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Tajomný Albion
Ján „Crowen“ Rosa



Príspevok do súťaže RPG Kuchyňa 2011
Venované kávovaru, ktorý ma počas písania udržal priživote a kompenzoval nedostatok spánku

Varovanie ministerstva pre mentálne záležitosti – čítaním nekorigovaného 
textu sa vystavujete riziku poškodenia očí, mozgu a nočnému pomočovaniu.
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O čom je Tajomný Albion?
Tajomný Albion je fantasy RPG hra, ktorá vznikla ako príspevok do súťaže RPG Kuchyňa 2011. Odohráva sa vo fiktívnej zemi Tajomného 
Albionu, ktorá je do určitej miery inšpirovaná stredovekým Anglickom. Hra je určená ideálne pre 4-6 hráčov, ale dá sa dobre zabaviť aj vo  
dvojici.

Tajomný Albion je presný opak high fantasy, neodohrávajú sa tu žiadne epické bitky o záchranu vesmíru, postavy nie sú všemocné, neriadia 
osudy stoviek tisícov iných bytostí. Postavy môžu veľmi ľahko umrieť po pár ranách mečom či sekerou. Drak je ultramocná bytosť, ani skupina  
veľmi skúsených postáv ho tak ľahko nezabije. Draci sú zvieratá, dravce, avšak nie sú nadané inteligenciou, nevládnu mágii ani sa nedokážu  
premeniť do ľudskej podoby. Táto hra sa určite neinšpirovala hrou World of Warcraft, brnenia sú uveriteľné, nie plné pichliačov, žiadne  
trojmetrové meče ani podobné zhovädilosti.

Vo svete Tajomného Albionu žije niekoľko rás, z ktorých si môžu hráči vybrať: ľudia (obyvatelia kráľovstiev na ostrove, severania a mauri), 
trpaslíci a elfovia. Okrem týchto troch rás vo svete Tajomného Albionu žijú orkovia, trollovia, ľudožraví obri, dryády, víly a  iné bytosti.  

Mágia je tajomná, nevyspytateľná, vzácna a vôbec nie všemocná. Vládnu ňou druidi, ľudskí čarodejovia, elfskí divotvorci, orkskí šamani, avšak  
magicky nadaných jedincov je veľmi málo, ostatní sa ich stránia a boja sa ich, niektoré kultúry čarodejov priamo prenasledujú, diskriminujú 
a zabíjajú, pretože mágia sa prieči vôli ich boha či bohov. Mágia nedokáže stvoriť inteligentný život ani hmotné predmety len tak z ničoho,  
dokáže len pozmeniť alebo ovplyvniť realitu.

Technológie vo svete Tajomného Albionu sú porovnateľné s technológiami v našom svete okolo roku 1000, s niekoľkými výnimkami popísanými 
pri jednotlivých rasách. Postavy nemajú prístup k stovkám tisícov zlatých, väčšina z nich v živote nevidela viac, ako niekoľko desiatok zlatých 
pohromade.

Väčšinu Albionu, Hibernie, Francie aj Norge pokrývajú husté lesy a hvozdy, cez ktoré vedú cesty spájajúce jednotlivé mestá a prístavy. V lesoch 
sa voľne potulujú medvede, vlky, jelene a kance, na planinách sa potulujú zubry a divé kone. Hranice medzi kráľovstvami sú nejasné, často 
bývajú dôvodom sváru a preliatej krvi. Príbehy Tajomného Albionu sa odohrávajú v oblasti nazývanej Trojhraničie, kde sa stretávajú hranice  
troch kráľovstiev – ľudského, trpasličieho a elfského, cez ktoré sa prelína oblasť, kde sa vyskytujú škretie kmene.

Vynikajúcou inšpiráciou pred hraním vo svete Tajomného Albionu sú Sapkowského knihy o Zaklínačovi Geraltovi, Žambochove knihy o Koniášovi 
a Baklym, Šlechtov cyklus Krvavé Pohraničie, Neomillnerovej knihy (Díte Skály, Zaklínačka Lota, Písně čarodejky), Červenákov cyklus  
o Roganovi, Mosteckého knihy o vikingoch (Útesy křiku, trilógia Vlčí věk). Z filmov určite nový Robin Hood s Russelom Crowem, Art: The Knight 
Templar, Season of the Witch, Black Death, Lord of the Rings (aj keď to je veľmi epické, inšpiráciu hľadajte vo vizualizácii orkov, kostýmoch,  
elfoch atď), Braveheart, Outlander, Beowulf, 13th Warrior. Z televíznych seriálov si určite nenechajte ujsť The pillars of the Earth odohrávajúci 
sa v stredovekom Anglicku. Super inšpiráciou je aj komixová séria Northlanders od Briana Wooda. 
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Čo potrebujete ku hre
Kocky - mechaniky Tajomného Albionu využívajú systém banku desaťstenných kociek (ďalej len k10). Bolo by dobré, keby mal každý hráč  
aspoň desať k10 svetlej a desať k10 tmavej farby, minimálne však potrebujete jeden takýto set (10+10) pre hernú skupinu. 

Mince - každý hráč potrebuje dve rozdielne mince, ideálne čo najväčšie (myslené veľkosťou, nie hodnotou) s veľmi jednoducho rozlíšiteľným 
rubom a lícom. Dobrým príkladom sú jedno a dvoj eurové mince alebo desať a dvadsať korunové mince pre českých bratov . Hráči, ktorí budú 
hrať postavy s magickými schopnosťami, budú potrebovať ešte niekoľko drobných mincí ako počítadlo únavy – desaťcentovky alebo halierové  
mince poslúžia viak ako dobre.

Písacie potreby – klasika: tužka alebo pero, guma, papiere na čmáranie poznámok, náčrty mapiek a podobne.

Karta postavy – každý hráč by mal mať kartu svojej postavy, či už používa niektorú z predpripravených postáv, alebo si vytvorí svoju vlastnú. 
Karty predpripravených postáv sú roztrúsené v texte, na konci pravidiel je prázdna karta postavy, ktorú stačí vytlačiť, vyplniť, a  môžete hrať.

Spoluhráči – ako bolo napísané vyššie, Tajomný Albion je hra pre minimálne 2 hráčov, ideálna situácia je, keď sa zíde 4-6 ľudí. Jeden zo  
skupinky bude mať úlohu Rozprávača, ostatní hráči budú hrať svoje postavy.

Zdravý sedliacky rozum – pravidlá Tajomného Albionu sú krátke a jednoduché a určite nepokrývajú všetky situácie, ktoré môžu pri hre 
nastať. Používajte zdravý rozum, a snažte sa o uveriteľnú hru. Obyčajný človek nepreskočí stometrovú priepasť, pád z dvadsiatich metrov ho 
zabije, pod vodou vydrží minútu, možno dve, potom sa začne topiť, hladného vlka neprešprintuje a nezabije rozzúreného medveďa holými 
rukami. Uveriteľné neznamená hyperrealistické, Tajomný Albion je predsa fantasy RPG! Existujú draci, elfovia, kúzelníci a podobná háveď :-)

Toleranciu – keďže Tajomný Albion je hra pre najmenej dvoch hráčov, musíte navzájom nájsť porozumenie a tolerovať sa, baviť sa chcú všetci, 
nie len jeden hráč, prípadne časť skupinky, na úkor ostatných. Dajte možnosť zabaviť sa každému, kto si prišiel zahrať.

 Čo nájdete v tejto príručke?
Najprv si popíšeme niečo o rasách, z ktorých si môžete vybrať pre svoju postavu, popisy obsahujú aj príklady mien a niekoľko hotových postáv,  
ktoré stačí vytlačiť a môžete s nimi začať hrať. Ďalej si popíšeme mechaniky hry, riešenie konfliktov, tvorbu postavy, čo to o mágii, beštiár s  
niekoľkými príkladmi bytostí, s ktorými sa postavy môžu stretnúť vo svete Tajomného Albionu, a na konci nájdete prázdnu kartu postavy a  
mapu Tajomného Albionu, ktorá zhruba naznačí územia a kráľovstvá obývané jednotlivými národmi. 

Pre ľahšiu orientáciu v texte sú herné pravidlá označené žltým výkričníkom a príklady párom kociek.
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Obyvatelia Tajomného 
Albionu
Na nasledujúchich riadkoch nájdete niekoľko základných 
informácií o každej rase, z ktorých si môžu hráči vybrať. 
Popíšeme si ľudí, elfov, severanov a maurov. Pre 
nedostatok času a priestoru je mnoho informácií len 
naznačených a ešte viacej nespomenutých, kľudne si 
vymýšľajte herné reálie tak, aby sa vám hodili do vašej 
hry.

Ľudia
Ľudia sú najpočetnejšou rasou vo svete Tajomného 
Albionu, delia sa na tri hlavné skupiny – ostrovanov, 
obyvateľov kráľovstiev (Mercia, Kent, Cymru, Gwynedd, 
Anglia, Bernicia a Germanica), Maurov (obývajú emiráty Al 
Bretagne, Al Aquitania a Al Belgique) a Severanov (Rogland, Hordaland a Fjordane a dobyté územia – Frísia, Nye Norge, Manx a Hebridy).

Ostrovania
Ostrovania žijú roztrúsený v niekoľkých kráľovstvách po celom Albione, ich kráľovstvá na severe susedia s teritóriami elfov, škretov a trpaslíkov,  
na juh od Albionu sa nachádzajú územia dobyté maurmi, kde pod krutými rukami emírov trpia podrobení ostrovania.

Väčšina ostrovanov sa živí poľnohospodárstvom a remeslami, ich spoločnosť sa delí na niekoľko tried: 

Nevoľníci, bezzemkovia -  nevlastnia takmer nič, žijú na pôde svojho lénneho pána, musia ju obrábať a väčšinu plodov svojej práce odvádzať  
šľachte. Nemôžu sa sťahovať bez povolenia, slúžia ako lacná pracovná sila.

Slobodní sedliaci a remeselníci – majitelia malých políčok na vidieku, remeselníckych dielní na vidieku alebo v meste, odvádzajú dane ale  
nie také brutálne ako bezzemkovia

Meštania – relatívne bohatí obyvatelia mesta: úradníci, vzdelanci, bankári, právnici, vojaci v žolde miestneho pána. Myslia si, že sú niečo viac  
ako sedliaci a remeselníci, ale šľachta ich považuje za rovnako prízemné existencie.
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Baróni – nižšia šľachta, titul buď dedia, alebo si ho kúpia v prípade bohatých mešťanov alebo sedliakov, vlastnia veľký mestský dom alebo  
maličké panstvo, väčšinou v pohraničí alebo ďalej od centra moci v kráľovstve

Cirkevní hodnostári – sú niekde medzi barónmi a vojvodami, bližšie k jedným alebo druhým podľa toho, akým majetkom disponujú

Vojvodovia – vyššia šľachta, staré šľachtické rody, ktoré medzi sebou zápasia o moc a o to, kto bude budúcim kráľom.

Kráľovský rod – vládnuca elita, existujú len dva spôsoby, ako kráľovský rod príde o moc – vymrú alebo ich protivník pozabíja.

Kráľ udeľuje majetky barónom aj vojvodom, tí mu naoplátku musia platiť z majetkov dane a vojensky ho podporovať, čo aj robia, ale len v  
priamej úmere k množstvu majetku od kráľa a vzdialenosti od hlavného mesta.

Vojvoda, ktorému patrí hrad a 20-30 dedín, kde spolu žije okolo 10 tisíc duší a v jeho družine je 80 – 100 ozbrojencov (15-20 jazdcov a zvyšok 
pešiaci) je považovaný za veľmi mocného vojvodu.

Väčšina ostrovanov žije na vidieku, mestá sú relatívne malé, najväčšie mesto na ostrovoch – Londinium, hlavné mesto Mercie, má len čosi cez  
60 tisíc obyvateľov, ostatné sú oveľa menšie. Zivia sa najmä poľnohospodárstvom, chovom ovcí, hydiny, ošípaných, kráv a koní, sedliaci  
predávajú potraviny na trhoch, kde sa okrem nich vyskytujú aj remeselníci predávajúci svoje výrobky. 

Centrá vzdelanosti sú kláštory, mnísi sú jedni z mála ľudí, ktorí vedia čítať a písať. Väčšina z nich fanaticky brojí proti starým prírodným  
náboženstvám, elfom aj 
trpaslíkom.

Ľudská mágia je považovaná za 
vedu, čarodejovia robia rôzne 
výskumy a pokusy, svoje 
poznatky, kúzla a rituály si 
zapisujú do kníh.

Ľudia obývajú niekoľko 
kráľovstiev, nižšie nájdete ich 
zoznam spolu s príkladmi 
typických mien obyvateľov týchto 
kráľovstiev. Mercia je najväčšie a 
najmocnejšie ľudské kráľovstvo, 
ostatné sú oveľa menšie a 
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slabšie. Mercijský kráľ Coenred z Londinia menšie kráľovstvá toleruje a nemá snahy ich ovládnuť, šikovne ich využíva ako nárazníkové zóny  
proti maurom, elfom aj severanom.

Ostrovania z kráľovstiev Mercia, Anglia, Kent a Bernicia:
Sú to staré anglické mená. Ľudia zvyčajne používajú len jednoduché mená, šľachtici si uvádzajú sídlo rodu (Wulfhere z Yorku).

Muži – Aedilred, Alric, Bertwald, Caelin, Coenred, Edric, Immin, Oeric, Oswyn, Redwald, Sigbert, Thrydwulf, Wilfrid, Wulfhere, Yffi

Ženy – Aeba, Beornwyn, Ceolwen, Crawa, Eadwyn, Eormenild, Hilla, Leofe, Merwenna, Morwrei, Nerienda, Seleburg, Sifleda, Wulfeva 

Ostrovania z kráľovstiev Cymru a Gwynedd:
Staré welšské mená, platí o nich to isté, ako o anglických menách.

Muži – Arawn, Berwyn, Brynmor, Caerwyn, Delwyn, Geraint, Gwythyr, Ithel, Llyr, Mawrth, Morgen, Owain, Peredur, Rhydderch, Sior, Twedwr

Ženy – Aerona, Anwen, Blodwen, Bronwyn, Ceridwen, Eigr, Elain, Glenys, Gwen, Gwyneth, Heledd, Lowri, Mairwen, Nia, Olwin, Riannon, Seren

Ostrovania z kráľovstva Germanica:
Staré nemecké mená, väčšinou jedno a dvojslabičné, priezviská väčšinou vyjadrujú, čím sa rodina živí. Šľachtici si za rodinné meno pridávajú  
titul von XXX podľa sídla rodu (Eckbert Grunwald von Isselburg).

