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Místa na mapě

A. Citadela
Ostrovní pevnost, chránící vstupy do ravnbur-
ského přístavu a sloužící jako rodové sídlo earlů 
z rodu Lochbearerů.

B. Brokátová čtvrť
Brokátová čtvrť je navenek ta nejútulnější a nej-
spořádanější část města. Její bohatí obyvatelé 
jsou sofistikovaná elitistická komunita a navzá-
jem si tolerují tajné zvrácené koníčky, od inces-
tu po kanibalismus.

C. Zlaté nábrežie
Zlaté nábrežie je cechová štvrť na serverom bre-
hu ravnburského prístavu. Sídlia tu najbohatšie 
cechy, banky, pobočka Hanzy a žoldnierska 
kompánia Morskí vlci.

E. Slatina
Čtvrť postavená na bývalém močálu, kde nepla-
tí zákony města a zdejší obyvatelé si vytvářejí 
svá vlastní pravidla. Změť přístavišť, rybáren, 
náleven, skladů překupníků, nevěstinců, ob-
chůdků s pašovaným a kradeným zbožím.

F. Koliště, cvičiště pod hradbami
Na pláni pod hradbami se nachází cvičiště a 
střelnice městské stráže, jednou ročně se zde 
koná střelecká soutěž. Kapitán Beer vítá dobro-
druhy jako cvičné protivníky, pokladník stráže 
Felbrigg kšeftuje se střelným prachem.

H. Zelená pevnost
Zelená pevnost, jeden z opěrných bodů měst-
ské obrany, v dobách míru trošku přehlížené, 
který má ve svých základech tajemnou starou 
svatyni.

I. Dobytčí trhy
Smrdutá část kus za městem, kde vládne životu 
trh s dobytkem a bourárna masa. Občas se vy-
platí ztracené hledat zde, nebo naopak nechat 
tu něco zmizet.

K. Všelátná čtvrť
Čtvrť lékárníků, filosofů a alchymistů

L. Doky
Doky jsou čtvrť uzpůsobená práci na tvorbě 
lodí, voní dřevem a smolou. Účelovosti je podří-
zeno vše, právě z ní vychází péče o prosté dělní-
ky. Slušné živobytí je vykoupeno prací a důsled-
ně hlídaným pořádkem. Doky jsou skutečným 
zdrojem moci a bohatství Ravnburghu.

M. Malsterovo pole
Malsterovo pole je rozlehlé pohřebiště, kde se 
přes den scházejí počestní lidé k pamětním hos-
tinám. V noci je naopak dějištěm pokoutných 
jednání nekalých živlů, jakož i cílem zhýralé 
mládeže provádějící zde nepřístojnosti.

N. Kapitulní škola sv. Leonarda
Kapitulní škola a knihovna bratří leonardiánů, 
mnichů v šedých kutnách

P. Rybářská vesnice Sharprock
Osada rybářů, dělníků a lesníků s vysokou mí-
rou nezávislosti, situovaná východně od Ravn-
burghu. Nenápadná vesnice je ve skutečnosti 
tajnou základnou vyzvědačské sítě Červená 
perla, kterou zde pod patronátem sousedního 
města Dayhaven řídí bratři Foxové.

Q. Južná pevnosť – Nomam
Uhladený, usporiadaný, čistý a spokojný výzor 
Nomamu je zásterkou a reklamou bankového 
domu rodu Kentovcov i žriedlom informácií, 
ktoré zhŕňajú Červené Hviezdy. „Za peniaze je 
možné kúpiť všetko.“ – toto konštatovanie sa 
stalo neoficiálnym heslom Južnej Pevnosti.

S. Stoky
Tajuplné a rozlehlé stoky, které tu byly dříve než 
město samo.

Æ. Ægirsker, ostrovní svatyně
Ægirsker je staré obřadní místo svázané s bohy 
moře, které i dnes hraje důležitou roli v duchov-
ním životě místních. Tajemný ostrov je plný při-
pomínek dávno minulých časů a opředen mno-
ha zkazkami a lokálními pověstmi.

