
přesvědčení vůči všem ostatním. 

Kněz musí vědět něco o oné bytosti, od 
které si žádá službu, nebo musí nabídnout 
něco na výměnu. Pokud kněz ví, že stvoření 
dostalo pomoc od někoho se stejným 
přesvědčením, jako má kněz, může to použít 
v kouzlu Vynucení jako důvod přivolání. 
Pokud nezná nic vyrovnaného, musí 
nabídnout nějaký dar nebo službu na 
oplátku. 

Subjekt kouzla má pak možnost odolat 
magickou rezistenci. Pokud neodolá a 
dohodne se s knězem, ihned po vyplnění 
úkolu je přenesen ke knězi, který pak musí 
odevzdat slíbenou odměnu. Poté je stvoření 
volné a vrátí se do své vlastní sféry existence. 

DM určuje, zda je dohoda přijatelná. 
Pokud kněz žádá příliš, stvoření může odejít 
nebo zaútočit na kněze, podle toho, jakou 
má povahu. Pokud je díky okolnostem 
situace nevyvážená (například stvoření 
zemře, zatímco se pokoušelo o něco, za co 
bylo zbytečné umírat), může to vytvořit dluh 
kněze vůči přátelům a příbuzným bytosti, 

díky čemuž je kněz poté sám také 
zasažitelný kouzlem Vynucení. Souhlas 
s pozdějším Vynucením nebo uvolněním 
v případě katastrofického selhání jsou 
běžnými podmínkami dohody. 

Pokud kněz doslova nesplní podmínky, 
stává se zasažitelným Vynucením od bytosti 
nebo jejího vládce, příbuzného atd. Při 
nejhorším může stvoření kněze napadnout 
bez obavy z jeho kouzel, jelikož knězovo 
porušení podmínek mu dává imunitu před 
jeho kouzly. 
 Materiální komponenty tohoto kouzla 
jsou  knězův svatý symbol, nějaká hmota 
nebo substance ze sféry stvoření, které se 
žádá, a znalost povahy stvoření. Dohoda se 
sepíše na pergamen. Ten se pak spálí, aby se 
úmluva zpečetila. 

Vzk ř íšení  (Nekromancie)  

Sféra: Nekromantická 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: stálé 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: dotknutá bytost 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem dokáže kněz navrátit 
život a plnou sílu jakémukoli stvoření včetně 
elfů. Bytost může být mrtvá až deset let za 
úroveň kněze. Stvoření, pokud přežije test 
přežití oživení, má okamžitě plný počet 
životů a může dělat co je mu po vůli. Kouzlo 
nemůže oživit stvoření, které zemřelo stářím. 
Kněz po seslání tohoto kouzla nemůže 
kouzlit ani bojovat, dokud si neodpočine den 
za úroveň nebo životaschopnost oživeného 
stvoření. Seslání Vzkříšení způsobí zestárnutí 
kněze o 3 roky. 

Reverze kouzla, Zhouba, způsobí, že oběť 

okamžitě zemře a rozpadne se na prach. Pro 
navrácení života takto zabité bytosti je nutné 
kouzlo Přání  nebo jemu ekvivalentní 
magický zásah. Kněz se musí oběti úspěšně 
dotknout. Zničení nezpůsobuje stárnutí. Oběť 
má povolený záchranný hod s postihem –4. 
Pokud uspěje, je „pouze“ zraněna za 8k6 
bodů. 

Materiální složkou kouzla je knězův 
svatý symbol a svěcená voda (znesvěcená 
voda pro obrácenou variantu). DM může 
snížit šanci na oživení, pokud je k dispozici 
jen málo tělesných pozůstatků. 

Země t řesení  (Proměny) 

Sféra: Elementární (Země) 
Dosah: 120 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo 
Doba sesílání: 1 směna 
Oblast působnosti: průměr 5 stop / úroveň 
Záchranný hod: žádný 
 

Kouzlo vyvolá místní otřes, který začne 
trhat zemi. Šok přejde během jednoho kola. 
Zemětřesení zasahuje terén, vegetaci, 
budovy a stvoření v oblasti účinku. Oblast 
účinku je vždy kruhová s průměrem 5 stop 
za úroveň kněze.  

Pevně stavěné budovy se základy 
sahajícími až na skálu utrpí jenom polovinu 
poškození. Je zde zároveň 50% šancem že 
poškození bude jen čtvrtinové. Zemní 
elementál v oblasti může znegovat 10% až 
100% (1k10x10, 0 = 100%) účinku. Další 
magické obrany a ochrany mohou před 
účinky také ochránit, záleží na DM. Pokud je 
kouzlo sesláno pod vodou, může podle 
rozhodnutí DM způsobit vlnu tsunami nebo 
alespoň slapové vlny. 
 Materiální komponenty tohoto kouzla 
jsou špetka prachu, kus kamene a kus jílu. 

Zmatení  (Okouzlení / Očarování) 

Sféra: Zaříkávací 
Dosah: 80 yardů 
Složky: V, S, M 
Trvání: 1 kolo / úroveň 
Doba sesílání: 1 kolo 
Oblast působnosti: 1k4 bytostí ve 40 

   stopách čtverečních 
Záchranný hod: zvláštní 
 

Toto kouzlo zmate jedno nebo více 
stvoření. Způsobí v nich nerozhodnost a 
neschopnost účinně jednat. Kouzlo zasáhne 
1k4 stvoření plus jedno stvoření za dvě 
úrovně kněze. Stvoření mají záchranný hod 
proti kouzlu s postihem –2, upraveným za 
moudrost. Úspěšná záchrana účinky kouzla 
zruší. Zmatená stvoření jednají takto:  

 
 
 

Účinky zemětřesení: 
 

TERÉN   
 Jeskyně – Strop se zhroutí. 
 Útesy – Zhroutí se, způsobí sesuv půdy. 
 Země – Otevře se, několik stvoření spadne 

dovnitř a zemře: 
  Velikost M: 1 ze 4 
  Velikost S: 1 z 6 
  Velikost V: 1 z 8 
 Močál – Odvodní a vytvoří bahnitou zemi. 
 Tunel – Zasype se 
   
VEGETACE   
 Malého vzrůstu – Bez účinku. 
 Stromy – 1 ze 3 je vytržen z kořenů a spadne. 
   
BUDOVY   
 Všechny budovy – Utrpí 5k12 bodů strukturálního poškození, ty, 

které jsou tak zničeny, se rozpadnou na 
sutiny. 
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Hod k10 Jednání 

1 
Odkráčí pryč (pokud mu v tom 
někdo nezabrání) 

2-6 
Zůstane kolo zmateně stát (pak 
házej znovu) 

7-9 
Na jedno kolo zaútočí na 
nejbližší stvoření (poté házej 
znovu) 

10 
Jedno kolo se chová normálně 
(poté házej znovu) 

 
Kouzlo vydrží dvě kola plus kolo za 

úroveň kněze. Oběti testuje DM každé kolo, 
dokud nenastane výsledek “odkráčí pryč”. 

Stvoření odejdou od kněze nejdále, jak 
je jenom možné svým typickým způsobem 
pohybu (postavy odejdou, ryby odplavou 
atd.). Záchranné hody a jednání se testuje na 
začátku každého kola. Jakékoli zmatené 
stvoření, na které je zaútočeno považuje 
útočníka za nepřítele a chová se tak, jak je 
pro ně běžné. Stvoření s 50% 
pravděpodobností použije zvláštní vrozenou 
schopnost pohybu, pokud ji má (přesun 
sférami, zahrabání atd.) 

Pokud je zasaženo více stvoření, DM 
může rozhodnout, že bude používat 
průměrné výsledky. Například pokud je 
zasaženo 16 orků a 25% by mělo udělat 
záchranný hod, předpokládá se, že 4 uspěli. 
Z 12 zbývajících jeden odejde, 4 zaútočí na 
nejbližší stvoření, 6 zůstane stát na místě a 
poslední se chová normálně, ale další kolo 
bude zase testován. Jelikož nejsou orkové 
blízko družiny, DM rozhodne, že dva útočící 
se bijí na vzájem, jeden útočí na orka, který 
zachránil a jeden na zmateného orka, který 
se brání. Další kolo je základ 11 orků, jelikož 
4 zachránili původně a jeden odešel. Další 
odešel, pět stoji zmateně a jeden se chová 
normálně. 

Materiální komponentou jsou tři 
ořechové skořápky. 