Muži – Ado, Bernhardt, Dedrich, Eckbert, Eldrich, Gerd, Guntram, Herbert, Hrolf, Jorg, Kurt, Menno, Rainer, Reinhard, Rupert, Sigmund

Ženy – Agneth, Carla, Elke, Greta, Ilse, Isold, Leni, Lora, Lulu, Maud, Meike, Kirsa, Rike, Selma, Sigi, Suse, Ursel, Vreni, Wilda, Zelda

Rodiny – Ackerman, Bergmann, Decker, Eisenberg, Fleischer, Grunwald, Herzog, Keller, Kuefer, Mehler, Muller, Probst, Schreiber, Trommler

Ostrovania na územiach pod nadvládou Maurov v emirátoch Al Bretagne, Al Aquitania a Al Belgique
Inšpirované starými franskými a francúzskymi menami, združujú sa do rodín, ktoré zvyčajne žijú na jednom mieste

Muži – Abram, Adalgrimus, Bertramnus, Faroinus, Gaudulfus, Ingalbertus, Martinus, Ragenard, Ragno, Sicleardus, Sinopus, Trutgaudus
Ženy – Adalgardis, Alda, Ansegundis, Berengildis, Bertrada, Celsa, Dagena, Framberta, Frotlina, Illegardis, Ingohildis, Leutberga, Morberga

Rodiny – Aleaume, Baudouin, Canteleau, d’Angerville, d’Espernon, Dartois, de Blemur, de Jeurre, de la Marre, de la Rose, de Poissy, de Roye
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Oswyn

Archetyp: Páža

Pôvod: Ostrovan, Bernicia

Telo: 3 (9 bodov)
Šerm 2 (3 bodov)
Jazda na koni 2 (3 body)
Tyčové zbrane 1 (1 bod)
Lukostreľba 1 (1 bod)
Tanec 1 (1 bod)

Myseľ: 3 (9 bodov)
Dvorná etiketa 2 (3 body)
Šľactenie koní 2 (3 body)
Heraldika 1 (1 bod)
Čítanie a písanie 1 (1 bod)
Právo 1 (1 bod)

Vplyv: 3 (9 bodov)
Páža vojvodu Wulfhereho z Yorku 3 (6 bodov)
Vplyvný otec 2 (3 body)

Vybavenie: meč (3), nôž (1), halapartňa (3), krúžkové brnenie (4), 
kôň, strieborný prsteň s rodinným erbom, fľaša oleja na údržbu 
zbraní, mešec strieborných

Oswyn je mladé páža, ktorého si k sebe vojvoda Wulfhere z Yorku 
zobral len preto, lebo Oswynov otec je vplyvný bohatý bankár, ktorý 
Wulferemu nie raz požičal peniaze. Na prekvapenie sa z Oswyna vykľul 
veľmi zdatný pomocník, pešiakov v službách vojvodu preháňa o sto 
šesť, v boji s mečom alebo jazde na koni patrí k tým lepším pážatém, 
ktoré Wulfhere pri sebe mal a celkom mu to myslí – vie čítať a písať, 
vyzná sa trochu v práve, dvornej etikete, heraldike a miluje kone.
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Yffi

Archetyp: čarodej

Pôvod: Ostrovan, Bernicia

Telo: 2 (6 bodov)
Húževnatý 2 (3 bodov)
Boj s nožom 2 (3 body)

Myseľ: 5 (15 bodov)
Čítanie a písanie 1 (1 bod)
Baranidlo 2 (3 body)
Znalosť byliniek 1 (1 bod)
Tvárne telo 1 (1 bod)
Ohnivá guľa 2 (3 body)
Liečivý dotyk 2 (3 body)
Dračia koža 1 (1 bod)
Telepatia 1 (1 bod)
Putovanie prízračným svetom 1 (1 bod)

Vplyv: 4 (12 bodov)
Impozantný zjav 3 (6 bodov)
Manipulátor 2 (3 body)
Miesto v rade severných barónov 2 (3 body)

Vybavenie: dlhý nôž (1), váčok s magickými pomôckami (niekoľko 
dračích šupín, medvedie sadlo, havranie pazúre, vlčia tlapka, kúsky 
sýry, vlasy každého zo severných barónov, úlomky z menhirov)

Yffi je starým čarodejom, ktorý zasadá v rade severných barónov v 
Bernicii. Čiastočne je ich spojencom, čiastočne hrá svoje hry, avšak 
keď ho niektorý z barónov poprosí o pomoc, či už pri vypuknutí 
moru alebo nájazde pirátov z Roglandu, zjaví sa takmer okamžite, 
chorým pomôže, na útočníkov sa vrhne sršiac okolo seba oheň 
drásajúc nepriateľské telá pazúrmi, ktoré mu náhle vyrastú na 
prstoch, a v boji to vyzerá, ako keby sa od neho meče aj sekery 
odrážali.
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Mairwen

Archetyp: potulná speváčka a zlodejka

Pôvod: Ostrovanka, Cymru

Telo: 4 (12 bodov)
Mrštná ako lasica 3 (6 bodov)
Tanec 2 (3 body)
Kradmá ruka 2 (3 body)

Myseľ: 2 (6 bodov)
Vyzná sa v ľuďoch 2 (3 body)
Dobrá pamäť 1 (1 bod)
Maskovanie sa 1 (1 bod)
Šiesty zmysel 1 (1 bod)

Vplyv: 3 (9 bodov)
Zvodná 3 (6 bodov)
Milenec v každom meste 2 (3 body)

Vybavenie: nôž (1), palica, malý vak, šminky, strieborné naušnice a náramok

Mairwen sa oficiálne živí ako potulná speváčka, neoficiálne si občas prilepší mešcom mincí  
opitého sedliaka v hostinci alebo nepozornej gazdinky na preplnenom rannom trhu. Občas 
chlapa zvedie, opije ho a okradne. Túla sa z mestečka do mestečka, nikde dlho nevydrží, 
milencov má hádam v každom meste a dedine, kade prešla.
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Mauri – synovia púšte

Mauri pochádzajú z horúcich púští ďaleko na juhu, odkiaľ ich vyhnal nedostatok 
životného priestoru pre rýchlo rastúcu populáciu, nedostatok vody a túžba po koristi,  
otrokoch a ženách s bohatých kráľovstiev na Albione a Hibernii. Potmavší, fúzatí a 
bradatí, s pichľavými tmavými očami a vlasami skrytými pod turbanmi, mauri sú  
postrachom všetkých neveriacich psov a krutejší ako severania.

Mauri so sebou priniesli koncept otrokov, ktorých vyuzívajú na ťažké práce, 
veslovanie na lodiach, pre svoje potešenie a ako obchodný artikel. Maurská 
spoločnosť je založená na kmeňoch, delí sa na niekoľko vrstiev:

Otroci – najnižšia spoločenská vrstva, sú majetkom svojho pána, a to doslova. Zabitie otroka nie je trestný čin, vrah musí len zaplatiť škodu  
majiteľovi otroka.

Bojovníci – väčina maurov sú bojovníci, ktorí v mene svojho emíra a proroka útláčajú národy na podrobených územiach a vynucujú si od nich  
dane a poslušnosť

Imámovia – imámovia sú maurskí duchovní, sudcovia a zákonodarcovia, majú obrovskú úctu a moc v spoločnosti

Emír – emír je zvrchovaný vládca kmeňa a jeho slovo je zákon

Kalif – maurský equvalent kráľa

Mauri sú veľmi nedôverčiví k mágii, na územiach pod ich nadvládov čarodejov prenasledujú a kameňujú. Pôvodne si z púští na juhu priviedli  
ťavy, ale keď prišli do kontaktu s koňami, zamilovali sa do nich. Po elfských plnokrvníkoch sú kone z maurských chovoch najlepšími koňami  v  
celom známom svete.

Maurské mená sú inšpirované arabskými menami, plné meno postavy má tvar Meno, syn otca, syn otca, z kmeňa XXX (Achmad ibn Ayman ibn 
Fakhri Al-Quarysh)

Mauri – Abdullah, Achmad, Adil, Al-karim, Ameer, Ayman, Bourkan, Ehsan, Emir, Fadi, Fahd, Fakhri, Farid, Faruq, Ghassan, Hakim, Hassan

Maurky – Aaliah, Adhara, Aeshah, Afraima, Aisiah, Annissa, Ayeesa, Bahiyya, Dalal, Djamila, Fadila, Farah, Fayruz, Gauhar, Hadia, Hikmat

Kmene – Al-Saeed, Al-Farahidi, Bani Amir, Bani Hashim, Banu Umayyah, Ghassanids, Harb, Hashemite, Mutayr, Quarysh, Rashaida, Zahran
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Djamila ibn Farid ibn Faruq Al-Rashida

Archetyp: háremová otrokyňa

Pôvod: maurka, Al Aquitania

Telo: 5 (15 bodov)
Telo bohyne 3 (6 bodov)
Tajomstvá lásky 3 (6 bodov)
Masáže 1 (1 bod)
Tanec 1 (1 bod)
Mrštná 1 (1 bod)

Myseľ: 1 (3 body)
Vyzná sa v ľuďoch 1 (1 bod)
Spev 1 (1 bod)
Prednes básní 1 (1 bod)

Vplyv: 3 (9 bodov)
Zvodná 3 (6 bodov)
Emírova obľúbenkyňa 2 (3 body)

Vybavenie: šminky, zlaté naušnice, prstene náramoky, zdobené hodvábne 
šaty a šatky

Djamilu ako mladé dievča uniesli maurskí otrokári a predali do háremu 
emíra Achmada ibn Bourkan ibn Hakim Al-Zahran. Djamila sa vďaka 
svojmu dokonalému telu a zvodnému šarmu veľmi rýchlo stala 
Achmadovou obľúbenkyňou, aj ked ho v hĺbke duše nenávidí. Vie, že žije v 
zlatej klietke, túži utiecť, ale Achmadov hárem je strážený lepšie ako jeho 
pokladnica.
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Ayman ibn Hassan ibn Fahd Al-Saeed

Archetyp: obchodník s otrokmi

Pôvod: maur, Al Aquitania

Telo: 2 (6 bodov)
Jazda na koni 2 (3 body)
Šerm 2 (3 body)

Myseľ: 2 (6 body)
Zákerný 2 (3 body)
Obchodný duch 1 (1 bod)
Aritmetika 1 (1 bod)
Jazyk ostrovanov 1 (1 bod) 

Vplyv: 5 (15 bodov)
Bohatý 4 (10 bodov)
Sieť informátorov 2 (3 body)
Dar reči 1 (1 bod)
Každý ho pozná 1 (1 bod)

Vybavenie: šminky, zlaté naušnice, prstene náramoky, zdobené 
hodvábne šaty a šatky

Ayman sa vďaka svojej zákernosti, bochodnému duchu a sieti 
kontaktov postupne vybudoval na jedného z najbohatších a 
najvplyvnejších obchodníkov s otrokmi, jeho verní vojaci ho 
zásobujú čersvým tovarom a o Aymanovi sa hovorí, že jeho otroci 
sú tí najlepší – ženy krásne a poddajné, muži silní a poslušní. 
Krásu a silu zabezpečia výberom Aymanovi vojaci, poddajnosť a 
poslušnosť zabezpečí Aymanov bič.
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Daoine Sídhe - Elfovia
Mohylový národ, Starší ľud, Magický ľud, Dlhovekí, Deti prírody – rôzne mená pre ten 
istý národ, každé iné, a predsa každé vystihuje podstatu elfov. Elfovia obsadili ostrovy 
na úkor orčích kmeňov (ktorých ľudia nazývajú škreti), ktoré obývali ostrovy pred ich 
príchodom. Priniesli na ostrovy poľnohospodárstvo, vinič a víno, plnokrvné kone, 
sokoliarstvo, lovecké psy. Počas svojho panovania vztýčili elfovia mnoho menhirov 
označujúcich magické tepny zeme a kamenných kruhov postavených na priesečníkoch 
magických tepien, postavili množstvo mohýl pre svojich mŕtvych, malých veží, 
zámočkov a opevnených domov po celých ostrovoch. 

Po príchode ľudí a trpaslíkov z východu, ktorí vytlačili elfov z väčšiny území Albionu 
a Caledonie, mnoho menhirov popadalo, kamenné kruhy boli zničené fanatickými 
ľudskými kňazmi. Hrobky, ktoré neostali ukryté pod zemou, ľudia vydrancovali a 
rozobrali na stavebný materiál (Aha, aká dobrá hromada kamenia tej správnej veľkosti 
na stavbu domov, plotov a múrov!), až z nich ostali len cromlechy - tri-štyri vysoké 

kamene podopierajúce plochú kamennú tabuľu, ktoré tvorili jadro hrobky a niesli celú váhu mohyly. Zámočky vydrancovali, zbúrali alebo 
premenili na malé pevnosti, v ktorých sa usadili. Dielo elfov aj tak nezmazateľne zmenilo ráz krajiny a aj teraz možno občas z diaľky zbadať 
skupinky elfov, ako putujú na posvätné miesta svojich predkov, spievajúc tiché a  clivé melódie. Nikto nevie, ako sa skupina elfov ocitne 
uprostred ľudských teritórií a potom záhadne zmizne, povráva sa, že kamenné kruhy im slúžia ako brány medzi skutočným a prízračným 
svetom. 

Elfovia sú zvyčajne štíhlejší a vyšší ako ľudia, majú ladné až mačacie pohyby a vyžaruje z nich dôstojnosť. Majú podlhovasté, trojuholníkové 
tváre, mandľovité, mierne šikmé oči, úzke pery ukrývajú drobné zúbky bez špicákov, elfie uši sú predĺžené, špicaté, bez ušného lalôčku.  
Dožívajú sa vysokého veku, povráva sa, že niektorí elfovia si pamätajú vojny s orkami, ktoré sa odohrávali pred mnohými storočiami. 

Elfská spoločnosť je matriarchát, delí sa na domy, ktoré zastrešujú niekoľko rodov. Každému domu vládne kňažná po boku s  kniežaťom 
z najsilnejšieho alebo najpočetnejšieho rodu. Na čele každého rodu je Staršia matka, po jej boku je Starší otec. Staršia matka je dedičný titul,  
Staršou matkou sa stáva najstaršia dcéra, v prípade jej smrti titul prechádza na mladšie sestry alebo sesternice. Staršia matka má právo vybrať  
si Staršie otca ešte predtým, ako sa stane Staršou matkou, na túto svoju rolu je pripravovaná od narodenia. Zástupcovia domov tvoria Zelenú  
radu, ktorá si volí kráľovnú zo svojho stredu. Keďže sú elfovia dlhovekí, k voľbe veľmi často nedochádza, nikto zo žijúcich ľudí si nepamätá, a 
ani nepočul o inej kráľovnej, ako Blathnaid aep Oisin aep Niamh ó Conchobhair z domu Strieborného jednorožca.

Ako jedno z mien, ktoré ľudia dali elfom, vyplýva, elfovia žijú v súlade z prírodou, nedrancujú ju, berú si z nej len toľko, koľko spotrebujú, ich 
kultúra nie je zaťažená na materiálne bohatstvo. Je to možno preto, že aj najmenej šikovný elf by si za desiatky či stovky rokov dokázal  
nahonobiť slušný majetok. Elfovia sú veľmi umelecky založený národ, majú radi piesne a básne, všetko zdobia – obydlia, zbrane, nástroje  
dennej potreby, veľa z nich sa venuje maľovaniu, rezbárstvu alebo sochárstvu. Elfským unikátom je umelecké spracovanie skla a  prekrásne 
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výrobky z neho – poháre, taniere, miniatúrne sošky zvierat a rastlín a podobne. Elfské sklenené ozdoby sa v poslednej dobe stali veľmi 
módnymi a bohatí ľudia sú ochotní platiť nehorázne sumy, len aby si rozšírili svoju zbierku. 

Elfovia sú veľmi spätí zo svojou zemou, a nemôžu sa pozerať, ako ľudia drancujú prírodu, rúbu lesy, stavajú priehrady na miestach, ktoré elfom 
patrili pred desiatkami či stovkami rokov a ktorí ich ešte stále považujú za svoje. Najmä v pohraničí sa často stáva, že partiu drevorubačov 
nájdu pozabíjanú, prípadne o nich už nikdy nikto nepočuje, malé elfské komandá útočia na veľké ľudské stavby – katedrály, kostoly a podobne, 
ktoré sa im zdajú nehoráznym plytvaním, pretože v nich nikto nebýva.

Elfovia neoddeľujú náboženstvo a mágiu, elfí kňazi – druidi – vládnu mágii. Elfská mágia je divoká, intuitívna, spätá z  prírodou, elfovia ju majú 
v krvi a takmer každý elf má nejakú schopnosť, ktorú by ľudia nazvali kúzlom alebo mágiou. Elfská mágia väčšinou pôsobí na telo alebo  
prírodu.