Œ. Cobhamův útes
Nevelký ostrov se strmými břehy, spíš útes čnící 
až na hraně šelfu. Je místem zapomínání, ode-
vzdávání věcí a někdy i životů moři. Málokterý 
převozník vás na něj vezme, pověrčivý lid pří-
stavu ho nemá v lásce.

Z. Řetěz přes záliv
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A. Citadela
Autor: Narnas

Ostrovní pevnost, chránící vstupy do ravn-
burského přístavu a sloužící jako rodové síd-
lo earlů z rodu Lochbearerů.

Citadela je sídelní ostrovní pevností vládnoucí-
ho rodu Lochbearerů. V jejím centru stojí earlo-
va věž, známá spíš jako stará věž, neboť její pů-
vod nelze v zápisech vysledovat. Zbývající části 
jsou výsledkem postupné dostavby. Oblast ko-
lem staré věže odděluje vnitřní hradba. Památ-
ka první přestavby, kdy kolem věže vyrostl hrad. 
Za vnitřní hradbu mohou pouze členové rodu, 
jejich nejbližší přátelé a služebnictvo. Mezi vnitř-
ní a obvodovou hradbou se nachází nepatrné 
městečko, jehož obyvatelé jsou svázáni s vlád-
noucím rodem. Služba rodu se stala dědičnou. 

Obvodová hradba je posázena několika 
věžičkami. Dvě boční věže stráží a obsluhují 
řetěz a dle délky řetězů se jim také říká Malá a 
Velká. Jsou jedinými, které měly vždy posádku – 
a to i tehdy, když na rod přišly hubené časy. Dal-
ší dvě věže chrání maličký přístav, který zajišťu-
je spojení Citadely s městem. Zbývající věžičky 
nejsou ničím jiným než většími střílnami, které 
slouží palným a vrhacím zbraním.

Citadela byla (a Lochbearerové věří, že 
i bude) mocenským centrem města. Legendy se 
liší ve vyprávění o zakladateli rodu, ale shodnou 

se, že šlo o mladšího bratra krále Williama, který 
získal město a titul earla. Postupem času ovšem 
z rodiny vyrostla mocná a bohatá konkurence. 
Napětí vyvrcholilo občanskou válkou. Někteří 
historici tvrdí, že právě chaos války byl hlavní 
příčinou vzniku hanzy a obecně cechů, neboť 
bylo nezbytné zastoupit chybějící vládu. Vál-
ku ukončila mírová dohoda, která garantovala 
městu do té doby nevídanou autonomii. Auto-
nomie neznamenala nezávislost pouze na krá-
lovské moci, ale též ve vztahu k earlům. Hanza 
se dočkala oficiální legitimizace a díky půjčkám 
svých členů jednotlivým stranám konfliktu se 
stala významným hráčem. Nastala doba, kterou 

bratr Ciril popisuje jako vítězství pokladníků 
nad rytíři. Hanza použila svoji oblíbenou stra-
tegii a v městské radě prosadila snížení berní 
na úroveň, která umožnila pouze provoz měs-
ta. Pánům Citadely zůstali jen vlastní příjmy a 
velké dluhy z války. Vykonávat všechny funkce 
spojené s vládou městu pro ně bylo finančně 
nemožné. Hanza jim ráda půjčovala, ale tím jen 
zvyšovala svůj vliv.

Vše se změnilo s nástupem děda součas-
ného pána Citadely. Ronald Mazaný mu říkali 
otevřeně, ale za jeho zády mu nikdo neřekl jinak 
než Svině úskočná. Ronald opustil tradice ve 
prospěch pragmatismu. Byl prvním, kdo nepři-
jal křest ve slané vodě z vůle „Mořského starce“ 
(viz Æ. Ægirsker). Všechny překvapil, když si za 
ženu vzal dceru Allena Kenta, stejně překvapu-
jící bylo i věno. Mnozí říkají, že na velikost věna 
měl vliv i fakt, že Allen Kent získal z rukou Ro-
nalda dědičné právo na pevnost Nomam (viz Q. 
Jižní pevnost – Nomam). Svazek dvou pragma-
tiků se ukázal být velmi výhodný pro obě strany 
a od této doby se pánové z Citadely nežení dle 
urozenosti, ale dle věna.