Změň  hů l  (Vyvolávání, Okouzlení) 

Sféra: Rostlinná, Stvoření 
Dosah: dotek 
Složky: V, S, M 
Trvání: zvláštní 
Doba sesílání: 4 
Oblast působnosti: knězova hůl 
Záchranný hod: žádný 
 

Tímto kouzlem dokáže kněz změnit 
předem připravenou hůlku na stvoření typu 
enta největší velikosti; 24 stop vysokého. 
Kněz strčí hůlku do země a pronese zvláštní 
příkaz, hůlka se změní na stvoření se 
životaschopností 12 (40 životů) TZ 0, které 
útočí dvakrát za kolo útokem za 4k6 životů. 
Hůlka-ent brání kněze a poslouchá jakýkoli 
příkaz. V žádném případě to ale není pravý 
ent, nedokáže mluvit s jinými enty nebo 
stromy. Proměna vydrží buď po dobu trvání 
kouzla (tolik směn, kolik má kněz úrovní), 

kněz nedá příkaz holi, aby se vrátila do 
původní formy, nebo dokud není hůlka-ent 
zničena. Pokud jsou životy hůlky-enta 
sníženy pod 0 nebo méně životů, rozpadne 
se na piliny, a je zničena. Jinak je možné 
hůlku použít za dalších 24 hodin znovu a 
bude mít opět plnou sílu. 

Kromě hole musí mít kněz při sesílání u 
sebe buď svůj svatý symbol nebo několik 
lístků stejného druhu, jako je dřevo hole. 

Hůl musí být zvláštně připravena. Musí 
to být pevná větev uříznutá z jasanu, dubu 
nebo tisu, který byl zasažený bleskem 
maximálně před 24 hodinami. Větev se pak 
musí upravit sušením na slunci a speciálním 
uzením, které trvá 28 dnů. Pak musí být 
vytvarovaná, vyřezaná a leštěná po dalších 
28 dní. Během této doby se nemůže kněz 
účastnit dobrodružství ani žádné namáhavé 
činnosti. Hotová hůl zdobená rytinami lesa 
je pak potřena šťávou z bobulí cesmíny a 
nakonec se zasadí do knězova hájku, 
zatímco kněz zakouzlí Mluv s rostlinami. 
Předmět je pak nabit magií, která umožňuje 
změnu na enta. 
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Iluze 
Břichomluvectví (1.) 
Kouzelnický trik (1.) 
Nystulova kouzelná aura (1.) 
Proměny (1.) 
Přelud (1.) 
Strašák (1.) 
Zvukový klam (1.) 
Hluchota (2.) 
Hypnotizující barvy (2.) 
Kočičí zlato (2.) 
Leomundova past (2.) 
Neviditelnost (2.) 
Rozmazání (2.) 
Slepota (2.) 
Šeptavý vítr (2.) 
Zdokonalený přelud (2.) 
Zfalšování (2.) 
Zrcadlový obraz (2.) 
Ilusorní spis (3.) 
Neviditelnost do 10 stop (3.) 
Přízračná síla (3.) 
Přízračný oř (3.) 
Přízrak (3.) 
Duhové barvy (4.) 
Iluzorní zeď (4.) 
Nižší tvoření (4.) 
Prázdnota (4.) 
Přelud terénu (4.) 
Přízračný zabiják (4.) 
Stínová příšera (4.) 
Strach (4.) 
Zdokonalená neviditelnost (4.) 
Zdokonalená neviditelnost (4.) 
Polostínová příšera (5.) 
Sen (5.) 
Spodobnění (5.) 
Stínová magie (5.) 
Stínové dveře (5.) 
Vyšší tvoření (5.) 
Odlákání (6.) 
Permanentní iluze (6.) 
Polostínová magie (6.) 
Programovaná iluze (6.) 
Stíny (6.) 
Tajemný klam (6.) 
Útok pohledem (6.) 
Vytvoř obraz (6.) 
Závoj (6.) 
Hromadná neviditelnost (7.) 
Chůze stínem (7.) 
Izolace (7.) 
Napodobenina (7.) 
Zástěna (8.) 
Osudová hrůza (9.) 

Nekromancie 
Kouzelnický trik (1.) 
Mrazivý dotek (1.) 
Najdi nemrtvé (1.) 
Přízračná ruka (2.) 
Dotek upíra (3.) 

Polap nemrtvého (3.) 
Předstírej smrt (3.) 
Nákaza (4.) 
Oslabení (4.) 
Magická nádoba (5.) 
Oživ neživého (5.) 
Přivolej stín (5.) 
Kouzlo smrti (6.) 
Reinkarnace (6.) 
Ovládej nemrtvé (7.) 
Prst smrti (7.) 
Klon (8.) 
Vysátí energie (9.) 

Okouzlení /  
Očarování 
Hypnóza (1.) 
Kouzelnický trik (1.) 
Očaruj postavu (1.) 
Přátelé (1.) 
Spánek (1.) 
Výsměch (1.) 
Hluboká kapsa (2.) 
Panika (2.) 
Paprsek slabosti (2.) 
Svaž (2.) 
Tashův nekontrolovatelný smích (2.) 
Zapomeň (2.) 
Polap postavu (3.) 
Sugesce (3.) 
Emoce (4.) 
Kouzelné zrcadlo (4.) 
Leomundův bezpečný úkryt (4.) 
Nemotornost (4.) 
Očaruj bytost (4.) 
Očaruj zbraň (4.) 
Ohnivé očarování (4.) 
Zmatení (4.) 
Dominance (5.) 
Chaos (5.) 
Leomundova pohlcující debata (5.) 
Polap bytost (5.) 
Slabomyslnost (5.) 
Výroba (5.) 
Očaruj předmět (6.) 
Útok pohledem (6.) 
Přísaha (6.) 
Zabezpečení (6.) 
Hromadná sugesce (6.) 
Chůze stínem (7.) 
Očaruj rostliny (7.) 
Antipatie / Sympatie (8.) 
Hromadné očarování (8.) 
Ottův neodolatelný tanec (8.) 
Potop se (8.) 
Poutání (8.) 
Požadavek (8.) 
Mordenkainenova disjunkce (9.) 
Přivolej na pomoc (9.) 

Proměny 
Barevná sprška (1.) 

Děsivé sevření (1.) 
Hořící ruce (1.) 
Kouzelnický trik (1.) 
Kouzelníkova značka (1.) 
Odvrácení pohledu (1.) 
Oprav (1.) 
Ovládej nemagický oheň (1.) 
Pavoučí lezení (1.) 
Pírko (1.) 
Porozumění jazykům (1.) 
Skok (1.) 
Smaž (1.) 
Světlo (1.) 
Tančící světla (1.) 
Uzavři vchod (1.) 
Zpráva (1.) 
Zvětšení (1.) 
Hluboká kapsa (2.) 
Kočičí zlato (2.) 
Kouzelná ústa (2.) 
Kouzelníkův zámek (2.) 
Levitace (2.) 
Mrak mlhy (2.) 
Podráždění (2.) 
Pyrotechnika (2.) 
Roztříštění (2.) 
Sebezměna (2.) 
Síla (2.) 
Šeptavý vítr (2.) 
Tma do 15 stop (2.) 
Trik s provazem (2.) 
Ustavičné světlo (2.) 
Zaklep (2.) 
Dýchej ve vodě (3.) 
Infravidění (3.) 
Jazyky (3.) 
Klam (3.) 
Leomundova malinká chatrč (3.) 
Létání (3.) 
Melfovy ohnivé meteory (3.) 
Mžik (3.) 
Poryv větru (3.) 
Předmět (3.) 
Přízrak (3.) 
Tajná stránka (3.) 
Větrná zeď (3.) 
Výbušné runy (3.) 
Zpomalení (3.) 
Zrychlení (3.) 
Dimenzionální dveře (4.) 
Duhové barvy (4.) 
Hromadná proměna (4.) 
Kamenná kůže (4.) 
Kouzelníkovo oko (4.) 
Leomundův bezpečný úkryt (4.) 
Ohnivý štít (4.) 
Otilukeho koule zadržení (4.) 
Pevná mlha (4.) 
Prázdnota (4.) 
Prodloužení I (4.) 
Proměň ostatní (4.) 
Proměň sebe (4.) 
Raryrovo zvětšení paměti (4.) 
Růst rostlin (4.) 
Dýchatelná voda (5.) 
Leomundova tajná truhla (5.) 
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Odpuzování (5.) 
Prodloužení II (5.) 
Průchodná stěna (5th) 
Přeměň skálu na bahno (5.) 
Růst zvířat (5.) 
Telekineze (5.) 
Teleport (5.) 
Tvaruj kámen (5.) 
Výroba (5.) 
Zkreslení vzdálenosti (5.) 
Kámen na maso (6.) 
Molekulární rozpad (6.) 
Mordenkainenovy studie (6.) 
Otilukeho mrazivá koule (6.) 
Ovládej počasí (6.) 
Pohni zemí (6.) 
Prodloužení III (6.) 
Průhlednost (6.) 
Přeměň vodu na prach (6.) 
Rozhrň vodu (6.) 
Smrtící mlha (6.) 
Sniž hladinu (6.) 
Tajemný klam (6.) 
Tenserova přeměna (6.) 
Vytvoř obraz (6.) 
Zabezpečení (6.) 
Bezchybný teleport (7.) 
Dvojrozměrnost (7.) 
Fázové dveře (7.) 
Mordenkainenova úžasná vila (7.) 
Přenes (7.) 
Převrať gravitaci (7.) 
Socha (7.) 
Hořící mrak (8.) 
Ocelové sklo (8.) 
Otilukeho telekinetická koule (8.) 
Potop se (8.) 
Proměň cokoliv (8.) 
Trvalost (8.) 
Křišťálová křehkost (9.) 
Mordenkainenova disjunkce (9.) 
Přivolej na pomoc (9.) 
Temporální stáze (9.) 
Zastav čas (9.) 
Změna tvaru (9.) 