Špeciálne elfské Rysy 
Elfovia (alebo polelfovia) si môžu niektoré kúzla zapísať ako Rysy pod Telo namiesto pod Myseľ, sú to tie, ktoré nejakým 
spôsobom ovplyvňujú telo postavy.

Mačacie oči, Nenápadnosť v prírode, Cestovanie prízračným svetom, Splynutie so stromom, Reč zvierat, Zvieracia forma, Liečivý  
dotyk, Nájdi smer, Nájdi vodu, Nájdi živú bytosť, Empatia, Vytrvalý ako vlk

Elfské mená sú inšpirované írskymi keltskými menami, meno elfa je vo forme Meno syn otca a matky z Domu XXX (Coinneach aep Jarlath aep 
Siobhan ó Mordha z Domu Čiernej labute). Domy sú zväčša pomenované po jemných a elegantných zvieratách, alebo stromoch.

Elfovia – Aodhan, Coinneach, Conleth, Daithi, 
Donncha, Dubhlainn, Eoghan, Jarlath, Lochlann, 
Murtagh, Oisin, Paedair, Quinlan, Ruari, Tadhg

Elfky – Aileen, Aoife, Blathnaid, Caoimhe, Clodagh, 
Deirdre, Eithne, Grainne, Maebh, Muireann, Niamh, 
Noreen, Roisin, Saoirse, Siobhan

Rody – ó Murchadha, ó Suilleabháin, ó Briain, ó 
Conchobhair, ó Dubhghaill, ó Mordha, ó Caerbhail, ó 
Fearghail, ó Riordain, de Búrca, ó Conaill

Domy – Čierna labuť, Skalný sokol, Biely jeleň, 
Strieborný jednorožec, Horská puma, Zlatá luna, 
Čierny dub, Červený drak, Strieborná jedľa
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Muireann aep Paedir aep Eileen ó Mordha z Domu 
Bieleho jeleňa

Archetyp: Lovkyňa

Pôvod: Elf, Northumbria

Telo: 4 (12 bodov)
Lukostreľba 3 (6 bodov)
Behá ako vlk 2 (3 body)
Elfská krv – Mačacie oči 1 (1 bod)
Elfská krv – Nenápadná v prírode 1 (1 bod)
Elfská krv – Reč zvierat 1 (1 bod)

Myseľ: 3 (9 bodov)
Stopovanie 2 (3 body)
Les je môj domov 2 (3 body)
Predpoveď počasia 1 (1 bod)
Orkský jazyk 1 (1 bod)
Ľudský jazyk 1 (1 bod)

Vplyv: 2 (6 bodov)
Nadpozemsky krásna 2 (3 body)
Keď spieva, počúvajú aj lesní bohovia 2 (3 body)

Vybavenie: luk (2), dlhý nôž (1), zväzok šípov, kresadlo, elfí plášť, niekoľko 
kožených remienkov, každý asi 2 metre dlný, ozdobná strieborná spona do 
vlasov

Muireann žije v lese spolu s dvomi sestrami, bratom a rodičmi, živí sa lovom 
a les je jej druhý domov – nič sa tu neudeje, aby o tom nevedela. Pozná 
všetky zákutia, zvieracie chodníčky, medvedie brlohy, úle divých včiel, 
pramene a studničky. Ostatní obyvatelia lesa – včelári, lovci, pohraničné 
jednotky aj bylinkárky ju majú radi, lebo sa rada podelí o korisť. Občas 
pomáha pohraničným jednotkám a pracuje pre nich ako stopár, keď sa hladní 
orkovia zatúlajú veľmi daleko do lesa, alebo rýchly posol, keď treba doručiť 
súrnu správu na druhý koniec lesa.
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Conleth aep Murtagh aep Saoirse ó Conghaile z Domu 
Červeného draka

Archetyp: Šermiar

Pôvod: Elf, Northumbria

Telo: 5 (15 bodov)
Šerm 4 (10 bodov)
Ostrý ako britva 2 (3 body)
Elfská krv – Liečivý dotyk 1 (1 bod)
Elfská krv – Pútnik 1 (1 bod) - dokáže cestovať prízračným svetom

Myseľ: 3 (9 bodov)
Vojenská taktika 3 (6 bodov)
Znalosť Trihraničia 1 (1 bod)
Elfské runy 1 (1 bod)
Ľudský jazyk 1 (1 bod)

Vplyv: 3 (9 bodov)
Veliteľ pohraničnej jednotky 3 (6 bodov)
Lojalita spolubojovníkov 2 (3 body)

Vybavenie: meč (3), dýka (1), kožené brnenie (3), veliteľský pečatný prsteň

Conleth je veliteľom malej pohraničnej jednotky elfov, ktorá má za úlohu ochraňovať 
hranicu a elfských obyvateľov Trihraničia pred hrozbami. Najčastejšie sa potýka s 
tlupami orkov alebo ľudských lúpežníkov. Prezývajú ho Duch pre jeho schopnosť zmiznúť 
a opäť sa vynoriť na inom mieste, vzdialenom niekoľko desiatok kilometrov, v nemožne 
krátkom čase. 
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Aednat aep Donncha aep Eithne ó Conghaile 
z Domu Čiernej labute

Archetyp: Osobný strážca

Pôvod: Polelfka, Northumbria

Telo: 4 (12 bodov)
Šerm 3 (6 bodov)
Tvrdá ako dub 2 (3 body)
Rýchla ako vietor 1 (1 bod),
Boj s nožom 1 (1 bod)
Elfská krv 1 (1 bod) – Mačacie oči (vidí v tme)

Myseľ: 3 (9 bodov)
Pohraničie Northnumbrie pozná ako svoju dlaň 2 (3 body)
Šiesty zmysel šelmy 2 (3 body)
Stopuje ako vlkodav 1 (1 bod)
Elfské runy 1 (1 bod)
Ľudský jazyk 1 (1 bod)

Vplyv: 2 (6 bodov)
Ochrankyňa kniežaťa Ruari aep Cormac aep Muiréad ó Riordain z domu 
Čiernej labute 2 (3 body)
Sebavedomá 2 (3 body)

Vybavenie: meč (3), dýka (1), okované vysoké čižmy a kožený rukáv 
pošitý plieškami chrániaci pravú ruku (1), vlčie pazúry (bojuje sa s nimi 
podobne ako s dýkou), ozdobná spona do vlasov, strieborný prsteň.

Aednat sa od malička pripravovala na svoje poslanie ochrankyne 
kniežacej rodiny z domu Čiernej labute. Po mame polovičná elfka, 
musela cvičiť a snažiť sa oveľa viac, ako elfovia v jej veku, aby dokázala, 
že má na to, aby sa stala ochrankyňou. Rada sa predvádza, avšak keď 
dôjde k boju, len málokto z družiny ochrancov sa jej vyrovná. Je ostrá 
ako britva, v boji nemilosrdná, už niekoľko krát zachránila kniežaťu život.
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Trpaslíci, synovia ohňa
Trpaslíci prišli na ostrovy v rovnakom období ako ľudia, avšak putovali  
smerom na sever až dovtedy, kým nenarazili na vrchovinu, v korej sa usadili 
a jednotlivé klany časom vyformovali tri trpasličie kráľovstvá: Alba, Fortriu a 
Dalriadis. Okrem týchto troch kráľovstiev sa ešte na východe od Albionu 
nachádza kráľovstvo Marcomanni.

Trpaslíci sú nižší ako ľudia, mohutní a akokeby bez krku, majú veľké nosy, 
výrazné nadočnicové oblúky a huňaté obočia. Veľká väčšina nosí hustú 
bradu, je to ich symbol a pýcha. Trpaslíci radi nosia rôzne “extrémne” účesy 
(z pohľadu iných národov): vyholené hlavy, vyčesané kohúty, dredy, pol 
hlavy oholenej – pol hlavy spletené vrkoče a podobne.

Piliere trpaslíčej spoločnosti tvoria tri veci – klan, technológie a viera vo 
Finweara, Prvého Kováča a Pána Ohňa. Každý klan má svoj znak, zväčša sa 
jedná o nástroje, zbrane alebo silueta hory, pod ktorou žijú. Veľkú Radu 
ohňa tvoria zástupcovia jednotlivých klanov, ktorí si spomedzi svojho stredu 
volia Vladyku, ktorý s pomocou rady vládne trpasličím klanom. Každých 10 
rokov prebieha voľba nového Vladyku, čo sa občas nezaobíde bez kriku, 
rozbitých nosov a vythaných vlasov.

Trpaslíčie náboženstvo, na rozdiel od náboženstva ostrovanov a maurov, nie 
je misijné, trpaslíci nemajú povinnosť šíriť svoju vieru ohňom a mečom. 
Svojich mŕtvych trpaslíci spaľujú a ich popol ukladajú do malých kamenných 
urien, ktoré ukladajú do Siení pamäte, v ktorých horí večný Finwearov oheň.

Trpaslíčia civilizácia je založená na technológiách, sú vynikajúcimi kováčmi,  
zbrojármi, kamenármi. K svojmu životnému štýlu a technológiám potrebujú 
kovové rudy a uhlie, oboje dolujú v baniach pod horami, okolo ktorých si 
budujú svoje sídla. Niektoré klany sa čiastočne z povrchu presídlili do horných poschodí baní, kde sa už viac neťaží. Pod zemou je stabilná  
teplota a baňa s malým počtom vchodov do podzemia sa oveľa ľahšie bráni proti útočníkom – škretom, ľuďom, elfom, maurom alebo  
severanom.

Na meče si trpaslíci veľmi nepotrpia, väčinou bojujú zbraňami, ktoré sa vyvinuli z nástrojov, ktoré denno denne poutívajú – nože, sekery,  
kladivá. Trpaslíci vyrábajú vynikajúce oceľové kuše, ktoré vyvinuli ako odpoveď na dlhé luky ľudí a elfov, ktoré pri svojej výške používať  
nemôžu. 
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Okrem toho ako jediný národ Tajomného Albionu poznajú tajomstvo výroby strelného prachu, ktoré 
trpasličí alchymisti pôvodne vyvinuli ako pomôcku do baní, ale veľmi rýchlo prišli na to, že sa dá  
využiť ako zbraň. Trpaslíci vyrábajú jednoranové alebo dvojranové pušky a pištole, obranu ich 
hradov a tvrzí podporujú delá a granáty vrhané katapultami či balistami. 

Trpaslíci sa okrem remesiel živia chovom oviec a kôz, ktorým sa vo vrchovine ako tak darí, pestujú 
rôzne huby v podzemí, z ktorých pripravujú chutné pokrmy aj pália trpasličí špiritus – hubovicu.  
Pred niekoľkými desiatkami rokov sa nad vrchovinu vzniesol prvý teplovzdušný balón, momentálne 
trpaslíci experimentujú s malými vzducholoďami. Malé mechanické hračky a trpasličie hodinky sú  
popri nástrojoch a zbraniach žiadaným tovarom.

Keďže je život v horách tvrdý a ťažký, veľa mladých trpaslíkov odchádza za vidinou ľahšieho života 
do ľudských miest, kde sa živia ako remeselníci, nájomná sila a žoldnieri. Ako žoldnieri sú vysoko 
cenení, vždy dodržia slovo, nezmenia stranu v boji, aj keď im protivník ponúne viac peňazí, a sú aj  
napriek svojej výške vynikajúcimi bojovníkmi.

Trpasličie mená sú kombináciou starých germánskych mien (viacslabičných) a škótskych klanov 
spojených slabikou Mac (Fredegar Mac Agnew).

Chlopi – Adelbert, Berengar, Chlodovech, Eberhard, Fredegar, Gundahar, Hugubert, Korbinian , 
Leudoberct, Manfried, Parzifal, Raginmund
 
Roby – Adelinde, Bertilda, Brunhilde, Conradine, Gertrude, Gundula, Hannelore, Irmgard, Klothilda,  
Leonore, Verena, Waltraud, Wilhelmina

Klany – Agnew, Borthwick, Burnett, Carnegie, Colquhoun, Drummond, Farquharson, Fergusson, 
Kincaid, Leod, Neil, Murray, Ramsay, Sinclair

21



Raginmund Mac Farquharson

Archetyp: žoldnier

Pôvod: Trpaslík, Alba

Telo: 6 (18 bodov)
Boj so sekerou 4 (10 bodov)
Streľba z kuše 2 (3 body)
Telo z kameňa, svaly z ocele 2 (3 body)
Kováč 1 (1 bod)
Oceľový žalúdok 1 (1 bod)

Myseľ: 2 (6 bodov)
Chladná hlava 2 (3 body)
Trpasličie runy 1 (1 bod)
Hazardné hry 1 (1 bod)
Ľudský jazyk 1 (1 bod)

Vplyv: 1 (3 bodov)
Hromový hlas 1 (1 bod)
Zjazvený 1 (1 bod)
Verná družina trpaslíkov 1 (1 bod)

Vybavenie: obojručná sekera (4), krúžková zbroj (4), kuša (3), 
zväzok šipiek do kuše, tesák (1), hracie kostené kocky, helma (1), 
placačka s hubovicou, kožené okované čižmy

Raginmund je veterán mnohých bojov, zjazvený, väčšinou 
zachmúrený, ale jeho náladu vždy vylepší hlt hubovice a dobrá 
partička kariet alebo kociek, hlavne ak sú v hre mince.
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Severania
Severania pochádzajú zo zeme snehu a ľadu, ktorú nazývajú Norge. Sú to vynikajúci moreplavci, bojovníci a obchodníci, nikto nevie, či sa má  
báť, alebo radovať, keď sa ich dračie lode objavia na obzore, pretože to môže znamenať nájazd, alebo príchod obchodníkov.

Severania, podobne ako mauri, majú vo svojej spoločnosti otrokov. Na čele rodu stojí jarl, zhromaždenie jarlov tvorí thing – radu náčelníkov,  
ktorej predsedá kráľ. Severania ako jedni z mála národov považujú ženy za rovné mužom (teda pokiaľ sa nejedná o otrokyne), ktoré majú 
dovolené nosiť zbraň a zúčastňovať sa na vojenských výpravách.

Typický severan je vysoký, mohutný, plavovlasý hromotĺk so zvučným hlasom, množstvom jaziev a mohutnými fúzami či bradou. Sú to  
chodiace hory svalov, zima im neublíži, milujú boj, zábavu, lov, zlato a kožušiny.

Centrom severskej usadlosti  je veľka hala – skalla, ktoré má podlhovastý tvar a pripomína drakkar otočený hore dnom. V nej žije jarl so svojou  
rodinou a najbližšími bojovínkmi, je to zároveň aj miesto určené na zhromaždenia a porady. Severania sa tu stretávajú na hostinách, kde  
pečené mäso zapíjajú medovinou, alebo dovezenými vínom či pivom, a počúvajú ságy rozprávané a spievané skaldami, severskými bardmi.

Volvy, severské vedmy, sú nositeľkami vedomostí, tradícií, mágie aj liečiteľského umenia. Ovládajú mocnú runovú mágiu, dokážu veštiť z  
vnútorností alebo zobrať na seba zvieraciu podobu. Mágia je v severskej spoločnosti výsadou žien, muži sa jej nevenujú, ale preukazujú volvám  
veľkú úctu.

Panteón severských bohov je pestrý, od malých duchov lesov, fjordov a jazier až po Odina – hromovládcu a pána bohov, Lokiho, Baldura alebo  
Freyu.