Tím se dostáváme k současnému earlovi 
a vládci Citadely Malcolmovi a jeho synům. He-
nry, prvorozený a dědic Citadely, v jeho chová-
ní se odráží to „nejlepší” z Brokátové čtvrti (B). 
Zaplétá se s děvami lehkých mravů, dokonce 
se říká, že jednu si plánuje vzít. Jeho perverz-
ní choutky a dekadentní životní styl ohrožu-
jí vzestup rodu. Druhorozený Gregory je jako 
zjevení z dávných legend. Rád by přijal křest 
ve slané vodě, ale jelikož není dědicem, tak 
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mu byl odepřen. Na odiv dává rytířské ctnosti 
a s mečem je tak dobrý, že by jej dokázal po-
razit pouze Avery Askew (viz L. Doky). Jenže 
nechvalně proslulý kapitán Kožených krků je 
jeho nejlepším přítelem. Oba svedl dohroma-
dy meč a touha po disciplíně a řádu. Piloval 
své umění na nádvoří Citadely. Brzy bylo jasné, 
že pouze Gregory s ním dokáže držet krok. Po-
dobný pohled na svět a hlavně na dekadentní 
poklesky je ještě více spojil a Gregory se od něj 
hodně přiučil při modernizaci Strážců Citadely. 
Gregory touží vládnout tvrdou rukou vojen-
ského velitele. Přestože pohrdá obchodníky a 
jejich způsoby, tak přijal za své motto Ronal-
da Mazaného „Účel světí prostředky”. Šušká 
se, že by si velmi přál, aby město zabředlo do 
války s Dayhavenem. Dokonce, že tomu nepo-
máhá. Jeho procházky do Sharprocku tomu 
napovídají. Ve válce totiž nerozhodují ob-
chodníci, ale utíkají pro pomoc k válečníkům.  
Lid nevěří, že by ctihodný Gregory byl něčeho 
takového schopný, přesto je ta představa děsí. 
Gregory i přátelé ví, že toho schopný je, ale zů-
stávají klidní, protože jim je jasné, že pokud ote-
vře nepříteli brány, tak jen proto, že za branou 
bude čekat tisíc kuší a hroty Strážců.

B. Brokátová čtvrť
Autor: Quentin

Brokátová čtvrť je navenek ta nejútulnější a 
nejspořádanější část města. Její bohatí oby-
vatelé jsou sofistikovaná elitistická komuni-
ta a navzájem si tolerují tajné zvrácené ko-
níčky, od incestu po kanibalismus.

Brokátová čtvrť sice patří ke starému městu, ale 
je od jeho zbytku prakticky k nepoznání. Staré 
kamenné budovy nejsou nahrazené ani výrazně 
přestavěné, naopak. Vše je perfektně oprave-
no a zrestaurováno, omítnuto sytými barvami 
a doplněno o mnohá tesařská rozšíření; terasy, 
balkony, zvýšená podkroví, podloubí, dokon-
ce i mosty nad ulicemi. Vše je architektonicky 
konzistentní, řemeslně perfektní, ozdobené 
květinami a sebevědomě na hraně kýče a vřelé 
útulnosti.

Ulice každý den ožívají stánky, voňavým 
jídlem, překrásným uměním a veselou hudbou. 
Brokátová je vzorem poklidné civilizace a oblí-
beným místem mnoha měšťanů a zejména pro-
jíždějících cestovatelů.

Zdejší obyvatelé jsou na svou pověst hrdí a 
dbají, aby ji nikdo nepošpinil. Slouží jim jako vě-
rohodná maska, za kterou skrývají všechny své 
zvrácené koníčky. V celé čtvrti žijí pouze bohaté 
rodiny se svým služebnictvem a všichni se mezi 
sebou znají. Dokonce mají interní hierarchii a 

sofistikovanou etiketu, kterou neradno porušit. 
Svátky, narozeninové oslavy, svatby, čtvrtletní 
schůze, to všechno doprovází roztodivné zvyk-
losti jako ‚hostitel sedí vždy vedle nejbohatšího 
návštěvníka‘ nebo ‚nejmladší dívka nesmí nikdy 
mít honosnější šaty než nejstarší žena‘.