Předvídání /  Věštění 
Čtení magie (1.) 
Najdi magii (1.) 
Najdi nemrtvé (1.) 
Identifikace (1.) 
Kouzelnický trik (1.) 
ESP (2.) 
Najdi neviditelnost (2.) 
Najdi předmět (2.) 
Najdi zlo (2.) 
Poznej přesvědčení (2.) 
Jasnoslyšení (3.) 
Jasnozřivost (3.) 
Kouzelné zrcadlo (4.) 
Najdi věštění (4.) 
Kontaktuj cizí sféru (5.) 
Falešná vize (5.) 
Pravdivé vidění (6.) 

Znalosti legend (6.) 
Vize (7.) 
Zástěna (8.) 
Předpověď (9.) 

Vzývání /  Vyvolávání 
Kouzelnický trik (1.) 
Magická střela (1.) 
Poplach (1.) 
Stěna mlhy (1.) 
Štít (1.) 
Tenserův plovoucí disk (1.) 
Pavučina (2.) 
Plápolající koule (2.) 
Smrdutý mrak (2.) 
Blesk (3.) 
Melfovy ohnivé meteory (3.) 
Ohnivá koule (3.) 
Kopej (4.) 
Křik (4.) 
Ledová bouře (4.) 
Ledová zeď (4.) 
Ohnivá past (4.) 
Ohnivá zeď (4.) 
Ohnivý štít (4.) 
Otilukeho koule zadržení (4.) 
Bigbyho krycí ruka (5.) 
Kamenná zeď (5.) 
Kužel mrazu (5.) 
Leomundova pohlcující debata (5.) 
Mrak smrti (5.) 
Sen (5.) 
Stěna síly (5.) 
Zásilka (5.) 
Železná zeď (5.) 
Bigbyho silná ruka (6.) 
Očaruj předmět (6.) 
Otilukeho mrazivá koule (6.) 
Podmínečnost (6.) 
Řetězový blesk (6.) 
Smrtící mlha (6.) 
Tenserova přeměna (6.) 
Zabezpečení (6.) 
Bigbyho svírající ruka (7.) 
Ohnivá koule se zpožděným výbuchem (7.) 
Silová klec (7.) 
Omezené přání (7.) 
Mordenkainenův meč (7.) 
Bigbyho sevřená pěst (8.) 
Hořící mrak (8.) 
Otilukeho telekinetická koule (8.) 
Poutání (8.) 
Astrální zaklínadlo (9.) 
Bigbyho drtící ruka (9.) 
Roj meteoritů (9.) 
Vysátí energie (9.) 

Zaklínání /  
Př ivolávání 
Kouzelnický trik (1.) 
Neviditelný sluha (1.) 
Oř (1.) 

Povolej pomocníka (1.) 
Sádlo (1.) 
Zbroj (1.) 
Melfův kyselinový šíp (2.) 
Přivolej hejno (2.) 
Třpytivý prach (2.) 
Ohnivý šíp (3.) 
Povolávání bytostí I (3.) 
Přízračný oř (3.) 
Sépií a hadí runa (3.) 
Evardova černá chapadla (4.) 
Povolávání bytostí II (4.) 
Mordenkainenův věrný hlídací pes (5.) 
Povolávání bytostí III (5.) 
Přivolej stín (5.) 
Neviditelný vrahoun (6.) 
Polapení (6.) 
Povolávání bytostí IV (6.) 
Přivolej zvířata (6.) 
Drawmijovo okamžité přivolání (7.) 
Mordenkainenova úžasná vila (7.) 
Omezené přání (7.) 
Povolávání bytostí V (7.) 
Slovo moci, omrač (7.) 
Spektrální sprška (7.) 
Bludiště (8.) 
Povolávání bytostí VI (8.) 
Slovo moci, oslep (8.) 
Spektrální stěna (8.) 
Symbol (8.) 
Uvězni duši (8.) 
Brána (9.) 
Povolávání bytostí VII (9.) 
Přání (9.) 
Slovo moci, zabij (9.) 
Spektrální koule (9.)  

Zažehnávání 
Kouzelnický trik (1.) 
Poplach (1.) 
Ochrana proti zlu (1.) 
Ochrana před kouzelnickými triky (2.) 
Nezjistitelnost (3.) 
Ochrana proti zlu do 10 stop (3.) 
Ochrana před normálními střelami (3.) 
Rozptyl magii (3.) 
Menší koule nezranitelnosti (4.) 
Ohnivá past (4.) 
Sejmi kletbu (4.) 
Odmrštění (5.) 
Odpuzování (5.) 
Antimagická ulita (6.) 
Koule nezranitelnosti (6.) 
Odražení (6.) 
Izolace (7.) 
Odraž kouzlo (7.) 
Zapuzení (7.) 
Čistá mysl (8.) 
Sertenova magická imunita (8.) 
Spektrální koule (9.) 
Uvěznění (9.) 
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Všeobecná 
Najdi zlo (1.) 
Očisti jídlo a pití (1.) 
Požehnání (1.) 
Spojení (1.) 
Vykoupení (5.) 

Astrální 
Přesun sférami (5.) 
Astrální zaklínadlo (7.) 

Bojová 
Dubová hůl (1.) 
Kouzelný kámen (1.) 
Duchovní kladivo (2.) 
Chvalozpěv (2.) 
Modlitba (3.) 
Plamenný úder (5.) 
Zamoření hmyzem (5.) 
Svaté slovo (7.) 

Elementální 
Stvoř vodu (1.) 
Démon prachu (2.) 
Ohnivá čepel (2.) 
Ohnivá past (2.) 
Vytvoř plamen (2.) 
Žhavý kov (2.) 
Dýchej ve vodě (3.) 
Chůze po vodě (3.) 
Chůze v ohni (3.) 
Ochrana před ohněm (3.) 
Pyrotechnika (3.) 
Splynutí s kamenem (3.) 
Tvaruj kámen (3.) 
Sniž hladinu (4.) 
Vytvoř oheň (4.) 
Chůze vzduchem (5.) 
Ohnivá zeď (5.) 
Ostnatá země (5.) 
Promluv k přírodě (5.) 
Přeměň kámen na bahno (5.) 
Kameny, povídejte (6.) 
Ohnivá semena (6.) 
Přeměň vodu na prach (6.) 
Přivolej ohnivého elementála (6.) 
Rozhrň vodu (6.) 
Chůze větrem (7.) 
Ohnivá bouře (7.) 
Ohnivý vůz (7.) 
Oživ kámen (7.) 
Přeměň kov na dřevo (7.) 
Přivolej zemního elementála (7.) 
Zemětřesení (7.) 

Léč itelská 
Udrav lehká zranění (1.) 
Zpomal jed (2.) 
Neutralizuj jed (4.) 
Uzdrav vážná zranění (4.) 
Uzdrav kritická zranění (5.) 
Léčení (6.) 

Nekromantická 
Neviditelnost proti nemrtvým (1.) 
Pomoc (2.) 
Ochrana před sférou negativní energie (3.) 
Oživ neživého (3.) 
Předstírej smrt (3.) 
Uzdrav nemocného (3.) 
Zbav slepoty a hluchoty (3.) 
Oživení mrtvých (5.) 
Obnovení (7.) 
Regenerace (7.) 
Reinkarnace (7.) 
Vzkříšení (7.) 

Ochranná 
Nevnímej horko / Nevnímej chlad (1.) 
Ochrana proti zlu (1.) 
Útočiště (1.) 
Kůže z kůry (2.) 
Odolnost proti ohni / proti chladu (2.) 
Vyjmutí (2.) 
Kouzelný ornát (3.) 
Odstraň paralýzu (3.) 
Ochrana před ohněm (3.) 
Ochrana před sférou negativní energie (3.) 
Rozptyl magii (3.) 
Sejmi kletbu (3.) 
Magická imunita (4.) 
Ochrana proti zlu do 10 stop (4.) 
Ochrana před blesky (4.) 
Zažeň hmyz (4.) 
Ochrana proti rostlinám (5.) 
Zažeň zlo (5.) 
Ochrana proti zvířatům (6.) 

Počasí 
Kouzelný oheň (1.) 
Temno (2.) 
Sešli blesk (3.) 
Ovládej teplotu do 10 stop (4.) 
Ochrana před blesky (4.) 
Vládni vichrům (5th) 
Duha (5.) 
Přivolávání počasí (6.) 
Ovládej počasí (7.) 
 