Severské mená sú inšpirované vikingskými menami, 
mužské priezviská majú koncovku –sson, ženské –
dottir, oboje začínajú menom otca (Eiriksson, 
Olavsson, Magnusdottir, Ingedottir)

Muži – Arne, Bjørn, Eirik, Geir, Gunnar, Harald, Håkon, 
Ivar, Knut, Leif, Magnus, Olav, Rolf, Sigurd, Steinar, 
Torstein, Ulf, Valdemar, Yngve

Ženy – Astrid, Freydis, Gudrun, Gunnvor, Ingrid, 
Ragnhild, Ranveig, Sigrid, Sigrunn, Solveig, Svanhild, 
Torhild, Torunn, Turid, Vigdis, Yngvild
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Steinar Håkonsson

Archetyp: pirát, obchodník

Pôvod: severania, Dubh Linn

Telo: 4 (12 bodov)
Šerm 3 (6 bodov)
Medvedia odolnosť 2 (3 body)
Námorník 2 (3 body)

Myseľ: 3 (9 bodov)
Nervy z ocele 2 (3 body)
Navigácia na mori 1 (1 bod)
Ľudský jazyk 1 (1 bod)
Obchodník 2 (3 body)
Znalosť pobrežia Albionu 1 (1 bod)

Vplyv: 2 (6 bodov)
Bratia Ivar a Magnus 2 (3 body)
Drakkar Biely vlk 2 (3 body)

Vybavenie: severský meč (3), kožená zbroj (3), tesák (1), zdobený 
kožušinový plášt, strieborný Thorov medailón – kladivo, sokoliarska 
rukavica, skrotený sokol

Steinar je počľa svojich slov obchodník, ostrovania, mauri, elfovia aj 
trpaslíci ho poznajú aj ako piráta. Spolu so svojimi bratmi Ivarom a 
Magnusom brázdia na Bielom Vlkovi more okolo Albionu, niečo kúpia, 
niečo predajú, ak narazia na slabšiu loď, tak si tovar a otrokov zoberú bez 
platenia. Steinar bol niekoľko rokov maurským otrokom v púšti ďaleko na 
juhu, doniesol si odtiaľ nenávisť voči maurom a lásku k sokolom.
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Gudrun Yngvedottir

Archetyp: volva – severská vedma

Pôvod: severanka, Rogland

Telo: 2 (6 bodov)
Otužilá 2 (3 body)
Pružná ako snežný lev 1 (1 bod)
Beh na snežniciach 1 (1 bod)
Zranenia sa jej hoja rýchlo ako šelme 1 (1 bod)
 
Myseľ: 5 (15 bodov)
Dračí dych 1 (1 bod)
Zohrej 1 (1 bod)
Zvieracia forma – vrana 2 (3 body)
Veštenie 3 (6 bodov)
Znalosť byliniek 1 (1 bod)
Severské runy 1 (1 bod)
Snový odkaz 1 (1 bod)
Zohrej 1 (1 bod)
Vyrob amulet 1 (1 bod)

Vplyv: 2 (6 bodov)
Úcta severanov 3 (6 bodov)

Vybavenie: plášt z havraních pier, medený kotlík, runové 
kamene, mešec s magickými ingredienciami (dračie šupiny, 
runové kamene, amulet z meteorického železa, ktorý zahreje v 
krutej zime)

Gudrun je mladá, ale magicky veľmi nadaná vedma, ktorej 
najsilnejšou a najznámejšou schopnosťou je veštenie. Jej veštby 
sú nejasné, občas zmätené, ale ešte nikdy sa nepomýlila. Jarlovia 
k nej chodia zdaleka po vešty, či ich plavby budú úspešné, či leto 
bude dobé, zima mierna, či sa im narodí syn alebo či vyhrajú 
spor.
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Herný systém
Ako prebieha hra?
Ešte predtým, ako sa stretnete s úmyslom zahrať si príbeh zo sveta Tajomného Albionu, musíte sa najprv dohodnúť, čo sa vám páči a čo chcete  
hrať, aby mali všetci rovnaké očakávania. Bude to detektívka, boj o prežitie, akčná hra alebo mystické pátranie? Dajte hráčovi, ktorý na seba  
vzal bremeno Rozprávača, šancu pripraviť sa na hru. 

Keď sa stretnete pri hre, na základe predchádzajúcej dohody si vyberte z predpripravených postáv, alebo si vytvorte svoje vlastné tak, aby sa  
do vašeho príbehu hodili. A ide sa na vec!

Scény
Každé herné sedenie, ked sa zídete s priateľmi a rozhodnete sa odohrať príbeh vo svete Tajomného Albionu, sa delí na scény.

Predstavte si, že vaše sedenie je film (alebo epizóda zo seriálu, ak sa rozhodnete hrať kampaň – niekoľko príbehov za sebou). Podobne ako 
film, aj vaše sedenie sa  delí na scény. Každá scéna sa môže odohrávať na inom mieste, v inom čase (a nemusia sa nutne odohrávať za sebov v  
poradí, ako plynie čas), protagonistami scény môžu byť vždy iné postavy.

Ako taká scéna prebieha? Každá scéna má niekoľko fáz:

Počiatočná situácia – popíšte, kde sa scéna odohráva (les, hostinec, námestie, paluba lode), kto sa na scéne nachádza 
(jedna alebo viac vašich ostáv, nepriatelia, zvieratá, krčmár) a čo sa deje (naháňačka, obchodné jednanie, oslava výhry v  
lukostreleckých pretekoch, prepadnutie v horách).
Kto čo robí – popíšte na základe počiatočnej situácie, čo robia vaše postavy, o čo sa snažia
Konflikt – konflikt nastane, ak sa niekto pokúsi zabrániť konaniu vašich postáv, alebo narazia na prekážku, ktorú treba  
prekonať. Konflikt si podrobnejšie popíšeme nižšie.
Vyhodnotenie následkov konfliktu a uzavretie scény – konflikt je rozhodnutý, treba popísať následky a ukončiť 
scénu.

Prvá scéna
Skôr či neskôr v každej správnej fantasy hre dôjde k boju, tak prečo ním hneď nezačať? Vačšina dobrých filmov, kníh aj poviedok začína  
poriadnou akciou, aby vtiahli diváka do deja, vyvolali záujem a donútili ho pozrieť si film alebo prečítať knihu. My použijeme rovnakú fintu. Prvá  
scéna, ktorú odohráte, by mal byť boj, alebo niečo podobne akčné a dramatické, do čoho sú zapojené všetky postavy. Rozprávač nemusí  
hráčom vysvetľovať, ako k boju došlo alebo čo mu predchádzalo. Nastavte si mince tak, aby ukazovali prítomnosť, alebo minulosť, podľa toho,  
kedy chcete, aby sa scéna odohrávala. Vytaste meče, napnite tetivy a hor sa – rež a rúbaj do krvi! 
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Akcia, v ktorej ide o život vašich postáv, vás veľmi rýchlo prinúti zabudnúť na problémy v práci alebo v škole, kto by aj myslel na také hlúposti  
zoči voči tlupe rozzúrených škretov. Všetci sa naplno prenesiete do hry a to je účelom tejto prvej scény. 

Nasledujúce scény
V zásade máte dve možnosti, ako pokračovať po úvodnej bojovej scéne: 

Scéna odohrávala v prítomnosti – v tomto prípade asi budete chcieť odohrať jednu alebo dve scény, ktoré sa odohrali pred bojom v zmysle 
herného času. Ako sa postavy zaplietli do boja, ako sa na miesto boja dostali a prečo tam sú? Keď si toto odohraním niekoľkých scén objasníte,  
výsledky boja poznáte, ďalej môžete pokračovať scénou, ktorá časovo v hre nadväzuje na boj.

Scéna sa odohrávala v minulosti – boj sa odohral v minulosti, jeho výsledok nejakým spôsobom ovplyvnil momentálnu situáciu vašich  
postáv. Čo sa práve deje?

Posledná scéna
Pri poslednej scéne máte dve možnosti, ako hru ukončiť. Ak ste sa rozhodli len pre jednorázový výlet do sveta Tajomného Albionu, v poslednej  
scéne by sa mali všetky záhady vysvetliť, všetky úlohy a ciele vašich postáv by mali byť naplnené, a treba dúfať, že sa do sveta Tajomného  
Albionu ešte vrátite.

Ak plánujete dlhodobejšiu kampaň, alebo sériu herných sedení, dobrým spôsobom, ako hru ukončiť, je zase spôsob odkukaný z televíznych  
seriálov. Dajte hráčom niečo, na čo sa budú do budúceho stretnutia tešiť. Nechajte scénu otvorenú uprostred nejakého napínavého prvku –  
vypukol boj, niekto povedal niečo, čo radikálne zmení situáciu v hre a podobne.

Základný mechanizmus vyhodnotenia úspechu činnosti
Hra využíva jednoduchý a jednotný mechanizmus na riešenie všetkých konfliktov a situácií, ktoré sa môžu počas hrania vyskytnúť. Hráč si 
podľa situácie poskladá bank kociek, hodí, vyhodnotí počet úspechov, a v prípade, že mal súpera, porovná svoj počet úspechov a protivníkov. 
Postava s vyšším počtom úspechov vyhráva, v prípade, že hráčova postava nemala súpera, ak hráč dosiahne aspoň jeden úspech, akcia jeho 
postavy sa podarila. Detailnejšie si toto pravidlo rozoberieme na nasledujúcich riadkoch.

Pre pochopenie nasledujúcich riadkov vám stačí vedieť (a možno ste si už všimli pri vyššie uvedených vzorových postavách), že každá postava  
je popísaná tromi Vlastnosťami (Telo, Myseľ, Vplyv), a niekoľkými Rysmi, ktoré sú pridelené Vlastnostiam. Čísla pri Vlastnostiach uvádzajú,  
koľko svetlých kociek si môžete zobrať, keď budete chcieť overiť, či sa vašej postave podarila činnosť, ktorú chcela vykonať. Rozsah hodnôt  
Vlastností aj Rysov postáv je 1 – 6. Detailné pravidlá tvorby postavy budú vysvetlené neskôr.

Bank kociek
Ako sa teda skladá bank kociek? Dohodou s Rozprávačom určite, ktorú Vlastnosť vašej postavy využijete pri vyhodnocovaní úspechu činnosti,  
ktorý postava Rys použije, či postava používa nejaké nástroje alebo na činnosť vplývajú nejaké iné faktory. Bank kociek sa skladá nasledovne:
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 Základný bank je 6 kociek: zoberte si toľko svetlých k10, koľko je 
Vlastnosť, ktorú vaša postava používa, a doplňte tmavými do počtu 6 
kociek. Tmavé kocky vyjadrujú, aké náročné je pre postavu vykonať 
činnosť pomocou danej vlastnosti za bežných okolností. 

 Ďalej si priberte toľko svetlých kociek, aké je hodnotenie Rysu, ktorý 
postava využíva. 

 Ak postava používa nejaké nástroje, zoberte si svetlé kocky podľa ich 
hodnotenia. Čo v konflikte považujeme za nástroj? Záleží od konfliktu. Ak 
sa postava snaží vypáčiť dvere, nástrojom bude páčidlo. Ak sa dve 
postavy hádajú, nástrojom bude vhodný argument („Ak nedostanem 
výkupné 20 zlatých, zabijem rukojemníka.“), ak postava čaruje, 
nástrojom bude amulet alebo iná pomôcka, ktorú používa. V boji je 
samozrejme nástrojom zbraň.

 Ak má pri použitej Vlastnosti postava napísanú nejakú Ranu, zoberie si 
toľko tmavých kociek, koľko Rán má.

Ak má postava protivníka, ktorý sa pokúsi konať proti postave (hádka, súboj,  
naháňačka, vyjednávanie), skladanie banku tu končí. 

Bank kociek pri súperení dvoch postáv
Svetlé kocky: Vlastnosť + Rys + Nástroj
Tmavé kocky: (6-Vlastnosť) + Rany

Príklad: Veronika hrá postavu Aednat, na ktorú zaútočil ožratý  
stúpenec kultu smrti. Aednat vytiahne meč, a začne sa brániť. 
Veronika sa pozrie do karty postavy, a začne skladať bank kociek: 
zoberie si 4 svetlé za Telo, 3 svetlé za Šerm, 3 za meč. Zoberie si  
2 tmavé (6 – Telo (4) =2). Aednat nemá žiadne rany, takže bank  
kociek, ktoré má Veronika k dispozícii, je 4+3+3=10 svetlých a 2 
tmavé. 

Rozprávač poskladá útočníkov bank kociek: Telo 5, Šerm 2,  
Hrdzavý meč 2, chrániče predlaktia (1), spolu 10 svetlých kociek.  
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Doplní základný bank 1 tmavou kockou (6- Telo(5)), a pridá ešte 3 tmavé za Rany (Ožratý 3). Každý má svoj bank, ide sa  
hádzať.

Ak je činnosť namierená proti inej postave, ktorá sa aktívne nebráni, lebo nemôže, alebo nevie o útoku voči sebe, zoberte si do banku toľko 
tmavých kociek, koľko je relevantná Vlastnosť protivníka plus kocky za nástroj, ktorý protivník nevedomky používa.

Príklad: Keby Aednat bojovala s dvoma útočníkmi, dokáže sa brániť len jednému. Druhý útočník nemá súpera, pretože Aednat  
má plné ruky s prvým útočníkom, a tak si hráč druhého útočníka pridá do svojho banku kociek 5 tmavých kociek (4 za Telo + 1  
za chránič ruky), ktoré predstavujú pasívny odpor Aednat – ak ju trafí, chránič alebo jej telo môžu náraz vstrebať bez následkov. 

Ak postava protivníka nemá, bank kociek sa ešte upraví podľa náročnosti situácie nasledovne:

Náročná činnosť: +1 tmavá kocka
Veľmi náročná činnosť: +3 tmavé kocky
Extrémne náročná činnosť: +5 tmavých kociek

Ako jednoducho určiť náročnosť? Popíšte, čo postave bráni vo vykonaní akcie, spočítajte prekážky, a zhruba dostanete náročnosť.

Bank kociek pri vykonávaní činnosti bez protivníka
Svetlé kocky: Vlastnosť + Rys + Nástroj
Tmavé kocky: (6-Vlastnosť) + Rany + Náročnosť

Príklad: Aednat stopuje v lese orkského vyzvedača. Keďže je v lese tvrdá pôda (1 komplikácia), vyzvedač zanecháva len málo  
stôp, a Rozprávač určí, že stopovanie v lese je náročné. Veronika si do svojho banku kociek zoberie 3 svetlé kocky za Myseľ,  
ďalšími 3 tmavými kockami doplní bank do 6,  1 svetlú kocku za znalosť stopovania, a 1 tmavú kocku, pretože stopovanie v lese 
je náročné. Veronikin bank obsahuje 4 svetlé a 4 tmavé kocky. 

Vyzvedačovi sa darilo udržiavať náskok celý deň. Keď sa úplne zotmelo, koruny stromov clonia mesačný a hviezdny svit, a v lese 
je hustá tma (2 komplikácie – tma, neprítomnosť svitu hviezd v lese). Teraz si už Veronika musí pribrať namiesto 1 tmavej kocky  
(náročná činnosť) 3 tmavé kocky (veľmi náročná činnosť). Veronikin bank obsahuje 4 svetlé a 6 tmavých kociek.