Nejpodivnější je ovšem jejich ochota plně 
přehlížet úchylné chování svých sousedů. Ne-
jedná se jen o hlasitý sex nebo ponižování slu-
žebnictva, ale o skutečné bakchanálie; krvavé 
orgie, incest, zvířecí masky, vivisekce, harémy 
otroků, kanibalismus, omamné látky, vzývání 
zapovězených bohů. Prakticky každý nějaké 
tajemství skrývá. Přesto jsou schopni o nich na 
společných akcích konverzovat a pomáhat si, 
i když nikdy nic neprozradí explicitně.

Není divu, že se musí čas od času uchýlit 
k nezákoným zákrokům, aby svůj dekadentní 
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ráj zachovali. Nepřizpůsobiví sousedé záhadně 
umírají, žebráci přes noc mizí, městské stráže 
jsou podplacené a nová budova úřadu je pří-
mým tunelem propojena s tavernou U Oběšen-
ce (viz E).
 
Možné zápletky:

• V boháčovi se na smrtelné posteli hnulo 
svědomí a odkázal své majetky chudým, 
včetně dvou domů. Znechucení souse-
dé potají najímají družinu hráčských po-
stav, aby diskrétně nevhodné obyvatele 
vystrnadily.

• Vlivný obchodník najímá družinu hráč-
ských postav, aby po dobu příštího týdne 
sloužily jeho nejstarší dceři jako osobní 
strážci. Dcera prochází rebelskou fází do-
spívání a otec při uzavírání kontraktu im-
plikuje důležitost ochrany jejího panen-
ství. Na konci týdne ji předloží démonům, 
aby mu později porodila magicky nadané-
ho potomka.

• Arthur Urswick (viz N) již několik měsíců 
marně proniká do tajů podivných zvyků 
zdejší smetánky. Nadešel čas obětovat pe-
níze řádu k najmutí družiny hráčských po-
stav k infiltraci vyšší společnosti v Broká-
tové čtvrti. K rozbití a odsouzení bohatých 
nestačí náznaky a nepřímé důkazy. Arthur 
je ovšem pragmatický a krutý; pokud jeho 
agenti selžou, nechá je napospas osudu, 
přestože jim předtím nasliboval mnoho 
podpory.

C. Zlaté nábrežie
Autor: Crowen

Zlaté nábrežie je cechová štvrť na server-
nom brehu ravnburského prístavu. Sídlia tu 
najbo hatšie cechy, banky, pobočka Hanzy a 
žoldnierska kompánia Morskí vlci.

Zlaté nábrežie je cechová štvrť mesta pome-
novaná po svojej južne orientovaných honos-
ných priečeliach cechových sídiel takmer stále 
zaliatych slnkom. Neoficiálne je štvrť nazývaná 
Zlatým nábrežím hlavne preto, lebo je tu kon-
centrovaného veľa bohatstva – sídla bohatých 
cechov, pobočka Hanzy, niekoľko menších ob-
chodníckych bánk a slávnej žoldnierskej kom-
pánie Morských vlkov. Boháči majú z cechových 
sídiel pekný výhľad na súkromnú, relatívne ti-
chú a čistú časť prístavu, kde môžu pristávať len 
ich súkromné lode, ktoré majú cez Malú reťaz 
prednostný prístup k mólam.

Hanza v Ravnburghu združuje cechy, spo-
ločnosti a rodiny venujúce sa luxusnému a dra-
hému tovaru a službám: zlatníkov, nožiarov, 
puškárov, bankárov, obchodníkov s korením, 
zástupcov troch najstarších (a najbohatších) 
šľachtických rodov: Grofhurstovcov vlastniacich 
strieborné bane, Lumbardovcov vlastniacich že-
lezné bane a Sansberryovcov vlastniacich soľné 
bane, Konvent, Archivárov a Morských vlkov.