 
 
 

Rostlinná 
Forbiddance 
Dubová hůl (1.) 
Průchod beze stopy (1.) 
Zapleť (1.) 
Klopýtnutí (2.) 
Kůže z kůry (2.) 
Magické bobule (2.) 
Zdeformuj dřevo (2.) 
Léčka (3.) 
Ostnatá vegetace (3.) 
Růst rostlin (3.) 
Strom (3.) 
Mluv s rostlinami (4.) 
Polap rostlinu (4.) 
Průchod rostlinami (4.) 
Přelud lesa (4.) 
Větve na hady (4.) 
Ochrana před rostlinami (5.) 
Rostlinný portál (5.) 
Odvracení dřeva (6.) 
Přesun rostlinami (6.) 
Trnitá stěna (6.) 
Živý dub (6.) 
Změň hůl (7.) 

Sluneční 
Světlo (1.) 
Svit hvězd (3.) 
Ustavičné světlo (3.) 
Duha (5.) 
Měsíční paprsek (5.) 
Sluneční paprsek (7.) 

Strážní 
Ještěří pohled (2.) 
Ticho do 15 stop (2.) 
Runa ochrany (3.) 
Stěna čepelí (6.) 
Symbol (7.) 

Stvoření 
Stvoř jídlo & pití (3.) 
Hrdinská hostina (6.) 
Oživ předmět (6.) 
Stěna čepelí (6.) 
Trnitá stěna (6.) 
Ohnivý vůz (7.) 
Změň hůl (7.) 

Věštecká 
Najdi jed (1.) 
Najdi magii (1.) 
Najdi zvířata nebo rostliny (1.) 
Odhal pasti (1.) 
Mluv se zvířaty (2.) 
Najdi očarování (2.) 
Najdi pasti (2.) 
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Poznej přesvědčení (2.) 
Předtucha (2.) 
Mluv s mrtvými (3.) 
Najdi předmět (3.) 
Jazyky (4.) 
Poznej lež (4.) 
Tůňka vidění (4.) 
Věštění (4.) 
Kouzelná kropenka (5.) 
Pravdivé vidění (5.) 
Promluv k přírodě (5.) 
Rozmluva (5.) 
Mluv s bytostmi (6.) 
Najdi cestu (6.) 

Vyvolávací 
Odpřísáhnutí (4.) 
Povolávání zvířat I (4.) 
Povolej lesní bytosti (4.) 
Povolávání zvířat II (5.) 
Zažeň zlo (5.) 
Oživ předmět (6.) 

Povolávání zvířat III (6.) 
Přivolávání počasí (6.) 
Přivolej zvířata (6.) 
Slovo přivolání (6.) 
Trnitá stěna (6.) 
Vzdušný služebník (6.) 
Brána (7.) 
Plazící se zkáza (7.) 
Přivolej na pomoc (7.) 
Přivolej zemního elementála (7.) 
Vynucení (7.) 

Zař íkávací 
Odstraň strach (1.) 
Příkaz (1.) 
Polap postavu (2.) 
Uchvácení (2.) 
Plášť odvahy (4.) 
Propůjčení magie (4.) 
Volný pohyb (4.) 
Poslání (5.) 
Vynucení (7.) 

Zmatení (7.) 

Zvířecí 
Najdi zvířata nebo rostliny (1.) 
Neviditelnost proti zvířatům (1.) 
Přátelství zvířat (1.) 
Hadí okouzlení (2.) 
Mluv se zvířaty (2.) 
Očaruj postavu nebo savce (2.) 
Posel (2.) 
Polap zvíře (3.) 
Přivolej hmyz (3.) 
Obrovský hmyz (4.) 
Povolávání zvířat I (4.) 
Povolej lesní bytosti (4.) 
Zažeň hmyz (4.) 
Povolávání zvířat II (5.) 
Růst zvířat (5.) 
Ochrana před zvířaty (6.) 
Povolávání zvířat III (6.) 
Plazící se zkáza (7.) 
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A 
Antimagická ulita (Kou 6.) 
Antipatie / Sympatie (Kou 8.) 
Astrální zaklínadlo (Knz 7.) 
Astrální zaklínadlo (Kou 9.) 

B 
Barevná sprška (Kou 1.) 
Bezchybný teleport (Kou 7.) 
Bigbyho drtící ruka (Kou 9.) 
Bigbyho krycí ruka (Kou 5.) 
Bigbyho sevřená pěst (Kou 8.) 
Bigbyho silná ruka (Kou 6.) 
Bigbyho svírající ruka (Kou 7.) 
Blesk (Kou 3.) 
Bludiště (Kou 8.) 
Brána (Knz 7.) 
Brána (Kou 9.) 
Břichomluvectví (Kou 1.) 

Č  
Čistá mysl (Kou 8.) 
Čtení magie (Kou 1.) 

D 
Démon prachu (Knz 2.) 
Děsivé sevření (Kou 1.) 
 
Dimenzionální dveře (Kou 4.) 
Dominance (Kou 5.) 
Dotek upíra (Kou 3.) 
Drawmijovo okamžité přivolání (Kou 7.) 
Dubová hůl (Knz 1.) 
Duha (Knz 5.) 
Duhové barvy (Kou 4.) 
Duchovní kladivo (Knz 2.) 
Dvojrozměrnost (Kou 7.) 
Dýchatelná voda (Kou 5.) 
Dýchej ve vodě (Knz 3.) 

E 
Emoce (Kou 4.) 
ESP (Kou 2.) 
Evardova černá chapadla (Kou 4.) 

F 
Falešná vize (Kou 5.) 
Fázové dveře (Kou 7.) 

H 
Hadí okouzlení (Knz 2.) 
Hluboká kapsa (Kou 2.) 
Hluchota (Kou 2.) 
Hořící mrak (Kou 8.) 

Hořící ruce (Kou 1.) 
Hrdinská hostina (Knz 6.) 
Hromadná neviditelnost (Kou 7.) 
Hromadná proměna (Kou 4.) 
Hromadná sugesce (Kou 6.) 
Hromadné očarování (Kou 8.) 
Hypnotizující barvy (Kou 2.) 
Hypnóza (Kou 1.) 

Ch 
Chaos (Kou 5.) 
Chůze po vodě (Knz 3.) 
Chůze stínem (Kou 7.) 
Chůze v ohni (Knz 3.) 
Chůze větrem (Knz 7.) 
Chůze vzduchem (Knz 5.) 
Chvalozpěv (Knz 2.) 

I 
Identifikace (Kou 1.) 
Ilusorní spis (Kou 3.) 
Iluzorní zeď (Kou 4.) 
Infravidění (Kou 3.) 
Izolace (Kou 7.) 

J 
Jasnoslyšení (Kou 3.) 
Jasnozřivost (Kou 3.) 
Jazyky (Knz 4.) 
Jazyky (Kou 3.) 
Ještěří pohled (Knz 2.) 

K 
Kámen na maso (Kou 6.) 
Kamenná kůže (Kou 4.) 
Kamenná zeď (Kou 5.) 
Kameny, povídejte (Knz 6.) 
Klam (Kou 3.) 
Klon (Kou 8.) 
Klopýtnutí (Knz 2.) 
Kočičí zlato (Kou 2.) 
Kontaktuj cizí sféru (Kou 5.) 
Kopej (Kou 4.) 
Koule nezranitelnosti (Kou 6.) 
Kouzelná kropenka (Knz 5.) 
Kouzelná ústa (Kou 2.) 
Kouzelné zrcadlo (Kou 4.) 
Kouzelnický trik (Kou 1.) 
Kouzelníkova značka (Kou 1.) 
Kouzelníkovo oko (Kou 4.) 
Kouzelníkův zámek (Kou 2.) 
Kouzelný kámen (Knz 1.) 
Kouzelný oheň (Knz 1.) 
Kouzelný ornát (Knz 3.) 
Kouzlo smrti (Kou 6.) 
Křik (Kou 4.) 
Křišťálová křehkost (Kou 9.) 
Kůže z kůry (Knz 2.) 
Kužel mrazu (Kou 5.) 

L 
Léčení (Knz 6.) 
Léčka (Knz 3.) 
Ledová bouře (Kou 4.) 
Ledová zeď (Kou 4.) 
Leomundova malinká chatrč (Kou 3.) 
Leomundova past (Kou 2.) 
Leomundova pohlcující debata (Kou 5.) 
Leomundova tajná truhla (Kou 5.) 
Leomundův bezpečný úkryt (Kou 4.) 
Létání (Kou 3.) 
Levitace (Kou 2.) 