Orkský vyzvedač je veľmi dobrý, stále sa mu darí unikať pred Aednat. Z lesa vyšiel na skalnatú planinu, a ešte sa aj rozpršalo, 
dážď zmýva stopy. V reči pravidiel to predstavuje ďalšie dve komplikácie, Veronikin bank sa zase zmení, namiesto pôvodných 3  
kociek vyjadrujúcich náročnosť si Veronika zoberie 5,  keďže stopovať unikajúceho vyzvedača v noci, v daždi, na kamennej 
planine je extrémne náročné. Veronikin obsahuje 4 svetlé a 8 tmavých kociek.  
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Vyhodnotenie úspechu
Keď máte v rukách svoj bank kociek, hoďte, a teraz nastal čas na 
vyhodnotenie hodu. Zoberte tmavú kocku, na ktorej padlo najvyššie 
číslo, a dajte ju nabok. Z bledých kociek vyberte všetky, na ktorých 
padlo viac, ako na tmavej kocke, ktorú ste zobrali nabok. Tieto kocky 
predstavujú počet úspechov, ktoré ste dosiahli. Možno sa pýtate, čo 

máte robiť, ak vám na svetlých aj tmavých kockách padne rovnaké najvyššie číslo. 
Jednoducho odstráňte obe kocky z hry a ignorujte ich. Zvyšné kocky vyhodnoťte 
vyššie popísaným postupom.

Určenie víťaza
Ak sa vaša postava snažila vykonať nejakú činnosť, a dosiahli ste 
aspoň jeden úspech, činnosť sa podarila. 

V prípade, že ste pri vašej akcii mali protivníka, vyhrala tá postava, 
ktorej hráč získal na kockách viac úspechov. 

Ak majú obaja hráči rovnaký počet úspechov, nastala remíza, a spor sa 
nerozhodol.

Hráč postavy, ktorá vyhrala konflikt (alebo sa jej podarila akcia, ktorú chcela 
vykonať) prerozpráva, čo sa stalo, a aký je výsledok. Pri prerozprávaní výsledku sa 
snažte ako vodítko používať počet úspechov. Ak vaša postava dosiahla 1 úspech, 
následok jej činnosti bude menší, ako keby dosiahla úspechov povedzme 5.

Príklad: Obaja hráči z predchádzajúceho príkladu majú svoje banky  
kociek, Veronika 10 svetlých a 2 tmavé, Rozprávač 10 svetlých a 4 
tmavé. Obaja hodia kockami, výsledok je nasledovný: 

Veronika: tmavé kocky 8, 2, svetlé kocky 9, 9, 7, 6, 5, 5, 3, 3, 3, 1.  
Dosiahla 2 úspechy, má dve svetlé kocky (9, 9), na ktorých padlo  
viac, ako na najvyššej tmavej kocke (8). Rozprávač: tmavé kocky 8,  
6, 5, 5, svetlé kocky 9, 7, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 1, 1, čo je jeden úspech. 

Veronika dosiahla o 1 úspech viac ako Rozprávač, jej postava 
vyhrala toto kolo súboja.
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Ožran sa rozohnal svojím hrdzavým mečom na Aednat,  
tej sa podarilo uhnúť, a ožratého útočníka, ktorý stratil  
rovnováhu, zasiahnuť do ruky.

Keby Veronika mala o 4 úspechy viac ako Rozprávač, 
mohla by smelo povedať, že sa meč jej postavy zažal  
hlboko medzi rebrá útočníka.

Jednoduché a zložité činnosti
Činnosti, ktoré postava vykonáva, môžu byť jednoduché, na ktoré stačí 
jeden úspech, alebo zložité, keď potrebujete nazbierať viacero 
úspechov, aby postava dosiahla to, čo chce. Ako rozlíšiť jednoduché 
a zložité činnosti? Jednoducho, sami si určite, čo je pre vás zaujímavé, 
a nad čím chcete stráviť viac herného času. Táto činnosť sa stane 
zložitou, a na jej vykonanie potrebujete dosiahnuť viac úspechov. Veci, 
ktoré vás až tak nezaujímajú, alebo nie sú pre hru momentálne 
dôležité, vyhláste za jednoduchú činnosť a vyhodnoťte ich jedným 
hodom.

Aby bolo jasné, ktorú činnosť vaša postava vykonáva, 
dajte to najavo ostatným hráčom. Jednu z mincí, ktoré 
ste si ku hre pripravili, vyberte na označenie činnosti. 
Číslo predstavuje jednoduchú činnosť, znak zložitú. 

Pred každou činnosťou vašej postavy otočte mincu 
navrch tou stranou, ktorá vyjadruje typ činnosti, ktorú 
chce vaša postava vykonať.

Príklad: Rozlišovanie činností na jednoduché a zložité si 
ukážeme na príklade boja. Ak vás boj nezaujíma 
a nechcete sa s ním z nejakého dôvodu zaoberať 
(čudáci!), otočte mincu, ktorá predstavuje typ činnosti,  
číslom navrch. Práve ste dali ostatným hráčom najavo,  
že ste čudáci, pardon, že sa nechcete bojom zaoberať.  
Poskladajte si bank kociek, hoďte, určite víťaza, a hra ide 
ďalej. 

Ak patríte medzi bojovne naladených hráčov, otočte  
mincu znakom navrch, práve ste ostatným naznačili, že  
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krv bude tiecť potokom, odseknuté končatiny lietať, polámané kosti praskať a krkavce sa môžu tešiť na hostinu. Vyhrňte si  
rukávy, nastal čas boja! 

Jednoducho povedané, zložitá činnosť sa skladá zo série jednoduchých činností, vykonaním ktorých potrebujete nazbierať určitý počet  
úspechov, aby ste uspeli v zložitej činnosti. Každý hod predstavuje jednu fázu (jedno kolo), ktorej trvanie závisí od činností, ktorú postava  
vykonáva. V boji sú to sekundy, pri stopovaní hodina alebo niekoľko kilometrov, pri štúdiu v knižnici dni.

Po každom hode popíšte, čo vaša postava robí, a aký je výsledok jej snahy, pridržiavajte sa výsledku kociek.

Ak ste sa rozhodli, že nejaká činnosť je zložitá, a potrebujete nazbierať viacero úspechov na jej vykonanie, ako určíte, koľko ich potrebujete? 
Poraďte sa Rozprávačom, nižšie sú vymenované niektoré najčastejšie prípady: 

V boji je počet úspechov rovný počtu Rán, ktoré protivník znesie (Rany si popíšeme neskôr), pri kúzlení predstavuje každý úspech jednu fázu  
rituálu, ktorú postava úspešne vykoná, pri prenasledovaní úspech znamená zníženie/zvýšenie náskoku o niekoľko metrov, stoviek metrov či 
kilometrov, podľa toho, či sa postavy naháňajú v meste, na koňoch cválajú po ceste, alebo na mori prenasledujú pirátsku loď. Pri prehľadávaní 
knižnice môže Rozprávač povedať, že potrebujete nazbierať 5 úspechov, a každý hod predstavuje jeden deň hľadania. Použite zdravý rozum, 
vyššie som písal, že ho potrebujete ku hre, tak čo sa divíte!

Celkový výsledok zložitej činnosti sa vyhodnotí, keď 
 získate určený počet úspechov
 vzdáte sa a činnosť prerušíte
 váš súper sa vzdá 

Rany
Postavy nie vždy vyhrajú konflikt, a ak aj vyhranú, občas musia za svoje víťazstvo draho zaplatiť. Prehry a obety sú v hre vyjadrené Ranami. 
Rany postava získa dvoma spôsobmi: (1) prehrou v konflikte alebo (2) obetovaním niečoho pre dosiahnutie úspechu. Rany sa v hre začnú 
prejavovať okamžite od ich získania. Poďme si popísať oba prípady.

Rany získané prehrou v konflikte: postava získa toľko rán, o koľko úspechov viac dosiahol protivník v konflikte.

Rany získané obetovaním: ak vám osud neprial, a na kockách vám nepadol ani jeden úspech, ale záleží vám na výhre vašej 
postavy v konflikte alebo úspechu pri činnosti, ktorú vykonáva, môžete sa rozhodnúť niečo obetovať, prideliť Rany svojej postave,  
a tak získať úspechy potrebné na zvrátenie situácie. Postava dostane toľko Rán, koľko úspechov potrebujete na výhru v konflikte 

alebo vykonanie činnosti. 

V oboch prípadoch získavania Rán sa môžete rozhodnúť, že namiesto vašej postavy dostane Ranu nástroj, ktorý postava používa. 

Každý nástroj znesie toľko Rán, koľko kociek pridáva do banku. Pri získaní rovnakého počtu Rán ako je jeho hodnotenie je 
predmet zničený.
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Možnosť prideľovania Rán vybaveniu postavy rieši jeden neduh RPG, čo sa mi veľmi nepáči, a to že postavy po náročnom boji, v ktorom takmer 
umreli, majú meč ostrý ako z kováčskej vyhne a brnenie bez jediného škrabanca. Ak dostanú hráči možnosť poškodiť či zničiť vybavenie svojej 
postavy, len aby sa nezranila a nemuseli do banku kociek dávať tmavé kocky vždy, keď sa bude ich postava o niečo pokúšať, verím, že túto 
možnosť využijú.

Možnosť prijať Ranu výmenou za úspech odstraňuje z hry potrebu falšovať hody kockou, pretože vám dáva možnosť zmeniť výsledok hodu 
v rámci pravidiel, a zároveň obohacuje hru o dramatické momenty, keď vo víre boja vaša postava rany rozdáva aj prijíma a za záchranu svojho 
života alebo svojho priateľa je ochotná niečo obätovať.

Príklad: Ožran z predchádzajúceho príkladu prehral o jeden úspech, Rozprávač do jeho karty postavy pod Telo napísal Ranu  
Porezaná ruka (1). Odteraz pridá Rozprávač pri každej akcii, v ktorej ožran použije Telo, do banku kociek navyše jednu tmavú 
kocku reprezentujúcu ožranove poranenie. 

Ak by sa Rozprávač v predchádzajúcej situácii rozhodol, že nechce, aby Aednat poranila ožrana, môže povedať, že síce trafila  
jeho ruku, ale iba ožranovi zničila kovový chránič predlaktia. Ožranova ruka utrpela náraz, ale nie je to nič, čo by ho v boji 
spomalilo. Rozprávač pripíše jednu Ranu do kolónky vybavenia ku chrániču, ktorý je týmto zničený, keďže jeho hodnotenie je 1.

Odstraňovanie rán
Keď sme si popísali, ako postavy Rany dostávajú, nastal čas, aby sme si povedali, ako sa z  Rán vystrábiť. Odstrániť Ranu z predmetu (pokiaľ nie 
je zničený) je jednoduché, predmet treba opraviť. Meč nabrúsiť, roztrhanú krúžkovú košeľu opraviť výmenou poškodených krúžkov, priehlbinu  
na helme vykovať, na rozbitom štíte vymeniť latku, roztrhnuté nohavice zašiť, koňovi vymeniť odtrhnutú podkovu. Trochu času a  trochu peňazí, 
a vybavenie je ako nové.

Čo však s Ranami, ktoré utrpela postava? Ak sú to telesné Rany, postava sa musí vyliečiť zo zranenia alebo choroby, Rana zmizne po určitom 
čase potrebnom na liečenie. Použite zdravý rozum: modriny zmiznú za pár dní, vyvrtnutý členok sa zahojí za dva týždne, zlomená ruka sa lieči  
šesť až osem týždňov. 

Rany, ktoré utrpí Myseľ postavy, sú komplikovanejšie. Unavená postava si oddýchne (jednu noc za každý Ranu predstavujúcu únavu), z  opitosti 
sa vyspí, hnev ju prejde rýchlo, smútok za zomretým bratom možno za niekoľko mesiacov, strach prejde, keď zmizne príčina. 

A čo s ranami Vplyvu? Ak má postava dlh, musí ho vyplatiť, ak si narobila hanbu, musí odísť do iného mesta, alebo urobiť niečo, čo z  nej hanbu 
zmyje, ak stratila vplyvného priateľa, musí si nájsť iného.

Čo je veľa, to je veľa
Ak je postava pod obrovským tlakom a dostáva Rany zľava aj sprava, ak ich dostane viac, ako znesie, stane sa niečo zlé.
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Každá postava znesie toľko Rán 
v danej Vlastnosti, koľko je 
hodnotenie Vlastnosti. Ak by mala 
dostať ďalšiu Ranu, nastane zlom.

Telo: ak má postava dostať ďalšiu Ranu do 
Tela, sú dve možnosti – dostane trvalú Ranu, 
alebo zomrie. O smrti postavy môže rozhodovať 
iba jej hráč. Trvalá Rana na tele znamená 
zmrzačenie – vypichnuté oko, odseknutá ruka, 
chromá noha, podlomené zdravie, záleží od 
situácie, v ktorej k Rane dôjde. Trvalá rana sa 
bežnými prostriedkami odstrániť nedá, 
o zázrakoch si síce všetci rozprávajú pri 
táborových ohňoch, ale kto by veril táraninám 
o navrátenom zraku, prirastenej ruke či 
mrzákovi, ktorý sa znovu naučil chodiť.

Myseľ: trvalé Rany mysle sa do hry premietajú 
ťažšie, odťatú ruku si vie predstaviť každý, 
avšak človeka, ktorého Myseľ nefunguje tak, 

ako predtým, už ťažšie. Trvalou Ranou mysle môže byť napríklad schizofrénia, depresia, nočné mory, ktoré bránia postave dobre sa vyspať,  
mentálne zrútenie a strata chuti do života, poruchy pamäte a podobne. 

Vplyv: trvalá Rana vo Vplyve môže byť napríklad strata sociálneho postavenia – exkomunikovaný veriaci, postava v  otroctve, skonfiškovanie 
majetku kvôli dlhom, strata vplyvného priateľa, odsúdenie za lúpež alebo niečo podobné. Trvalé Rany vo Vplyve sa dajú odstrániť len počas hry,  
ak nastane situácia, ktorá Ranu odstráni – postava unikne z otroctva, získa nového priateľa, dostane odmenu za vykonaný skutok a vyplatí 
dlhy. Tu záleží na dohode medzi hráčmi a Rozprávačom, či naozaj nastala situácia, kedy sa postava zbaví Rany vo Vplyve.

Čo robiť, keď sa o to isté snaží viac postáv?
Vyhodnotiť situáciu, keď sa na scéne nachádza viacej postáv a v jednom konflikte sa odrazu niečo snažia vykonať, je relatívne jednoduché.

Ak sa dve alebo viaceré postavy snažia vykonať nejakú činnosť, pri ktorej si navzájom chcú pomôcť, ku banku hlavnej postavy pripočítajte  
Vlastnosti a Rysy ostatných postáv (nezabudnite na tmavé kocky, takže niekedy snaha o pomoc spôsobí viac škody ako úžitku :-)). 

Ak je v konflikte viacero postáv a podarí sa vám poskupinkovať ich podľa záujmov, rozdeľte konflikt na niekoľko menších konfliktov, ktoré sa  
odohrávajú v tom istom čase, uľahčí vám to život.
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Pasívna obrana
Niekedy sa vyskytnú situácie, že vaša postava je cieľom útoku (či už v boji alebo sa ju snaží niekto oklamať), kedy sa nemôže brániť. V takomto  
prípade pridajte útočníkovi do banku toľko tmavých kociek, koľko je hodnotenie relevantnej Vlastnosti a Rysu.

Príklad: Aednat sa vyskytne v boji s tromi orkami. Konflikt s prvým orkom prebieha normálne podľa pravidiel, hráči druhých  
dvoch orkov si pri útoku k svojmu banku kociek pripočítajú 6 tmavých kociek (4 za Telo, 2 za Rys Tvrdá ako dub).

Keď sa bude niekto snažiť Steinara oklamať pri obchodovaní, hráč podvodníka si bude musieť pridať do banku 5 tmavých kociek  
(3 za Myseľ, 2 za Obchodníka).

Tieto tmavé kocky navyše predstavujú nárčnosť činnosti pre útočníka.