Hanza svojim členom zabezpečuje lepšie 
obchodné podmienky a nižšie clá vo všetkých 
mestách združených do Hanzovnej ligy, mes-
tách mimo ligu, kde má Hanza svoje pobočky 
(takzvané kontory) alebo v prípade veľmi vzdia-
lených či malých prístavov len svojho zástup-
cu či sklad. Okrem toho Hanza sprostredkúva 
ochranu cechových sídiel, dielní, lodí a karaván 
cez sieť preverených a spoľahlivých žoldnier-
skych kompánií vrátane Morských vlkov, na 
hanzovnom súde rieši obchodné spory svojich 
členov, alebo im poskytuje právne služby v spo-
roch a jednaniach s tretími stranami.

Hlavou ravnburskej Hanzy je vojvoda 
Oswyn Marchefort, v jeho neprítomnosti ho za-
stupuje hlavný advokát barón Tobias Mowfurth. 
Sídlo Hanzy chráni vlastná Hanzovná stráž pod 
velením kapitána Arthura Trebonwella. Hanza 
v poslednej dobe dostala niekoľko stažností 
o chýbajúcich lodiach, ktoré sa nevrátili načas 
aj napriek najatej ochrane. Tlak na vyšetrovanie 
sa stupňuje a Hanza bude musieť niečo veľmi 
rýchlo urobiť, aby nestratila svoju autoritu.

Morskí vlci sú slávna žoldnierska kompá-
nia, ktorá poskytuje svoje služby výlučne čle-
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nom Hanzy. Špecializujú sa najmä na ochranu 
kupeckých lodí, ale ak tovar putuje aj po zem-
ských cestách, ochraňujú ho na celej trase, vode 
i zemi. Momentálne Vlkom velia súrodenci Oli-
ver a Emma Raynsfordovci. Vlci sa rekrutujú 
z radov gallowglasských klanových bojovníkov 
v tradičných kiltoch a plášťoch.

Morskí vlci vlastnia dve väčšie lode, Mu-
ninna a Huginna, a pať menších, Gunnr,  Hildr, 
Hrist, Mist a Sigrún. Muninn aj Huginn sú troj-
sťažňové karavely 22 metrov dlhé a 6 met-
rov široké s výtlakom okolo 150 ton, posád-
kou 60 Vlkov a ôsmimi delami. Menšie lode sú 
dvojsťažňové karavely, 15–16 metrov dlhé s vý-
tlakom okolo 50–60 ton, niekoľkými menšími 
strelnými zbraňami a posádkou okolo 20 Vlkov. 
Špecifickým poznávacím znamením vlčích lodí 
sú červené plachty s bielou vlčou hlavou a skrí-
ženými zbraňami – obojručným mečom (clay-
more) a sekerou (sparth axe).

Posádku tvoria dôstojníci (kapitán, strel-
majster, bocman, chirurg) a žoldnieri rozdelení 
na strelcov (s píšťalami, hákovnicami, lukmi a 
kušami) a bojovníkov (s obojručnými mečmi a 
tradičnými sekerami na dlhej násade). Aj strelci 
aj bojovníci majú okrem hlavných zbraní dlhé 
nože, sekery, helmy a krúžkové košele obleče-
né cez prešívanice (ktoré však do boja na mori 
zvyčajne nenosia).

Vo Vlčom brlohu, sídle kumpánie, sú väč-
šinou aspoň dva tucty bojovníkov na menšie 
práce a doprovody, nováčikovia vo výcviku ale-
bo zotavujúci sa zranení Vlci.

E. Slatina
Autor: Ecthelion2

Čtvrť postavená na bývalém močálu, kde ne-
platí zákony města a zdejší obyvatelé si vy-
tvářejí svá vlastní pravidla. Změť přístavišť, 
rybáren, náleven, skladů překupníků, nevěs-
tinců, obchůdků s pašovaným a kradeným 
zbožím.