M 
Magická imunita (Knz 4.) 
Magická nádoba (Kou 5.) 
Magická střela (Kou 1.) 
Magické bobule (Knz 2.) 
Melfovy ohnivé meteory (Kou 3.) 
Melfův kyselinový šíp (Kou 2.) 
Menší koule nezranitelnosti (Kou 4.) 
Měsíční paprsek (Knz 5.) 
Mluv s bytostmi (Knz 6.) 
Mluv s mrtvými (Knz 3.) 
Mluv s rostlinami (Knz 4.) 
Mluv se zvířaty (Knz 2.) 
Modlitba (Knz 3.) 
Molekulární rozpad (Kou 6.) 
Mordenkainenova disjunkce (Kou 9.) 
Mordenkainenova úžasná vila (Kou 7.) 
Mordenkainenovy studie (Kou 6.) 
Mordenkainenův meč (Kou 7.) 
Mordenkainenův věrný hlídací pes (Kou 5.) 
Mrak mlhy (Kou 2.) 
Mrak smrti (Kou 5.) 
Mrazivý dotek (Kou 1.) 
Mžik (Kou 3.) 

N 
Najdi cestu (Knz 6.) 
Najdi jed (Knz 1.) 
Najdi magii (Knz 1.) 
Najdi magii (Kou 1.) 
Najdi nemrtvé (Kou 1.) 
Najdi neviditelnost (Kou 2.) 
Najdi očarování (Knz 2.) 
Najdi pasti (Knz 2.) 
Najdi předmět (Knz 3.) 
Najdi předmět (Kou 2.) 
Najdi věštění (Kou 4.) 
Najdi zlo (Knz 1.) 
Najdi zlo (Kou 2.) 
Najdi zvířata nebo rostliny (Knz 1.) 
Nákaza (Kou 4.) 
Napodobenina (Kou 7.) 
Nemotornost (Kou 4.) 
Neutralizuj jed (Knz 4.) 
Neviditelnost (Kou 2.) 
Neviditelnost do 10 stop (Kou 3.) 
Neviditelnost proti nemrtvým (Knz 1.) 
Neviditelnost proti zvířatům (Knz 1.)
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Neviditelný sluha (Kou 1.) 
Neviditelný vrahoun (Kou 6.) 
Nevnímej horko / Nevnímej chlad (Knz 1.) 
Nezjistitelnost (Kou 3.) 
Nižší tvoření (Kou 4.) 
Nystulova kouzelná aura (Kou 1.) 

O 
Obnovení (Knz 7.) 
Obrovský hmyz (Knz 4.) 
Ocelové sklo (Kou 8.) 
Očaruj bytost (Kou 4.) 
Očaruj postavu (Kou 1.) 
Očaruj postavu nebo savce (Knz 2.) 
Očaruj předmět (Kou 6.) 
Očaruj rostliny (Kou 7.) 
Očaruj zbraň (Kou 4.) 
Očisti jídlo a pití (Knz 1.) 
Odhal pasti (Knz 1.) 
Odlákání (Kou 6.) 
Odmrštění (Kou 5.) 
Odolnost proti ohni / Odolnost proti  

chladu (Knz 2.) 
Odpřísáhnutí (Knz 4.) 
Odpuzování (Kou 5.) 
Odraž kouzlo (Kou 7.) 
Odražení (Kou 6.) 
Odstraň paralýzu (Knz 3.) 
Odstraň strach (Knz 1.) 
Odvracení dřeva (Knz 6.) 
Odvrácení pohledu (Kou 1.) 
Ohnivá bouře (Knz 7.) 
Ohnivá čepel (Knz 2.) 
Ohnivá koule (Kou 3.) 
Ohnivá koule se zpožděným 

výbuchem (Kou 7.) 
Ohnivá past (Knz 2.) 
Ohnivá past (Kou 4.) 
Ohnivá semena (Knz 6.) 
Ohnivá zeď (Knz 5.) 
Ohnivá zeď (Kou 4.) 
Ohnivé očarování (Kou 4.) 
Ohnivý šíp (Kou 3.) 
Ohnivý štít (Kou 4.) 
Ohnivý vůz (Knz 7.) 
Ochrana před sférou negativní 

energie (Knz 3.) 
Ochrana proti rostlinám (Knz 5.) 
Ochrana proti zlu (Knz 1.) 
Ochrana proti zlu (Kou 1.) 
Ochrana proti zlu do 10 stop (Knz 4.) 
Ochrana proti zlu do 10 stop (Kou 3.) 
Ochrana proti zvířatům (Knz 6.) 
Ochrana před blesky (Knz 4.) 
Ochrana před kouzelnickými triky (Kou 2.) 
Ochrana před normálními střelami (Kou 3.) 
Ochrana před ohněm (Knz 3.) 
Ochrana před rostlinami (Knz 5.) 
Ochrana před zvířaty (Knz 6.) 
Omezené přání (Kou 7.) 
Oprav (Kou 1.) 
Oř (Kou 1.) 
Oslabení (Kou 4.) 
Ostnatá vegetace (Knz 3.) 

Ostnatá země (Knz 5.) 
Osudová hrůza (Kou 9.) 
Otilukeho koule zadržení (Kou 4.) 
Otilukeho mrazivá koule (Kou 6.) 
Otilukeho telekinetická koule (Kou 8.) 
Ottův neodolatelný tanec (Kou 8.) 
Ovládej nemagický oheň (Kou 1.) 
Ovládej nemrtvé (Kou 7.) 
Ovládej počasí (Knz 7.) 
Ovládej počasí (Kou 6.) 
Ovládej teplotu do 10 stop (Knz 4.) 
Oživ kámen (Knz 7.) 
Oživ neživého (Knz 3.) 
Oživ neživého (Kou 5.) 
Oživ předmět (Knz 6.) 
Oživení mrtvých (Knz 5.) 

P 
Panika (Kou 2.) 
Paprsek slabosti (Kou 2.) 
Pavoučí lezení (Kou 1.) 
Pavučina (Kou 2.) 
Permanentní iluze (Kou 6.) 
Pevná mlha (Kou 4.) 
Pírko (Kou 1.) 
Plamenný úder (Knz 5.) 
Plápolající koule (Kou 2.) 
Plášť odvahy (Knz 4.) 
Plazící se zkáza (Knz 7.) 
Podmínečnost (Kou 6.) 
Podráždění (Kou 2.) 
Pohni zemí (Kou 6.) 
Polap bytost (Kou 5.) 
Polap nemrtvého (Kou 3.) 
Polap postavu (Knz 2.) 
Polap postavu (Kou 3.) 
Polap rostlinu (Knz 4.) 
Polap zvíře (Knz 2.) 
Polapení (Kou 6.) 
Polostínová magie (Kou 6.) 
Polostínová příšera (Kou 5.) 
Pomoc (Knz 2.) 
Poplach (Kou 1.) 
Porozumění jazykům (Kou 1.) 
Poryv větru (Kou 3.) 
Posel (Knz 2.) 
Poslání (Knz 5.) 
Potop se (Kou 8.) 
Poutání (Kou 8.) 
Povolávání bytostí I (Kou 3.) 
Povolávání bytostí II (Kou 4.) 
Povolávání bytostí III (Kou 5.) 
Povolávání bytostí IV (Kou 6.) 
Povolávání bytostí V (Kou 7.) 
Povolávání bytostí VI (Kou 8.) 
Povolávání bytostí VII (Kou 9.) 
Povolávání zvířat I (Knz 4.) 
Povolávání zvířat I (Knz 4.) 
Povolávání zvířat II (Knz 5.) 
Povolávání zvířat II (Knz 5.) 
Povolávání zvířat III (Knz 6.) 
Povolávání zvířat III (Knz 6.) 
Povolej lesní bytosti (Knz 4.) 
Povolej pomocníka (Kou 1.) 