Boj
Čože, vy hľadáte špeciálne pravidlá pre boj? A o čom som doteraz asi písal? Šup, šup, vráťte sa na začiatok kapitoly Základný systém 
vyhodnotenia úspechu činnosti! Ďalšie otázky prosím.

Pre tých z vás, čo nepochopili, boj nemá žiadne extra špeciálne pravidlá okrem toho, čo už bolo popísané. Nie je na to dôvod.

Šťastie
Keďže o úspechu postáv nerozhodujú len ich schopnosti, ale ak poriadna dávka šťastia, popíšeme si, ak Šťastie funguje.
Šťastie postavy sa počíta v bodoch, a predstavuje extra zdroje počas konfliktov a scén.

Šťastie môžete použiť nasledovnými spôsobmi:

1 - pred hodom kockami počas konfliktu alebo pri vykonávaní nejakej činnosti môžete použiť jeden bod Šťastia, čo vám umožní použiť dva  
Rysy pri skladaní banku kociek.

2 - Môžete použiť jeden bod Šťastia, mincu, ktorá predstavuje prítomnosť|minulosť otočiť na stranu minulosti, povedať “Ha, ešteže som sa  
dozvedel (som získal) ...” a prerozprávať krátku scénku z minulosti vašej postavy, kedy sa dostala k informácii či predmetu, ktorý práve  
potrebujete k úspechu.

3 - Pri ťažkom konflikte môžete použiť jeden bod Šťastia na vyhnutie sa Rane (ale nie keď si Ranu dobrovoľne spôsobíte), takto môžete v  
jednom konflikte použiť ľubovoľný počeť bodov Šťastia

4 - Ak vám chýba úspech, môžete použiť jeden bod Šťastia a získať jeden úspech navyše pred vyhodnotením konfliktu. Takto môžete v  
jednom konflikte použiť ľubovoľný počeť bodov Šťastia 

Ako sa štastie získava? Na začiatku hry hoďte k10, číslo, ktoré padlo, predstavuje počet bodov Šťastia, ktoré máte k dispozícii na  
začiatku.
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Počas hry získate jeden bod šťastia, ak prijmete Ranu pri pomoci postave 
iného hráča, alebo ak vykonáte dobrý skutok.

Tvorba postavy
Tvorba postavy je relatívne jednoduchá, a nemala by vám zabrať veľa 
času. Vytvorenie postavy sa skladá z niekoľkých krokov:

 Archetyp
 Pôvod
 Meno
 Vlastnosti
 Rysy
 Popis
 Vybavenie

Archetyp
Tvorbu postavy začnite výberom archetypu. Akú postavy by ste chceli hrať? 
Archetyp je koncept postavy vyjadrený jedným alebo dvoma slovami. Je to 
niečo ako povolanie alebo funkcia postavy. Niekoľko príkladov na 
inšpiráciu:

Architekt, bard, bojovník, čarodejnica, dobrodruh, drevorubač, druidi, 
hostinský, inkvizítor, kartograf, kňaz, knihovník, kováč, krajčír, kuchárka,  
kurtizána, kúzelník, lekár, lesník, lovec, lovec kožušín, lovec ľudí, 
mastičkár, mechanik, nájomný zabijak, námorník, navigátor, obchodník, 
ochranca hranice, osobný strážca, otrok, pekár, pirát, psovod, pustovník, 
remeselník, rybár, rytier, šaman, skald, šľachtic, sluha, správca, staviteľ, 
tulák, umelec, vedma, vojak, zeman, zlatník, zlodej, žoldnier.

Pôvod
Keď ste si vybrali archetyp pre svoju postavu, musíte určiť pôvod postavy. 
Pôvod sa skladá z dvoch informácií, rasy a rodiska. Zamyslite sa, aká rasa 
by sa vám páčila a odkiaľ bude vaša postava pochádzať. Pri výbere miesta 
narodenia môžete použiť mapu priloženú na konci pravidiel. Ako bolo 
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napísané vyššie v časti o obyvateľoch Tajomného Albionu, môžete hrať človeka, severana, maura, trpaslíka, elfa alebo orka. Keďže sa príbehy 
odohrávajú v pohraničí medzi tromi kráľovstvami, ktoré sú podrobnejšie popísané, najpravdepodobnejšie možnosti pre vašu postavu sú človek,  
trpaslík, elf. Môžete tiež hrať skupinu severanov alebo orkov.

Meno
Výber mena je veľmi dôležitý, dobré meno dotvára atmosféru hry, zlé meno hru kazí. Určite nenazvite svoju postavu Ferko Mrkvička alebo 
Blanka Pretrhnutá, ak chcete hrať takéto postavy, hrajte inú hru! Vyberte si meno, ktoré korešponduje s vaším pôvodom – rasou a miestom 
narodenia. Na predchádzajúcich stranách sú pre vašu inšpiráciu uvedené príklady mien pre jednotlivé rasy a  národy rozdelené podľa oblasti, 
odkiaľ postava pochádza.

Vlastnosti
Každá postava je popísaná tromi Vlastnosťami: Telom, Mysľou a Vplyvom.

Telo vyjadruje fyzickú stránku postavy – zdravie, silu, obratnosť, reflexy, rýchlosť, čokoľvek, čo sa týka telesných kvalít. 

Myseľ vyjadruje duševnú stránku postavy – inteligenciu, vzdelanie a vedomosti, vôľu, zdravý rozum, schopnosť rozmýšľať a učiť sa, riešiť 
problémy, komunikovať, morálku v zmysle stavu mysle, nie česti.

Vplyv vyjadruje sociálnu stránku postavy – postavenie v spoločnosti, schopnosť presvedčiť druhých, aby urobili to, čo postava od nich chce,  
majetok, silu osobnosti, kontakty.

Ako určíte, aké hodnotenie majú Vlastnosti vašej postavy? Zamyslite sa, čo je pre váš archetyp, ktorý ste si vybrali, dôležité. Bojovník musí byť  
silný a obratný, takže jeho najvýraznejšou alebo najrozvinutejšou vlastnosťou bude pravdepodobne Telo. Architekt sa skôr venuje štúdiu a  práci 
za rysovacou doskou, ako trénovaniu tela, jeho najsilnejšou vlastnosťou bude Myseľ. Šľachtic alebo obchodník bude mať veľký vplyv, prvý kvôli  
pôvodu, druhý kvôli majetku, ktorý nastrádal počas obchodovania, alebo kvôli vynikajúcim vyjednávacím schopnostiam.

Minimálne hodnotenie každej Vlastnosti je 1, maximálne 6. 

Rozdeľte 9 bodov medzi Vlastnosti podľa toho, čo považujete za dôležité pre svoju postavu, a v čom chcete, aby vynikla. Od 
hodnotenia Vlastností postavy sa odvíja počet Rysov – schopností, ktoré vaša postava ovláda. 

Rysy
Rysy vyjadrujú, čím je postava špeciálna, v čom vyniká nad ostatnými, čo ju odlišuje od davu. Predstavte si svojho obľúbeného filmového či  
knižného hrdinu alebo hrdinku, ako by ste ich popísali niekoľkými slovami? V čom vyniká fyzicky, čo dokáže, v čom je lepší alebo lepšia ako 
všetci ostatní Máte? Tak presne to sú rysy vášho hrdinu a hrdinky.
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Rysy, podobne ako Vlastnosti, majú hodnotenie od 1 do 6. Rysy sa delia do troch kategórií: Rysy Tela, Rysy Mysle a  Rysy Vplyvu. 
Hodnotenie vlastnosti priamo ovplyvňuje, koľko Rysov môžete prideliť jednotlivým Vlastnostiam.

Vynásobte hodnotenie Vlastnosti tromi. Číslo, ktoré dostanete, predstavuje počet bodov, za ktoré si môžete „nakúpiť“ Rysy vašej  
postavy.

V prípade, že sa nechystáte hrať len raz alebo dvakrát, ale pripravujete dlhodobú kampaň, môžete Vlastnosť vynásobiť len dvoma, postavy síce  
budú slabšie, ale budú mať viac priestoru na zlepšovanie sa z dlhodobého pohľadu.

Ako si teda nakúpite Rysy, ktoré ste si pre svoju postavu vybrali? Jednoducho. Do karty postavy si pod každú vlastnosť napíšte niekoľko Rysov,  
ktoré charakterizujú vašu postavu, v poradí, v akom sú pre vás dôležité. Teraz môžete pristúpiť k prideľovaniu hodnôt k Rysom. Nákup určitého 
hodnotenia Rysu stojí niekoľko bodov, jednoduchý prehľad nájdete v nasledujúcej tabuľke. Ako sme dospeli k jednotlivým číslam? Filozofia je, 
že zvýšenie hodnotenia Rysu o 1 stojí toľko bodov, koľko je nové hodnotenie. Ak si na začiatku tvoríte postavu sami, musíte zaplatiť súčet  
bodov, ako keby ste si dvíhali hodnotenie Rysu z 1 krok za krokom až na úroveň, ktorú chcete mať. 

Hodnotenie Cena
1 1 bod
2 3 body
3 6 bodov
4 10 bodov
5 15 bodov
6 21 bodov

Rys nemôže mať vyššie hodnotenie ako Vlastnosť, pod ktorú patrí!

Rysy môžu byť schopnosti, vedomosti, majetok, priatelia či kontakty, fyzické vlastnosti a  podobne. Príklady rysov, ktoré môžete prideliť vašej 
postave:

Telo: Silný žalúdok, Zdravý ako rybička, Bleskové reflexy, Silný ako býk, Húževnatý, Zo zranení sa rýchlo vylíže, Rýchle nohy, Zápasenie, Jazda  
na koni, Potápanie, Prežitie v divočine, Šermiar, Boj s nožom, Vrhanie nožov, Boj so sekerou, Streľba, Hromotĺk, Drobný ale mrštný, Krásavica, 
Kováč, Kamenár, Stolár, Sochár, Zbrojmajster, Mlynár, Rybár, Zámočník, Obojručný, Vyšplhám sa aj na kolmú stenu, Na snežniciach behám ako  
vlk, Nenápadný, Istá ruka, Sokolie oči, V lese sa cítim ako ryba vo vode, Otváranie zámkov, Kradmá ruka, Ostrý ako britva, Únik z pút

Myseľ: Orientačný zmysel, Cudzí jazyk (1 – bežná hovorová reč, 2 – čítanie a písanie, 3 – odborná terminológia v jednej oblasti, 4 – odborná 
terminológia vo viacerých oblastiach, 5 – spisovateľ, majster slova, 6 - jazykovedec), Prefíkaný, Aritmetika, Taktika a  stratégia boja, Prežitie 
v meste, Znalosť drahých kameňov, Tovaroznalectvo, História, Zákony, Etiketa, Kartografia, Šľachtenie plemien, Hazardný hráč, Medicína,  
Poznám každú bylinku, Stopovanie, Hra na harfu, Navigátor, Námorník, Liehovarník, Staviteľ lodí, Knihovník, Architektúra, Potulný herec,  
Astronómia, Chladnokrvný, Pravá viera, Zvyky zvierat, Šiesty zmysel, Predpoveď počasia, Odhad na ľudí, Jedy a  lieky, Šifrovanie, Maskovanie 
sa, Magická intuícia, Silná vôľa
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Vplyv: Zeman, Šľachtic, Mešťan, Vplyvný priateľ, Charizmatický vodca, Manipulátor, Vyjednávanie, Výsluch, Veliteľ, Hromový hlas, Zjazvená  
tvár, Sluha, Páža, Uhrančivý pohľad, Hypnotický hlas, Povesť zabijaka, Psovod, Sokoliar, Diplomat, Cudzí ľudia mi dôverujú, Majetok (viac  
detailov bude popísaných v časti pojednávajúcej o vybavení postavy), Získavanie kontaktov, Kontakty v podsvetí, Sieť informátorov, Nohsledi,  
Pomocníci, Obdivovatelia

Popis
Popíšte svoju postavu, ako vyzerá, čo má oblečené, čím sa na prvý pohľad odlišuje od ostatných, má nejaké viditeľné zvláštne znamenia, jazvy,  
tetovania, poznávacie znamenie, aké má vlasy, oči, nosí zbraň na viditeľnom mieste, má vak, mešec, fúzy, bradu, dredy, holú hlavu, veľké  
prsia, dlhé nohy, tučné brucho?

Vybavenie
Vybavenie postavám pomáha v ich každodennom živote, je to čokoľvek od topánok, noža, meča, vaku na vodu, knihy kúziel, lana, sviečky,  
pakľúčov až po brnenie či obojručný meč. Aby sme sa vyhli komplexnému účtovníctvu, nižšie si uvedieme príklady vecí a  ich fiktívnu hernú 
hodnotu. Ak nejaký predmet v zozname nenájdete, pozrite sa v zozname, či je tam niečo podobné alebo porovnateľné. Použite zdravý rozum, 
ak predmet, ktorý hľadáte, v zozname nie je a nie je tam ani nič podobné.

Predmety majú hodnotenie od 1 do 6. Hodnotenie udáva, koľko svetlých kociek si môžete pridať do banku, ak v konflikte 
používate užitočný predmet, a zároveň aj cenu predmetu.

Môžete využiť len toľko svetlých kociek, koľko vám dodajú predmety, ktoré je postava schopná odrazu použiť.

Hodnotenie Vybavenie

1
nôž, prak, štít, helma, skalpel, bylinkový čaj proti chrípke, rukavice, pakľúče, obušok, kresadlo,  
zopár sviečok, mech na vodu, blúza, nohavice, topánky, sliepka, zajac, chatrč, páčidlo, zväzok 
fakieľ, vak, drobné predmety, mešec medených

2
sekera, luk, palcát, oštep, lekárska taška, liečivá masť, kožená prešívanica, bojové kladivo, zimný 
kabát, spací vak, sedlo na koňa, ovca, koza, prasa, pes, chalupa, zrub, strieborný prsteň, malý  
čln, zväzok šípov so železnými hrotmi, veľké predmety, mešec strieborných

3
meč, kopia, halapartňa, kuša, pištoľ, kožené brnenie, zlatý prsteň, zlatý náhrdelník, doktorova 
ordinácia, krava, kôň, kožená prešívanica, malý kamenný dom, drahokam, malé políčko, malá loď,  
lovecký sokol, granát, mešec zlatých

4
obojručný meč, obojručná sekera, puška, krúžková zbroj, bojový alebo plemenný kôň, plemenný 
býk, veľký kamenný dom, farma, loď, súprava šperkov (náušnice, náramok, prsteň, náhrdelník,  
spona do vlasov), balista, niekoľko mešcov zlatých

5 tvrz, veža, opevnený dom, veľká farma, veľká loď, drakkar, katapult, truhlica zlatých
6 malý hrad, niekoľko truhlíc zlatých
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Príklad: Ak doktor provizórne ošetruje zraneného robotníka pod lešením a má k dispozícii iba skalpel, zoberte si 1 bledú kocku  
navyše. Ak má doktor pri sebe celú svoju tašku, zoberte si 2 bledé kocky. Ak robotníka doniesli jeho kamaráti do doktorovho  
domu a doktor má k dispozícii všetko svoje vybavenie, zoberte si 3 kocky.

Väčšinou môže postava odrazu používať len jeden predmet, výnimkou je boj, keď má postava na sebe povedzme kožené brnenie  
(3), na hlave helmu (1), v jednej ruke meč (3) a v druhej štít (1). Do banku kociek vám to pridá 3 + 1 + 3 + 1 = 8 svetlých  
kociek, avšak takto obložená postava je pomalšia, do banku si budete musieť pribrať aj nejaké tmavé kocky, detailnejšie to bude  
vysvetlené nižšie. 