Za severními hradbami Starého města se pří-
stavní uličky zužují a zamotávají, přičemž ústí 
do labyrintu průchodů, můstků, schodů a úz-
kých koridorů, jež vytvářejí Slatinu. Tato čtvrť je 
z velké části postavena na bývalé mokřině, do 
které se celá pomalu potápí. Je tvořena změtí 

přístavišť, náleven, skladů překupníků, obchůd-
ků s pašovaným a kradeným zbožím a nevěs-
tinců, namačkaných na sebe. Městská stráž se 
většinou do zdejších uliček odváží jen málokdy. 
A to vždy jen ve velkých počtech a za denního 
světla, kdy je doprovází temné pohledy přihlíže-
jících. Místní si dělají vlastní pravidla a odpově-
dí na otázky strážců zákona je jen zaryté mlčení. 
I pro náhodného návštěvníka to může být ne-
bezpečné místo, kde si musí dávat pozor. Každý, 
kdo překročí nepsané zákony, dostane jen jed-
no varování. Další prohřešek většinou znamená, 
že provinilec prostě zmizí a už ho nikdo neuvidí. 
Šušká se, že takoví skončí pohřbení pod základy 
domů, které se propadají do mokřadů, případ-
ně zatížení kameny a shození do moře kus od 
břehu.

Slatina je domovem rybářů, psanců, upr-
chlých otroků, říčních tuláků, cizinců, kterým je 
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zapovězen vstup za hradby, pirátů a pašeráků. 
Celá čtvrť smrdí sušícími se rybami a sítěmi, ale 
kromě právě rybaření mají místní největší zisky 
z pašeráctví. Slatina poskytuje lodím přístaviště 
ještě před řetězem, který chrání vjezd do přísta-
vu. Umožňuje jim tak vyhnout se placení mýt a 
cel. Vyložené zboží je pak pašováno dál do měs-
ta v barelech s rybami, tunely (jejichž existence 
a umístění je tajemství známé jen málo lidem), 
případně za bezměsíčných nocí na vozech po 
cestách dál.

Nekorunovaným králem celé čtvrti je Gil-
bert Ayleward, který má pod palcem většinu 
obchodu s pašovaným zbožím. Ve Slatině se 
nic nepohne, aniž by o tom Ayleward nevěděl, 
případně to neschválil. Jeho muži s červenými 
šátky na pažích vybírají poplatky od překupní-
ků, hostinských a nevěstek a dlouhými holemi 
udržují ve čtvrti pořádek. Samotného Aylewar-
da lze s jeho kapitány většinou najít v zaplivané 
taverně U Oběšence, odkud řídí svoji živnost. 
Stísněná a zakouřená nálevna, do které se ne-
vejde víc než několik dlouhých stolů, u kterých 
se mačkají námořníci a rybáři, podle knih pat-
ří tlustému hostinskému Gobberdovi. Ten sice 
leští sklenice u baru, všichni ale ví, že o všem 
v hostinci i celé čtvrti ve skutečnosti rozhoduje 
nenápadný muž v rohu místnosti, jehož oči bys-
tře sledují nově příchozí.

Možné zápletky:
• Postavy ve Slatině někoho hledají (Snad 

přítele? Protivníka? Uprchlíka, který se tu 
skrývá a platí si za ochranu?), ale odpově-

dí na otázky je jim nevraživé mlčení. Míst-
ní se nebudou bavit s cizinci, kteří navíc 
mohou být špehové městské stráže. Dal-
ším vyptáváním mohou také přijít k úrazu, 
družina ale potřebuje nutně danou posta-
vu najít. Odváží se tedy oslovit Gilberta 
Aylewarda? Bez jeho souhlasu se ve Slati-
ně prý nepohne ani myš, takže určitě něco 
ví … Je ale otázkou, jaká bude jeho cena 
za to, že promluví.

• Několik holek od Šilhavé Ellen (jednoho 
ze slatinských bordelů) osloví ve městě 
nejistě postavy a nabídnou jim práci. Bo-
hatý šlechtic z Brokátové čtvrti (viz B) si 
zaplatil za čas s Margery, jednou z nich – 
ale v jejím pokoji ji omráčil a zohavil. Dív-
ky se také dozvěděly, že Margery nebyla 
první napadenou. Zkoušely se obrátit na 
městskou stráž, ale kvůli pár zohaveným 
děvkám se nikdo nepostaví proti důle-
žitému členovi Hanzy. Pokud ale dívky 
nemohly dostat spravedlnost, spokojí se 
s odplatou – přestože nejsou bohaté, slo-
žily se na odměnu pro toho, kdo zvrácené-
ho šlechtice zastaví.