Poznej lež (Knz 4.) 
Poznej přesvědčení (Knz 2.) 
Poznej přesvědčení (Kou 2.) 
Požadavek (Kou 8.) 
Požehnání (Knz 1.) 
Pravdivé vidění (Knz 5.) 
Pravdivé vidění (Kou 6.) 
Prázdnota (Kou 4.) 
Prodloužení I (Kou 4.) 
Prodloužení II (Kou 5.) 
Prodloužení III (Kou 6.) 
Programovaná iluze (Kou 6.) 
Proměň cokoliv (Kou 8.) 
Proměň ostatní (Kou 4.) 
Proměň sebe (Kou 4.) 
Proměny (Kou 1.) 
Promluv k přírodě (Knz 5.) 
Propůjčení magie (Knz 4.) 
Prst smrti (Kou 7.) 
Průhlednost (Kou 6.) 
Průchod beze stopy (Knz 1.) 
Průchod rostlinami (Knz 4.) 
Průchodná stěna (Kou 5th) 
Přání (Kou 9.) 
Přátelé (Kou 1.) 
Přátelství zvířat (Knz 1.) 
Předmět (Kou 3.) 
Předpověď (Kou 9.) 
Předstírej smrt (Knz 3.) 
Předstírej smrt (Kou 3.) 
Předtucha (Knz 2.) 
Přelud (Kou 1.) 
Přelud lesa (Knz 4.) 
Přelud terénu (Kou 4.) 
Přeměň kámen na bahno (Knz 5.) 
Přeměň kov na dřevo (Knz 7.) 
Přeměň skálu na bahno (Kou 5.) 
Přeměň vodu na prach (Knz 6.) 
Přeměň vodu na prach (Kou 6.) 
Přenes (Kou 7.) 
Přesun rostlinami (Knz 6.) 
Přesun sférami (Knz 5.) 
Převrať gravitaci (Kou 7.) 
Příkaz (Knz 1.) 
Přísaha (Kou 6.) 
Přivolej hejno (Kou 2.) 
Přivolej hmyz (Knz 3.) 
Přivolej na pomoc (Knz 7.) 
Přivolej na pomoc (Kou 9.) 
Přivolej ohnivého elementála (Knz 6.) 
Přivolávání počasí (Knz 6.) 
Přivolej stín (Kou 5.) 
Přivolej zemního elementála (Knz 7.) 
Přivolej zvířata (Knz 6.) 
Přivolej zvířata (Kou 6.) 
Přízračná ruka (Kou 2.) 
Přízračná síla (Kou 3.) 
Přízračný oř (Kou 3.) 
Přízračný zabiják (Kou 4.) 
Přízrak (Kou 3.) 
Pyrotechnika (Knz 3.) 
Pyrotechnika (Kou 2.) 
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R 
Raryrovo zvětšení paměti (Kou 4.) 
Regenerace (Knz 7.) 
Reinkarnace (Knz 7.) 
Reinkarnace (Kou 6.) 
Roj meteoritů (Kou 9.) 
Rostlinný portál (Knz 5.) 
Rozhrň vodu (Knz 6.) 
Rozhrň vodu (Kou 6.) 
Rozmazání (Kou 2.) 
Rozmluva (Knz 5.) 
Rozptyl magii (Knz 3.) 
Rozptyl magii (Kou 3.) 
Roztříštění (Kou 2.) 
Runa ochrany (Knz 3.) 
Růst rostlin (Knz 3.) 
Růst rostlin (Kou 4.) 
Růst zvířat (Knz 5.) 
Růst zvířat (Kou 5.) 
Řetězový blesk (Kou 6.) 

S 
Sádlo (Kou 1.) 
Sebezměna (Kou 2.) 
Sejmi kletbu (Knz 3.) 
Sejmi kletbu (Kou 4.) 
Sen (Kou 5.) 
Sépií a hadí runa (Kou 3.) 
Sertenova magická imunita (Kou 8.) 
Sešli blesk (Knz 3.) 
Síla (Kou 2.) 
Silová klec (Kou 7.) 
Skok (Kou 1.) 
Slabomyslnost (Kou 5.) 
Slepota (Kou 2.) 
Slovo moci, omrač (Kou 7.) 
Slovo moci, oslep (Kou 8.) 
Slovo moci, zabij (Kou 9.) 
Slovo přivolání (Knz 6.) 
Sluneční paprsek (Knz 7.) 
Smaž (Kou 1.) 
Smrdutý mrak (Kou 2.) 
Smrtící mlha (Kou 6.) 
Sniž hladinu (Knz 4.) 
Sniž hladinu (Kou 6.) 
Socha (Kou 7.) 
Spánek (Kou 1.) 
Spektrální koule (Kou 9.) 
Spektrální sprška (Kou 7.) 
Spektrální stěna (Kou 8.) 
Splynutí s kamenem (Knz 3.) 
Spodobnění (Kou 5.) 
Spojení (Knz 1.) 
Stěna čepelí (Knz 6.) 
Stěna mlhy (Kou 1.) 
Stěna síly (Kou 5.) 
Stínová magie (Kou 5.) 
Stínová příšera (Kou 4.) 
Stínové dveře (Kou 5.) 
Stíny (Kou 6.) 
Strach (Kou 4.) 
Strašák (Kou 1.) 
Strom (Knz 3.) 

Stvoř jídlo & pití (Knz 3.) 
Stvoř vodu (Knz 1.) 
Sugesce (Kou 3.) 
Svaté slovo (Knz 7.) 
Svaž (Kou 2.) 
Světlo (Knz 1.) 
Svit hvězd (Knz 3.) 
Symbol (Knz 7.) 
Symbol (Kou 8.) 
Šeptavý vítr (Kou 2.) 
Štít (Kou 1.) 

T 
Tajemný klam (Kou 6.) 
Tajná stránka (Kou 3.) 
Tančící světla (Kou 1.) 
Tashův nekontrolovatelný smích (Kou 2.) 
Telekineze (Kou 5.) 
Teleport (Kou 5.) 
Temno (Knz 2.) 
Temporální stáze (Kou 9.) 
Tenserova přeměna (Kou 6.) 
Tenserův plovoucí disk (Kou 1.) 
Ticho do 15 stop (Knz 2.) 
Tma do 15 stop (Kou 2.) 
Trik s provazem (Kou 2.) 
Trnitá stěna (Knz 6.) 
Trvalost (Kou 8.) 
Třpytivý prach (Kou 2.) 
Tůňka vidění (Knz 4.) 
Tvaruj kámen (Knz 3.) 
Tvaruj kámen (Kou 5.) 

U 
Udrav lehká zranění (Knz 1.) 
Uchvácení (Knz 2.) 
Ustavičné světlo (Knz 3.) 
Ustavičné světlo (Kou 2.) 
Útočiště (Knz 1.) 
Útok pohledem (Kou 6.) 
Uvěznění (Kou 9.) 
Uvězni duši (Kou 8.) 
Uzavři vchod (Kou 1.) 
Uzdrav kritická zranění (Knz 5.) 
Uzdrav nemocného (Knz 3.) 
Uzdrav vážná zranění (Knz 4.) 

V 
Věštění (Knz 4.) 
Větrná zeď (Kou 3.) 
Větve na hady (Knz 4.) 

Vize (Kou 7.) 
Vládni vichrům (Knz 5th) 
Volný pohyb Knz 4.) 
Výbušné runy (Kou 3.) 
Vyjmutí (Knz 2.) 
Vykoupení (Knz 5.) 
Vynucení (Knz 7.) 
Výroba (Kou 5.) 
Vysátí energie (Kou 9.) 
Výsměch (Kou 1.) 
Vyšší tvoření (Kou 5.) 
Vytvoř obraz (Kou 6.) 
Vytvoř oheň (Knz 4.) 
Vytvoř plamen (Knz 2.) 
Vzdušný služebník (Knz 6.) 
Vzkříšení (Knz 7.) 

Z 
Zabezpečení (Kou 6.) 
Zaklep (Kou 2.) 
Zamoření hmyzem (Knz 5.) 
Zapleť (Knz 1.) 
Zapomeň (Kou 2.) 
Zapuzení (Kou 7.) 
Zásilka (Kou 5.) 
Zastav čas (Kou 9.) 
Zástěna (Kou 8.) 
Závoj (Kou 6.) 
Zažeň hmyz (Knz 4.) 
Zažeň zlo (Knz 5.) 
Zbav slepoty a hluchoty (Knz 3.) 
Zbroj (Kou 1.) 
Zdeformuj dřevo (Knz 2.) 
Zdokonalená neviditelnost (Kou 4.) 
Zdokonalený přelud (Kou 2.) 
Zemětřesení (Knz 7.) 
Zfalšování (Kou 2.) 
Zkreslení vzdálenosti (Kou 5.) 
Zmatení (Knz 7.) 
Zmatení (Kou 4.) 
Změň hůl (Knz 7.) 
Změna tvaru (Kou 9.) 
Znalosti legend (Kou 6.) 
Zpomal jed (Knz 2.) 
Zpomalení (Kou 3.) 
Zpráva (Kou 1.) 
Zrcadlový obraz (Kou 2.) 
Zrychlení (Kou 3.) 
Zvětšení (Kou 1.) 
Zvukový klam (Kou 1.) 
Železná zeď (Kou 5.) 
Žhavý kov (Knz 2.) 
Živý dub (Knz 6.) 
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Tabulka 1: SÍLA 

Stupeň 
síly 

Oprava 
útoku 

Oprava 
zranění 

Povolený 
náklad 

Povole-
ný tlak 

Otevření 
dveří 

Ohýbání 
železa  

Poznámky 

1 -5 -4 1 3 1 0%  
2 -3 -2 1 5 1 0%  
3 -3 -1 5 10 2 0%  

4-5 -2 -1 10 25 3 0%  
6-7 -1 Nic 20 55 4 0%  
8-9 Normál Nic 35 90 5 1%  

10-11 Normál Nic 40 115 6 2%  
12-13 Normál Nic 45 140 7 4%  
14-15 Normál Nic 55 170 8 7%  

16 Normál +1 70 195 9 10%  
17 +1 +1 85 220 10 13%  
18 +1 +2 110 255 11 16%  

18/01-50 +1 +3 135 280 12 20%  
18/51-75 +2 +3 160 305 13 25%  
18/76-90 +2 +4 185 330 14 30%  
18/91-99 +2 +5 235 380 15(3) 35%  