Základnú cenu ešte ovplyvňuje niekoľko faktorov, zvýšte ju o hodnotu uvedenú nižšie, do ceny započítajte všetky, ktoré sa na predmet 
vzťahujú.

+1 - kvalitný predmet, zdobený predmet, neobvyklý predmet (v zmysle výskytu v danom mieste)
+3 - majstrovské dielo (v zmysle kvality), vzácny predmet (v zmysle výskytu v danom mieste)
+5 - unikát alebo len malý počet existujúcich kusov (korunovačné klenoty, relikvie a podobné veci, hrady)

Príklad: Zdobený kvalitný meč s drahokamom v rukoväti – 8 (3 meč +1 zdobený +1 kvalitný +3 drahokam)
Plnokrvný plemenný kôň 6 (3 kôň +3 vzácny)
Lovecký pes 3 (2 pes +1 vzácny)
Zlatý prsteň s drahokamom a ornamentmi 7 (3 zlatý prsteň +3 drahokam +1 zdobenie) 
Mech vody 1, mech vody v púšti 4 (1 mech vody +3 voda je vzácna)

Nákup vybavenia
Určovanie ceny by sme už zvládli, hor sa na nakupovanie! 

Pri tvorbe postavy vynásobte Vplyv svojej postavy číslom 3. Výsledné číslo určuje súčet cien predmetov, ktoré vaša postava  
vlastní. Do tejto ceny sa nezapočítava cena obyčajného oblečenia, ktoré má postava automaticky.

Hodnotenie jednotlivých predmetov nemôže byť vyššia, ako je Vplyv postavy.

Príklad: Ak má vaša postava Vplyv 3, počiatočná hodnota vybavenia je 9 (3x3), a žiadny predmet nemôže mať vyššie 
hodnotenie ako 3. Môžete si napríklad kúpiť nôž (1), vak (1), kresadlo (1), strieborný prsteň (2), luk (2) a zväzok šípov so 
železnými hrotmi (2). 

Ak chcete nakupovať predmety počas hry, platí niekoľko pravidiel.
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1 - Jeden predmet s hodnotením o 1 menším, ako je Vplyv postavy, môžete získať automaticky behom dňa.
2 - Niekoľko predmetov s hodnotením o 2 menším, ako je Vplyv postavy, môžete získať automaticky behom dňa.
3 - Niekoľko desiatok predmetov s hodnotením o 3 menším, ako je Vplyv postavy, môžete získať automaticky behom dňa.
4 - Ak chcete získať predmet s hodnotením rovným Vplyvu postavy, jednoducho hoďte kockami, a uvidíte, či sa vám podarilo 

zohnať danú vec. Bank kociek sa skladá rovnako, ako pri iných hodoch: Vplyv + Rys. Počet úspechov, ktorý potrebujete 
dosiahnuť, je určený cenou predmetu.

Ak ste nedosiahli potrebný počet úspechov, neponúkli ste dostatok peňazí alebo nemáte kontakty na správnom mieste. Tak, ako  
v iných konfliktoch, aj tu môžete prijať Ranu (Som tvojím dlžníkom, zníženie Úspor o  potrebný počet bodov, ...) alebo obetovať 
predmet, ktorý vlastníte.  

Druhou možnosťou je vyhlásenie nákupu za zložitú činnosť a dovtedy hádzať kockami, kým nenaakumulujete dostatok úspechov. 
Každý ďalší hod predstavuje v hre dvojnásobok predchádzajúceho času stráveného nákupom.

Predmet s hodnotením vyšším, ako je Vplyv vašej postavy, si vaša postava nemôže dovoliť kúpiť, ale môže sa k  nemu ostať v rámci príbehu – 
zabije protivníka a zoberie si jeho obojručný meč, zachráni život maurskému obchodníkovi a dostane plnokrvníka ako odmenu a podobne. 
 

Príklad: Ak si vaša postava s Vplyvom 3 chce v meste kúpiť nový meč, potrebujete dosiahnuť 3 úspechy v hode kockami. 
Povedzme, že môže použiť Rys Rodné mesto poznám ako svoju dlaň 3, váš bank teda tvoria 3 tmavé kocky a šesť bledých 
kociek.

Ak potrebujete 3 úspechy, a museli ste hádzať kockami 3x, zaobstarať si meč vám trvalo 6 (1+2+3) dní. 

Nákupom vybavenia sa tvorba postavy končí, môžete sa pustiť do hry.

Ale ja nie som nákladný osol!
Pri spisovaní zoznamu vecí, ktoré vaša postava vlastní, musíte dbať na nasledujúce obmedzenie: Každá postava unesie len toľko  
vecí, koľko si ich môžete zapísať do kolóniek v karte postavy. Každá kolónka môže obsahovať len jednu vec. Spočítajte najvyššie 
hodnoty v každom stĺpci, pri ktorých je napísané vybavenie, a pridajte toľko tmavých kociek do banku. Tieto kocky predstavujú 
obmedzenie postavy vplyvom naloženia. 

Predstavte si, že máte na sebe dvadsaťkilové brnenie, v jednej ruke sekeru, v druhej štít, helmu, a na chrbte ruksak s jedlom a vodou na 
niekoľko dní, náhradné oblečenie, spací vak, lano a podobné hlúposti. Určite by sa vám s takým nákladom nešprintovalo tak ľahko, ako keby ste 
nič neniesli. O rovnováhe ani nehovorím. Každý, kto bol aspoň raz na niekoľkodňovom čundri a niesol si všetko potrebné na chrbte, by si mal 
problém s naložením vedieť predstaviť.

Zlepšovanie postavy
Ako vaše postavy budú prežívať jedno dobrodružstvo za druhým, budú sa učiť nové veci, stávať sa silnejšími, získavať vplyv, proste rozvíjať sa.
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Ako to funguje? Pomerne jednoducho. Vaše postavy získavajú postupom času skúsenosti, ktoré v hre 
predstavujú Body Skúseností. Za tie si potom môžete “nakúpiť” zlepšenie Vlastnosti, Rysu alebo celkom 
nový Rys.

Získate jeden Bod Skúseností vždy, keď sa zúčastníte na hernom sedení. 

Získate jeden Bod Skúseností vždy, keď vaša postava vyhrá v konflikte, alebo sa jej podarí 
činnosť, ktorú vykonávala.

Zvýšenie Vlastnosti alebo Rysu o 1 stojí (6x nové hodnotenie) Bodov Skúseností. Získanie nového Rysu 
stojí 6 bodov Skúseností.

Mágia
Aké by to bolo fantasy RPG bez mágie? Asi ako Pán Prsteňov bez Gandalfa, elfov a Froda alebo 
Sapkowského knihy o zaklínačoch bez zaklínačov :-) Podobne ako pre boj, ani pre mágiu netreba žiadne 
špeciálne pravidlá, treba len dodržiavať niekoľko obmedzení:

Mágia nestvorí fyzickú vec z ničoho, je to len usmerňovanie energie, ktorým možno 
ovplyvniť či zmeniť okolie. Zákon zachovania hmoty neoklame ani mágia.

Mágia nestvorí inteligentný život.

Prílišné používanie mágie postavu vyčerpá. Po každom kúzle si pridajte na špeciálne 
určené miesto na stole nejakú malú mincu (alebo iný drobný predment – žetón, gorálku, 
zápalku...), táto hromádka vám bude slúžiť ako počítadlo náročnosti každého ďalšieho 
kúzla. Vždy, keď bude postava chcieť zoslať kúzlo, pridajte do banku toľko tmavých 
kociek, koľko mincí máte v počítadle. Keď sa postava dobre vyspí, počítadlo vynulujte.

Každé kúzlo, ktoré chcete, aby vaša postava ovládala, si zapíšte ako Rys pod Myseľ. Čím vyššie 
hodnotenie kúzla, tým silnejší efekt dokážete vyvolať. Podobne ako pri ostatných Rysoch, hodnotenie 
kúzla nemôže byť vyššie, ako hodnotenie Mysle.

Pri použití mágie sa bank kociek skladá rovnako, ako pri ostatných činnostiach. Podobne aj pri  
neúspechu v čarovaní sa môžete rozhodnúť, že vaša postava utrpela nejaké Rany, ale kúzlo sa podarilo.

Nástroje, ktoré môže vaša postava používať pri kúzlení, a ich hodnotenie, si uvedieme nižšie:
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1 - malá pomôcka – sviečka alebo fakľa pri ohnivej guli, pierko pri lietaní, kúsok vlasov druhej osoby pri telepatii a  podobne
2 - amulet vyrobený pre špeciálne kúzlo
3 - rituál alebo zdroj sily – ak má čarodej čas na vykonanie rituálu, prípravu kúzla a nerušenú koncentráciu, kúzlo sa mu podarí oveľa ľahšie, 

prípadne ak má väčší zdroj sily ako je malá pomôcka – malý hájik, horiaci dom, potok, živá bytosť, z ktorej môže odčerpať silu
4 - veľký zdroj sily – niekoľko horiacich budov, blízkosť rieky, les, skupina živých bytostí, z  ktorej môže čarodej odčerpať silu
5 - magické miesto – magická siločiara označená menhirmi, kaplnka, malé obetné miesto 
6 - žriedlo moci – priesečník magických siločiar označený kruhom z kameňov, katedrála, lesný požiar,  morské pobrežie alebo obrovské 

jazero, prastarý hvozd, búrka

Podľa stupňa kúzla sa určí dosah kúzla. Rozsah kúzla (zasiahnutá plocha v metroch štvorcových) sa určí podľa počtu úspechov, ktoré postava  
dosiahla. Všetky tvory alebo predmety na zasiahnutej ploche sú zasiahnuté kúzlom. Jeden slon, alebo 100 000 mravcov, na počte nezáleží.

1 - Do jedného metra, jeden predmet alebo tvor
2 - Pár metrov, niekoľko predmetov alebo tvorov, maximum je Myseľ postavy (Myseľ 3 – maximum je 3 metre)
3 - Pár desiatok metrov, predmetov alebo tvorov, maximum je Myseľ x 10 (Myseľ 3 – maximum je 30 metrov)
4 - Okolo sto metrov, predmetov alebo tvorov, maximum je Myseľ x 50 (Myseľ 3 – maximum je 150 metrov)
5 - Pár stoviek metrov, predmetov alebo tvorov, maximum je Myseľ x 100 (Myseľ 3 – maximum je 300 metrov)
6 - Okolo tisíc metrov, predmetov alebo tvorov, maximum je Myseľ x 500 (Myseľ 3 – maximum je 1500 metrov)

Počet úspechov pri zosielaní kúzla môže byť kľudne vyšší ako 6, ak sa čarodej (alebo skupina čarodejov) obetujú a rituál vyvolávajú v žriedle  
moci: ak sa napríklad 20 čarodejov s premerným Telom 3 a kúzlom zemetrasenie 2 obetuje získaním Rany Vyčerpaný 2 a zemetrasenie 
vyvolávali v kamennom kruhu na priesečníku magických siločiar (maličký bank kociek bude obsahovať (3+2+6)x20=220 bledých a 60 tmavých  
kociek), použite zdravý rozum a proste vyhláste, že mesto ich protivníka zničilo zemetrasenie :-). Odhad dosahu a rozsahu urobte pomocou 
postupnosti čísiel násobiteľov Mysle odpozorovanej z vyššie uvedeného textu: 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 50000 ... 

Príklady kúziel: 
Ohnivá guľa – preletí vzduchom a vybuchne tam, kde čarodej ukáže prstom. Zranenie je rovné počtu úspechov čarodeja.
Plamienok v dlani – čarodej vyvolá malý plamienok v dlani
Svetlo – čarodej si vyvolá magické svetlo, aby netápal v tme
Dračia koža – počas boja má čarodej telo pokryté dračou kožou, počet úspechov určí počet svetlých kociek, ktoré si čarodej môže pridať do 
banku, ako keby mal na sebe brnenie
Ohnivá stena – čarodej vytvorí pred sebou ohnivú stenu, ktorá popáli každého, kto sa k nej priblíži
Dračí dych – čarodej vydýchne prúd ohňa, ktorý zraní každého, koho zasiahne, počítajte to ako útok zbraňou
Azbestové telo – čarodeja oheň nepopáli
Zohrej – očarovaná postava nestráca telesné teplo vplyvom treskúceho mrazu
Dračia sila – postave stúpne sila, dostane dočasný Rys Silák s takým hodnotením, koľko úspechov čarodej dosiahol
Paralýza – zasiahnutá postava je paralyzovaná
Hmla – čarodej vyvolá okolo seba hmlu
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Ilúzia – čarodej vyvolá zrakovú ilúziu
Sovie oči – čarodej vidí v tme ako sova
Orlí zrak – postava vidí doďaleka ako orol
Tvárne telo – čarodej vie manipulovať s fyziológiou svojho tela – predĺžiť si ruku, nechať si narásť pazúry, prepchať sa cez škáru v mreži
Metamorfóza – čarodej sa vie premeniť na iného tvora porovnateľnej veľkosti
Pavučina – čarodejovi z rúk vystrelí sieť podobná pavučine a omotá cieľ
Baranidlo – čarodej silou vôle udrie pred seba 
Kamufláž – čarodej splynie s prostredím
Nájdi život – čarodej vycíti živé bytosti vo svojom okolí
Magický zámok – čarodej očaruje dvere, ktoré sa nedajú otvoriť
Magický kľúč – čarodej dokáže odomknúť takmer akýkoľvek zámok
Levitácia – čarodej dokáže levitovať vo vzduchu
Liečivý dotyk – čarodej dokáže uzdraviť alebo zahojiť zranenie
Vycítenie aury – čarodej dokáže vycítiť, čo sa na určitom mieste alebo s určitým predmetom stalo v minulosti
Hibernácia – čarodej výrazne spomalí svoj metabolizmus a dokáže bez prijímania potravy prežiť dlhú dobu
Vodný dych – čarodej dokáže dýchať pod vodou
Bublina – čarodej okolo seba vytvorí bublinu, cez ktorú nepreniknú malé rýchlo sa pohybujúce predmety – šípy, kamene...
Vyrob amulet – čarodej dokáže vyrobiť magický amulet, ktorý mu pomáha pri kúzlení
Telepatia – čarodej dokáže čítať myšlienky alebo poslať myšlienkový odkaz
Telekinéza – čarodej dokáže hýbať predmetmi bez toho, aby sa ich dotýkal
Pyrokinéza – čarodej dokáže zapáliť oheň silou vôle
Magický zrak – čarodej sa po krátkom sústredení dokáže v mysli pozrieť na iné miesto, ktoré si dokáže predstaviť
Sugestívny hlas – čarodej vysloví príkaz, ktorý musí iná postava poslúchnuť
Hypnóza – dokáže zhypnotizovať inú postavu a vložiť jej do mysle príkaz niečo vyplniť
Reč zvierat – dokáže dávať jednoduché povely zvieratám
Majestátnosť – vyžaruje auru moci, ostatní sa ho boja alebo ho rešpektujú
Snový odkaz – postave, na ktorú čarodej myslí, sa prisnije konkrétny sen
Uspi – čarodej uspí všetky tvory na ploche zasiahnutej kúzlom

Príklad: Čarodej chce v zúfalej situácii uprostred bitky vyčarovať ohnivú guľu a vrhnúť ju na skupinu škretov drancujúcich  
dedinu. Myseľ má 4, Ohnivú guľu 3, blízko čarodeja horí dom (3). Bank kociek je 10 svetlých a 3 tmavé (2 ako doplnok do 6 +1  
lebo sa Rozprávač rozhodol, že vládne hrozná panika a čarodej je neustále ohrozovaný náhodným šípom či kameňom a je ťažké  
sústrediť sa). Maximálna vzdialenoť je 40 metrov. Pri 2 úspechoch bude mať výbuch ohnivej gule plochu 4 metre štvorcové. Keby  
to bola už tretia ohnivá guľa, ktorú čarodej zosiela, hráč by si musel zobrať do banku ešte 3 tmavé kocky navyše. Ak by chcel,  
aby bol priemer výbuchu väčší, môže sa rozhodnúť, že postava čarodeja dostane Ranu (Unavený), zvýši počet úspecov z 2 na 3,  
a plochu zasiahnutú výbuchom zo 4 na 40 metrov štvorcových (priemer narastie zhruba z niečo vyše 2 metrov na niečo vyše 7  
metrov). Čarodej natiahne ruku smerom k horiacemu domu, do dlane mu skočí klbko onňa, ktoré potom čarodej vrhne smerom  
na skupinu škretov. Malé ohnivé klbko preletí vzduchom a vybuchne uprostred tlupy škretov, popáli všetko, čo nie je zakryté  
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brnením, spáli vlasy, vúzy aj chlpy, v horšom prípade vypáli oči a podpáli kožušiny, čo majú škreti na sebe. Každý škret dostane  
3 Rany (napríklad Popáleniny 3 alebo Zhorené vlasy 1, Popálené ruky 1, Spálený štít 1).

Beštiár
Na nasledujúcich stránkach si popíšeme niekoľko bytostí, ktoré môžu vaše postavy stretnúť na potulkách svetom Tajomného Albiony.

Telo protivníkov môže mať aj iný rozsah, ako 1-6 pre postavy, záleží od veľkosti bytosti, viď nižšie:

Telo -1: Vlk, pes, ovca
Telo +1: Troll, škret
Telo +3: Kôň, býk
Telo: +6: Obor
Telo +12: Drak

Bytosti uvedené v Beštiári nemajú Rysy rozpísané dopodrobna podľa počtu bodov, ktoré by sa pri ich trobe mali použiť, uvedené sú len  
najvýraznejšie rysy a Rozprávač má voľnú ruku pri dopĺňaní ďalších rysov a vytváraní individuálnych bytostí a nemusí používať klony vyrobené  
podľa jednej šablóny.
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Drak
Legendárny netvor, ultimátny predátor na 
vrchole potravinového reťazca, a aj veľká, 
dobre ozbrojená skupina skúsených vojakov 
si dobre rozmyslí, kým sa vydajú zabiť alebo 
aspoň zahnať draka z územia ich lénneho 
pána.

Drak je obrovský plaz, mohutné telo má 
pokryté šupinami, ktoré mu slúžia ako 
dokonalé brnenie, štyry mohutné tlapy má 
zakončené pazúrmy pevnými ako oceľ 
a ostrými ako britva. Mohutnú hlavu zdobia 
majestátne rohy. Najväčšie jedince majú telo 
dva až tri krát väčšie ako býk, od hlavy po 
koniec chvosta merajú aj päťnásť metrov. 

Draci sú samotárske a teritoriálne zvery, 
stretávajú sa iba v období párenia. Drak 
potrebuje teritórium s polomerom niekoľko 
desiatok kilometrov a neznesie soka na 
svojom území. Jedným zahryznutím 
prehryzne ovcu alebo človeka napoli a 
v pazúroch unesie dospelého býka.

Niektorí draci dokážu chŕliť oheň, počas boja 
to ale dokážu len raz.

Telo: 16 (Tlama 5, Pazúry 5, Chvost 3, 
Ohnivý dych 8) 

Myseľ: 2 

Vplyv: 2 (Dračí strach)
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Harpia
Harpie sú mäsožravé tvory, ktoré majú telo mladej peknej ženy, ruky aj 
nohy majú zakončené zvieracími pazúrmi a na chrbte majú krídla.

Vyskytujú sa v malých skupinkách, vždy ide o skupinku samíc. Samec – 
harpia neexistuje, Harpiám sa vždy rodia samice. 

Harpie v období párenia lákajú neopatrných mužov na nádherný spev, 
keď ich chytia, tak ich znásilnia za účelom získania potomka, a po tomto 
akte ich zožerú.

Mimo obdobia párenia sa Harpie živia ulovenými ovcami, kravami alebo 
lesnou zverou, obývaným oblastiam sa snažia vyhýbať. 

S urasteným mužom v pazúroch uletia niekoľko kilometrov k svojmu 
príbytku (hniezku), ktoré je zväčša ukryté vysoko v skalách, kam sa zo 
zeme nedá dostať.

Telo: 4 (Lietajú s vetrom opreteky 3, Pazúre 3)

Myseľ: 2 (Ľudská reč 1)

Vplyv: 3 Magický hlas (3)
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Ľudožravý obor
Ľudožravý obor je takmer dvakrát taký veľký ako 
urastený človek, má primitívny, priam zvierací 
výraz v tvári. Na hlave mu vyrastajú rohy, ktoré sú 
znakom samca a dospelosti.

Ľudožraví obri sú samotári a samice vyhľadávajú 
len v období párenia. Zijú väčšinou v horách alebo 
hlboko v lese, odkiaľ sa vyberajú na lov ľudé (alebo 
elfov či trpaslíkov, veľmi si nevyberajú).

Sú na veľmi nízkom stupni vývoja, lovci, nepoznajú 
remeslá ani poľnohospodárstvo, sú schopní vyrobiť 
si len primitívne kamenné alebo drevené nástroje.

Telo: 11 (Nadľudská sila 4, Boj kyjom 4)

Myseľ: 2 (Inštinkty lovca 2, Znalosť hôr 2)

Vplyv: 1

Vybavenie: kožušinové oblečenie, ľudské leby na 
opasku ako trofeje, kyj (5)

48



Orkovia – Škreti
Ľudia ich volajú škreti, elfovia a trpaslíci ich volajú orkovia. Pôvodný obyvatelia ostrovov, 
ktorí boli zahnaní do najnehostinnejších častí najprv elfami a potom trpaslíkmi a ľuďmi. 
Sú asi o hlavu vyšší ako ľudia a o hodne mohutnejší, majú dlhé špicaté uši, veľké zuby 
a hrubé placaté nosy, ktoré viac pripomínajú nozdry. 

Škreti sú prevažne lovci a zberači na nižšom civilizačnom stupni, žijú v malých kmeňoch 
väčšinou v horách a podhorí, v nehostinných častiach Trojhraničia medzi Northumbriou, 
Albou, a Berniciou. Nemajú vlastné kráľovstvo ani územie, snažia sa brániť aspoň to, čo 
majú. 

Väčšinou používajú jednoduché zbrane ako sú sekery, oštepy, luky, nože, palice, kyje, je 
medzi nimi len veľmi málo dobrých kováčov. Orkovia žijú krátky a drsný život, z pohľadu 
ostatných sa rýchlo množia a potom napádajú usadlosti a dediny v podhorí, pretože 
malé horské údolia ich tak veľa neuživia. 

Mená orkov sú inšpirované tureckými a rumunskými menami, ktoré obsahujú r, g 
(prípadne k, ktoré som zamenil za g) a znejú tvrdo. Pridal som im h uprostred (ktoré 
orkovia vyslovujú velmi hrdelne) alebo sh na koniec, ktoré vyslovujú ako š a zdvojil r. 
Úpravy som robil ako sa mi hodilo. Kmene sú zväčša pomenované po šelmách, 
masívnych zvieratách alebo lokáciách.

Samci – Dorrhush, Dragosh, Iorrghush, Nandhrush, Radhush, Sgenderrsh, Baghatur, 
Berrkher, Duygush, Errdhem, Ghokerr, Ilkerrsh, Khudrret, Mhurrat, Ozghur, Serrhat

Samice – Bogna, Crrina, Ayghul, Bashagh, Dherrya, Esherr, Harrva, Irrmak, Merryemh, 
Mughe, Neshrrin, Ozghesh, Phinarr, Yaghmurr, Yetherr

Kmene – Čierna ruka, Divoký kanec, Čierny zubor, Železná hora, Červený medveď, Biely 
vlk, Čierny les, Ohnivá hora, Dvojhlavý havran

Zubatý Mhurrat, škretí samec z kmeňa Dvojhlavého havrana, bojovník, 
Trojhraničie: Telo 5 (Mohutný 3, Lovec 2, Boj so sekerou 3), Myseľ 2 (Zákerný 2, 
Stopovanie 1, Pasce 1), Vplyv 2 (Bojovník 2, Zjazvený 2). Vybavenie: zdobená sekera 
(2), kožená prešívanica (2), tesák (1), kresadlo, sušené mäso, amulet z vranej lebky 
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Umrlec
Umrlec vyzerá ako chodiaca zhnitá, doráňaná mŕtvola, 
a väčšinou presne to aj je.

Umrlci sa zvyčajne vyskytujú v blízkosti elfských pobrebíšť, 
mohýl alebo cromlechov. Nikto nevie vysvetliť, prečo len na 
týchto miestach a prečo je to vždy mŕtvola elfa. 

Jedni vravia, že potomkovia magického ľudu nemôžu zomrieť 
a keď žijú dostatočne dlho, ich telo nakoniec vypovie službu, 
a stanú sa z nich umrlci. Iní zase tvrdia, že v tele elfa sa usadila 
nepokojná duša, ktorá sa nechce rozlúčiť s telom.

Každopádne, stretnutie s umrlcom nie je ten najpríjemnejší 
zážitok pod slnkom.

Telo: 4 (Necíti bolesť ani únavu 3, Drtivý úder 3)

Myseľ: 1 (Hlad 2)

Vplyv: 2 (Šokujúci zjav 3). 

Vybavenie: Mŕtvolný jed za nechtamy a na zuboch (3), 
Hrdzavý meč (2) alebo hrdzavá sekera (1), môže mať zvyšky 
brnenia (1)
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Krvavá orlica
Krvavá orlica je severanka, ktorá bola dlhé roky väznená ako otrokyna v 
maurskom háreme. Nakoniec sa jej podarilo utiecť a začať krvavú pomstu 
voči všetkým maurom. Nikto nepozná jej pravé meno, všetci ju volajú 
Krvavá orlica, maurské matky ňou strašia deti.

Svoju prezývku dostala po niekoľkých veciach – má dlhé vlnité ryšavé 
vlasy, zajatým maurom vždy vyreže krvavého orla (čo je praktika 
popísaná napríklad v knihe Kladivo a kríž od Harryho Harrisona o 
Vikingoch v 9. storočí, zajatcom sa mečom oddelili rebrá od chrbtice a 
vytiahli pľúca na chrbát tak, že pripomínali krvavé krídla) a povráva sa, že 
sa dokáže premeniť na skalného orla.

Telo: 6 (Šerm 3, Orlica 3, Pohybuje sa ako duch 2)

Myseľ: 2 (Stopovanie 2, Útoky zo zálohy 2)

Vplyv: 4 (Strašia ňou malé deti 3, Impozantný zjav 2)

Vybavenie: obojručný meč (4), amulet z orlích pier, tesák, sukňa z 
maurských koží 
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Saoirse aep Lochlann aep 
Deirdre ó Suilleabháin
Saoirse je elfská divotvorkyňa – čarodejka a najmocnejšia veštkyňa. Je 
veľmi stará aj keď má telo mladej elfky, tak trochu excentrická, chodí 
väčšinou takmer nahá, aby si pri premene na horskú pumu neničila 
oblečenie.

Povráva sa, že občas zmizne na celé desaťročia a nikto ju nevidí, keď sa 
znovu objaví, vyzerá rovnako mlado, ako predtým.

Telo: 3 (Elfia krv – Zvieracia forma (horská puma) 3)

Myseľ: 6 (Obrazy budúcnosti 3, Telepatia 3, Telekinéza 1, Sugestívny 
hlas 2, Hmla 2, Ilúzia 3, Nájdi život 2, Kamufláž 1, Vycítenie Aury 3, 
Hibernácia 3)

Vplyv: 5 (Dôverníčka elfských kniežaž 4, Magický zjav 2)
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Poznámky dizajnéra
Pri tvorbe Tajmoného Albionu som využil nasledovné ingrediencie:

    

Prvý obrázok predstavuje hranicu, ochranu územia a dôležitých zdrojov. V hre sa prejavuje ako miesto deja (pohraničie troch kráľovstiev, 
ľudského, elfského a trpasličieho, do ktorého zasahuje územie Orkov, ktorí hranice kráľovstiev neuznávajú) a základ konfliktu (boj o zdroje 
a ochrana vlastného územia).

Druhý obrázok predstavuje nahú ženu v zmysle odmeny bojovníkov po výhre nad nepriateľom (imámovia motivujú Maurov k boju proti 
neveriacim psom ziskom žien a koristi) a inšpiráciu na vizuálnu stránku dizajnu Temného Albionu.

Tretí obrázok predstavuje vojnovú deštrukciu, čo sa v hre prejavuje ako voja Maurov proti neveriacim (ľuďom, elfom aj trpaslíkom), boje 
domáceho obyvateľstva s nájazdníkmi z mora (severania aj maurskí piráti) a bojov s orkami, ktorých krutá zima vyháňa z hôr, lebo nemajú čo 
jesť.

Použité obmedzenia:

V hre sa používajú reálne peniaze - mincu používajú hráči na naznačenie, či sa scéna, ktorá práve prebieha, odohráva v prítomnosti, alebo 
minulosti. Druhý spôsob využitia mincí je na naznačenie, či sa jedná o jednoduchú, alebo zložitú akciu.

Hra nemá súvislú časovú líniu – toto obmedzenie sa v hre vyskytuje 2x – prvý krát v prvej scéne hry, počas ktorej postavy bojujú (alebo 
riešia iný akčný konflikt), po tejto scéne sa odohrá aspoň jedna scéna, ktorá predchádzala boju. Druhý krát sa toto obmedzenie prejavuje pri  
pravidle „Keby som tak mal...“, v ktorom hráči môžu prerozprávať scénu z minulosti, v ktorej objasnia, ako sa ich postava dostala k určitej veci, 
informácii alebo kontaktu.

Pre tých, čo sa dočítali až sem a vzdychli si, že škoda, že oni čas nemali, aby sa RPG Kuchyne zúčastnili, mám len jeden odkaz: táto hra vznikla  
po nociach na úkor spánku, lebo cez deň musím pracovať, vznikala v 3 štátoch (Írsko, Rakúsko a Slovensko) a 3 dopravných prostriedkoch (2x  
bus a lietadlo). A teraz povedzte, že sa nedá!
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Meno: Archetyp: Pôvod:
Popis: Štaštie | Skúsenosti: (   ) | (   )

Telo (   ) Myseľ (   ) Vplyv (   )
Rysy Rany Rysy Rany Rysy Rany

Vybavenie Vak Drobnosti

+1 +1

+1+2 +2

Poznámky

Rozdeľte 9 bodov medzi Vlastnosti. Počet bodov Rysov = Vlastnosť x 3. Zvýšenie Rysu o 1 stojí toľko, koľko bude nové hodnotenie Rysu. 
Maximum Rán = hodnotenie Vlastnosti.  Každá Rana pridá jednu tmavú kocku do banku. Postava unesie len toľko vybavenia, koľko sa zmestí do  
tabuľky, 1 políčko = 1 predmet. Spočítajte najvyššie hodnoty v každom stĺpci, pri ktorých je napísané vybavenie, a pridajte toľko tmavých 
kociek do banku. Bank kociek = Svetlé (Vlastnosť + Rys + Nástroj) + Tmavé ((1-Vlastnosť) + Rany + Náročnosť + Naloženie). Počet úspechov  
= počet svetlých kociek s vyšším číslom, ako je najvyššie číslo na tmavých kockách. Konflikt vyhráva postava s  vyšším počtom úspechov.