18/00 +3 +6 335 480 16(6) 40%  
19 +3 +7 485 640 16(8) 50% Kopcový obr 
20 +3 +8 535 700 17(10) 60% Kamenný obr 
21 +4 +9 635 810 17(12) 70% Ledový obr 
22 +4 +10 785 970 18(14) 80% Ohnivý obr 
23 +5 +11 935 1,130 18(16) 90% Oblačný obr 
24 +6 +12 1,235 1,440 19(17) 95% Bouřný obr 
25 +7 +14 1,535 1,750 19(18) 99% Titán 

 

Tabulka 3: ODOLNOST 

Stupeň Oprava 
životů 

Sys. 
šok 

Přežití 
oživení 

Oprava 
na jedy 

Regenerace 

1 -3 25% 30% -2 - 
2 -2 30% 35% -1 - 
3 -2 35% 40% 0 - 
4 -1 40% 45% 0 - 
5 -1 45% 50% 0 - 
6 -1 50% 55% 0 - 
7 0 55% 60% 0 - 
8 0 60% 65% 0 - 
9 0 65% 70% 0 - 
10 0 70% 75% 0 - 
11 0 75% 80% 0 - 
12 0 80% 85% 0 - 
13 0 85% 90% 0 - 
14 0 88% 92% 0 - 
15 +1 90% 94% 0 - 
16 +2 95% 96% 0 - 
17 +2(+3)* 97% 98% 0 - 
18 +2(+4)* 99% 100% 0 - 
19 +2(+5)* 99% 100% +1 - 
20 +2(+5)** 99% 100% +1 1 živ./ 60min 
21 +2(+6)*** 99% 100% +2 1 živ./ 50min 
22 +2(+6)*** 99% 100% +2 1 živ./ 40min 
23 +2(+6)**** 99% 100% +3 1 živ./ 30min 
24 +2(+7)**** 99% 100% +3 1 živ./ 20min 
25 +2(+7)**** 100% 100% +4 1 živ./ 10min 

* Opravy v závorce se vztahují pouze na válečníky. Všechna ostatní 
povolání mají opravu jen +2. 
** Všechny hozené jedničky jsou automaticky považovány za 
dvojky. 
*** Všechny jedničky a dvojky jsou považovány za trojky. 
**** Všechny jedničky, dvojky a trojky jsou považovány za čtyřky. 

Tabulka 4.: INTELIGENCE 

Stupeň  Počet 
řečí 

Úroveň 
kouzla 

Výuka 
kouzla 

Max. počet 
kouzel/úroveň 

Imunita 
proti iluzím 

1 0* - - - - 
2 1 - - - - 
3 1 - - - - 
4 1 - - - - 
5 1 - - - - 
6 1 - - - - 
7 1 - - - - 
8 1 - - - - 
9 2 4. 35% 6 - 

10 2 5. 40% 7 - 
11 2 5. 45% 7 - 
12 3 6. 50% 7 - 
13 3 6. 55% 9 - 
14 4 7. 60% 9 - 
15 4 7. 65% 11 - 
16 5 8. 70% 11 - 
17 6 8. 75% 14 - 
18 7 9. 85% 18 - 
19 8 9. 95% Všechna 1. úroveň  
20 9 9. 96% Všechna 2. úroveň  
21 10 9. 97% Všechna 3. úroveň  
22 11 9. 98% Všechna 4. úroveň  
23 12 9. 99% Všechna 5. úroveň  
24 15 9. 100% Všechna 6. úroveň  
25 20 9. 100% Všechna 7. úroveň  

* Přestože taková postava nedokáže komunikovat řečí, může se 
domluvit s ostatními pomocí posuňků a zvuků.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 2: OBRATNOST 

Stupeň 
obratnosti 

Oprava 
reakce 

Oprava 
střelby 

Oprava 
obrany 

1 -6 -6 +5 
2 -4 -4 +5 
3 -3 -3 +4 
4 -2 -2 +3 
5 -1 -1 +2 
6 0 0 +1 
7 0 0 0 
8 0 0 0 
9 0 0 0 

10-14 0 0 0 
15 0 0 -1 
16 +1 +1 -2 
17 +2 +2 -3 
18 +2 +2 -4 
19 +3 +3 -4 
20 +3 +3 -4 
21 +4 +4 -5 
22 +4 +4 -5 
23 +4 +4 -5 
24 +5 +5 -6 
25 +5 +5 -6 
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Tabulka 5: MOUDROST 

Stupeň  
Oprava 

proti 
magii 

Kouzla 
navíc 

Šance  na 
neúspěch 

     Imunita 
proti kouzlům 

1 -6 - 80% - 
2 -4 - 60% - 
3 -3 - 50% - 
4 -2 - 45% - 
5 -1 - 40% - 
6 -1 - 35% - 
7 -1 - 30% - 
8 0 - 25% - 
9 0 0 20% - 

10 0 0 15% - 
11 0 0 10% - 
12 0 0 5% - 
13 0 1. 0% - 
14 0 1. 0% - 
15 +1 2. 0% - 
16 +2 2. 0% - 
17 +3 3. 0% - 
18 +4 4. 0% - 
19 +4 1. , 4. 0% hypnóza,  okouzli osobu, přátelé, příkaz, zastrašení 
20 +4 2. , 4. 0%  paprsek slabosti, polap osobu, zapomeň, vyděs 
21 +4 3. , 5. 0% strach 
22 +4 4. , 5. 0% emoce, nemotornost, okouzli osobu, sugesce, zmatení 
23 +4 5. , 5. 0% chaos, magická nádoba, polap bytost, poslání,  

slabomyslnost 
24 +4 6. , 6. 0% hromadná sugesce, přísaha, žezlo vládcovství 
25 +4 6. , 7. 0% antipatie / sympatie, hromadné okouzlení, kouzlo 

smrti  

Tabulka 6.: CHARISMA 

Stupeň 
Charisma 

Počet 
stou-

penců 

Oprava 
věrnost

i 

Oprava 
reakce při 

setkání 
1 0 -8 -7 
2 1 -7 -6 
3 1 -6 -5 
4 1 -5 -4 
5 2 -4 -3 
6 2 -3 -2 
7 3 -2 -1 
8 3 -1 0 
9 4 0 0 
10 4 0 0 
11 4 0 0 
12 5 0 0 
13 5 0 +1 
14 6 +1 +2 
15 7 +3 +3 
16 8 +4 +5 
17 10 +6 +6 
18 15 +8 +7 
19 20 +10 +8 
20 25 +12 +9 
21 30 +14 +10 
22 35 +16 +11 
23 40 +18 +12 
24 45 +20 +13 
25 50 +20 +14 

 
Tabulka 7: POŽADAVKY NA VLASTNOSTI POLOLIDÍ 

Vlastnost Trpaslík Elf Gnóm Půlčík Půlelf 
Síla 8/18 3/18 6/18 7/18* 3/18 

Obratnost 3/17 6/18 3/18 7/18 6/18 
Odolnost 11/18 7/18 8/18 10/18 6/18 

Inteligence 3/18 8/18 6/18 6/18 4/18 
Moudrost 3/18 3/18 3/18 3/17 3/18 
Charisma 3/17 8/18 3/18 3/18 3/18 

* Půlčičtí válečníci neházejí na výjimečnou sílu 
 

Tabulka 8:    OPRAVY VLASTNOSTÍ 
  PODLE RASY 

Rasa Oprava 
Trpaslík +1 Odolnost; -1 Charisma  
Elf +1 Obratnost; -1 Odolnost  
Gnóm +1 Inteligence; -1 Moudrost  
Půlčík +1 Obratnost; -1 Síla  

 

Tabulka 9: OPRAVA ZÁCHRANNÝCH 
                   HODŮ PODLE ODOLNOSTI 

 Odolnost Bonus k záchr. hodu 
4-6 +1 
7-10 +2 

11-13 +3 
14-17 +4 
18-19 +5 
 

Tabulka 13:  MINIMA VLASTNOSTÍ 

                             PRO POVOLÁNÍ 

Povolání Sil Obr Odl Ini Mdr Cha 

Bojovník 9 - - - - - 
Paladin 12 - 9 - 13 17 
Hraničář 13 13 14 - 14 - 
Mág - - - 9 - - 
Specialista* R R R R R R 
Klerik - - - - 9 - 
Druid - - - - 12 15 
Zloděj - 9 - - - - 
Bard - 12 - 13 - 15 
* Volitelné povolání. Povolání specialista 

obsahuje ilusionistu 
 

Tabulka 18: HRANIČÁŘOVY SCHOPNOSTI 

Úroveň kouzla Úroveň 
Hraničáře 

Skrývání 
ve stínu 

Tichý 
pohyb 

Úroveň 
sesílání 1 2 3 

1 10% 15% - - - - 
2 15% 21% - - - - 
3 20% 27% - - - - 
4 25% 33% - - - - 
5 31% 40% - - - - 
6 37% 47% - - - - 
7 43% 55% - - - - 
8 49% 62% 1 1 - - 
9 56% 70% 2 2 - - 
10 63% 78% 3 2 1 - 
11 70% 86% 4 2 2 - 
12 77% 94% 5 2 2 - 
13 85% 99% 6 3 2 1 
14 93% 99% 7 3 2 1 
15 99% 99% 8 3 3 2 
16 99% 99% 9 3 3 3 
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Tabulka 22: POTŘEBNÉ VLASTNOSTI SPECIALISTŮ 

Specialista Škola Rasa Vlastnost Protikladné školy 
Iluzionista Iluze  Č, G OBR  16 Nekro.; Vzýv./Zažeh.; Vymítání. 
Nekromant Nekromancie Č MDR 16 Iluze; Okouzlení / Očarování 
Přetvářeč Proměny Č, 1/2 E OBR 15 Vymítání; Nekromancie 
Věštec Věštění Č, 1/2 E, E MDR 16 Vyvolávání / Přivolávání 
Vymítač Vymítání Č MDR 15 Proměny; Iluze 
Vyvolávač Vyv./Přiv. Č, 1/2 E ODL  15 Věštění; Vzývání / Zažehnávání 
Zaklínač Oko./Oča. Č, 1/2 E, E CHA 16 Vzýv./Zažeh.; Nekromancie 
Zažehnávač Vzýv./Zažeh. Č ODL  16 Oko. / Oča.;  Vyvol. / Přivol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabulka 21: POČET KOUZEL KOUZELNÍKA 

Úroveň kouzla Úroveň 
kouzelník

a 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 - - - - - - - - 
2 2 - - - - - - - - 
3 2 1 - - - - - - - 
4 3 2 - - - - - - - 
5 4 2 1 - - - - - - 
6 4 2 2 - - - - - - 
7 4 3 2 1 - - - - - 
8 4 3 3 2 - - - - - 
9 4 3 3 2 1 - - - - 

10 4 4 3 2 2 - - - - 
11 4 4 4 3 3 - - - - 
12 4 4 4 4 4 1 - - - 
13 5 5 5 4 4 2 - - - 
14 5 5 5 4 4 2 1 - - 
15 5 5 5 5 5 2 1 - - 
16 5 5 5 5 5 3 2 1 - 
17 5 5 5 5 5 3 3 2 - 
18 5 5 5 5 5 3 3 2 1 
19 5 5 5 5 5 3 3 3 1 
20 5 5 5 5 5 4 3 3 2 

Tabulka 24.: POČET KOUZEL KNĚZE 

Úroveň kouzla Úrov. 
kněze 1 2 3 4 5 6* 7** 

1 1 - - - - - - 
2 2 - - - - - - 
3 2 1 - - - - - 
4 3 2 - - - - - 
5 3 3 1 - - - - 
6 3 3 2 - - - - 
7 3 3 2 1 - - - 
8 3 3 3 2 - - - 
9 4 4 3 2 1 - - 
10 4 4 3 3 2 - - 
11 5 4 4 3 2 1 - 
12 6 5 5 3 2 2 - 
13 6 6 6 4 2 2 - 
14 6 6 6 5 3 2 1 
15 6 6 6 6 4 2 1 
16 7 7 7 6 4 3 1 
17 7 7 7 7 5 3 2 
18 8 8 8 8 6 4 2 
19 9 9 8 8 6 4 2 
20 9 9 9 8 7 5 2 

* Pouze kněží s moudrostí 17 a více. 
** Pouze kněží s moudrostí 18 a více. 

 

Tabulka 26:    ZÁKLADNÍ STUPNĚ 
 SCHOPNOSTÍ ZLODĚJE 
Schopnost Základ 
Vybírání kapes 15 % 
Otvírání zámků 10 % 
Pasti 5 % 
Tichý pohyb 10 % 
Skrývání 5 % 
Naslouchání 15 % 
Lezení po zdech 60 % 
Cizí jazyky 0 % 
 

Tabulka 27 : OPRAVY SHOPNOSTÍ ZLODĚJE PODLE RASY 

Schopnost Trpaslík Elf Gnóm Půlčík Půlelf 
Vybírání kapes - +5 % - +5 % +10 % 
Otvírání zámků +10 % -5 % +5 % +5 % - 
Pasti +15 % - +10 % +5 % - 
Tichý pohyb - +5 % +5 % +10 % - 
Skrývání - +10 % +5 % +15 % +5 % 
Naslouchání - +5 % +10 % +5 % - 
Lezení po zdech -10 % - -15 % -15 % - 
Cizí jazyky -5 % - - -5 % - 
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Tabulka 28: OPRAVY SHOPNOSTÍ ZLODĚJE ZA OBRATNOST 

Obratnost Vybírání 
kapes 

Otvírání 
zámků 

Pasti Tichý pohyb Skrývání 

9 -15 % -10 % -10 % -20 % -10 % 
10 -10 % -5 % -10 % -15 % -5 % 
11 -5 % - -5 % -10 % - 
12 - - - -5 % - 

13-15 - - - - - 
16 - +5 % - - - 
17 +5 % +10 % - +5 % +5 % 
18 +10 % +15 % +5 % +10 % +10 % 
19 +15 % +20 % +10 % +15 % +15 % 

Tabulka 29: OPRAVY SHOPNOSTÍ ZLODĚJE ZA ZBROJ 

Schopnost žádná elfí Vycpaná 
Vybírání kapes +5 % -20 % -30 % 
Otvírání zámků - -5 % -10 % 
Pasti - -5 % -10 % 
Tichý pohyb +10 % -10 % -20 % 
Skrývání +5 % -10 % -20 % 
Naslouchání - -5 -10 % 
Lezení po zdech +10 % -20 % -30 % 
Cizí jazyky - - - 
 
* Bardové (pouze) bez elfí kroužkové zbroje mají navíc postih –5%  
 

Tabulka 34: SLOTY SCHOPNOSTÍ 

 Schopnosti zbraní Nezbraňové schopnosti 
Skupina Počáteční Úrovně Postih Počáteční Úrovně 
Válečník 4 3 -2 3 3 

Kouzelník 1 6 -5 4 3 
Kněz 2 4 -3 4 3 
Lupič 2 4 -3 3 4 

 

Tabulka 30:        NÁSOBKY ZRANĚNÍ  
  PŘI PŘEPADU 

Úroveň zloděje Násobek zranění 
1-4 x 2 
5-8 x 3 
9-12 x 4 
13+ x 5 

 

Tabulka 33: BARDOVY SCHOPNOSTI 

Lezení 
po 

zdech 

Naslouchá-
ní 

Vybírání 
kapes 

Cizí 
jazyky 

50% 20% 10% 5% 

Tabulka 36: VEDLEJŠÍ SCHOPNOSTI 

Hod 
1k100 

Vedlejší schopnost 

01-02 Zbrojíř (výroba, opravy a odhad 
ceny a kvality zbraní a brnění). 

03-04 Výrobce luků (výroba, oprava a 
odhad ceny luků, kuší apod.). 

05-10 Farmář (základní znalosti 
zemědělství). 

11-14 Rybář (plavání, sítě, ovládání 
malých člunů). 

15-20 Lesník (základní znalosti lesa, 
dřevorubectví). 

21-23 Hráč (vědomosti o hazardních 
hrách). 

24-27 Čeledín (zacházení se zvířaty). 
28-32 Lovec (základní znalosti přírody, 

něco řeznictví, stopování).  
33-34 Klenotník (odhad ceny drahokamů 

a šperků). 
35-37 Koželuh (stahování a vydělávání 

kůže). 
38-39 Malíř, kreslič (výroba map, odhad 

ceny uměleckých předmětů). 
40-42 Kameník (opracování kamene). 
43-44 Horník (opracování kamene, 

zkoušení ryzosti kovů). 
45-46 Navigátor (astronomie, plavba, 

plavání, navigace). 
47-49 Námořník (ovládání lodí, plavání). 
50-51 Písař (čtení, psaní, základy 

matematiky). 
52-53 Loďař (plavba, tesařina). 
54-56 Krejčí, tkadlec (šití, tkaní, vyšívání, 

zdobení látek apod.). 
57-59 Vozka (ovládání zvířat, jízda s 

vozem). 
60-62 Kupec, obchodník (odhad ceny 

běžného zboží). 
63-66 Lovec kožešin (základní znalosti 

přírody, stahování zvířat). 
67-68 Výrobce zbraní (výroba, opravy a 

oceňování zbraní). 
69-71 Řezbář (dřevořezba, tesařina). 
72-85 Žádná pozoruhodná schopnost. 

Tabulka 35: DOVEDNOSTNÍ POZICE 

Úroveň 
bojovníka 

Zbraň 
na blízko 

Lehká 
kuše 

Těžká 
kuše 

Vrhací 
Dýka 

Vrhací 
šipka 

Jiná střela 
(ne šíp) 

1-6 3/2 1/1 1/2 3/1 4/1 3/2 
7-12 2/1 3/2 1/1 4/1 5/1 2/1 
13+ 5/2 2/1 3/2 5/1 6/1 5/2 
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