• Postavy potřebují dostat z města dceru 
významného šlechtického rodu, která 
chce utéct před nerovným manželstvím, 
do kterého je nucena. Kvůli poplachu ve 
městě ale nemohou dámu dostat přes 
brány ani přes řetěz a městská hlídka za-
číná prohledávat domy v oblasti, kde se 
ukrývají … Jako jediná možnost se rýsuje 
kontaktovat pašeráky ze Slatiny.

 F. Koliště
Autor: boubaque

Na pláni pod hradbami se nachází cvičiš-
tě a střelnice městské stráže, jednou ročně 
se zde koná střelecká soutěž. Kapitán Beer 
vítá dobrodruhy jako cvičné protivníky, po-
kladník stráže Felbrigg kšeftuje se střelným 
prachem.

Od malé, tzv. Zelené brány v západních hradbách 
Starého města vede cesta k Zelené pevnosti 
(viz H), jež získala své jméno podle nazelena-
lé břidlice, z níž je vystavěna. Pod hradbami a 
podél cesty se pak rozkládá pláň zvaná Koliště. 
Nachází se zde cvičiště městské stráže a téměř 
pod svahem Zelené pevnosti také střelnice pro 
městské lukostřelce a kušiníky.

Na střelnici se jednou ročně tři dny před 
letním slunovratem pořádá lukostřelecká sou-
těž o ceny, které nemají příliš velkou hodnotu, 
ale dobré umístění většinou znamená, že se se-
známíte s vlivnými lidmi ve městě. Naopak při 
prvním sněhu (anebo tři týdny po zimním slu-
novratu) se postupně celá hlídka na střelnici 
vystřídá, aby si každý člen připomněl anebo se 
naučil střelbu z hákovnice a píšťaly – trénovat 
přesnost střelby by postrádalo smyslu, a tak jde 
jen o to, aby obránci města dokázali zacházet 
i s těmito novotami.

Na cvičišti se téměř každý den aspoň pár 
hodin pohybuje kapitán Mathias Beer, aby cvičil 
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členy stráže. Připojit se ale téměř vždy můžou 
i dobrodruzi, protože jsou vítanými cvičnými 
soupeři a kapitán Beer se rád přiučí leckteré 
fintě – a když má dobrou náladu, může leccos 
naučit i dobrodruhy. Stejně jako na „plac“, mů-
žou dobrodruzi i na střelnici, ale zde se smí po-
užívat pouze městské šípy a šipky, které prodá-
vá v malé kanceláři u Zelené brány pokladník 
stráže Edmund Felbrigg. Střelivo není drahé, ale 
vzhledem k tomu, že není povoleno šípy sbírat, 
hlídka si tímto způsobem přilepšuje rozpočet. 
A občas si prodejem střeliva (nejen obyčejné-
ho), či dokonce střelného prachu vylepšuje 
rozpočet sám Felbrigg. Beer to nevidí rád, ale 
pokud se neprodává velké množství, přivírá oči. 
Proto tímto způsobem běžně získáte nejčastěji 
5–10 dávek do houfnice a je (téměř) vyloučeno 
dostat víc než dvoulibrový balíček.

Pokud hledáte nějakého dobrodruha, 
chcete se seznámit s někým z městské hlídky 
nebo se toužíte naučit novou bojovou fintu, je 
Koliště vaše místo. Pokud je vaším záměrem po-
řídit nějaké šípy nebo trochu střelného prachu, 
vyhledejte Felbrigga … a nachystejte si pár min-
cí, ať ho jen neurazíte.

 H. Zelená pevnost
Autor: Plž

Zelená pevnost, jeden z opěrných bodů měst-
ské obrany, v dobách míru trošku přehlížené, 
který má ve svých základech tajemnou sta-
rou svatyni. 

Nad celým městem se vypíná Zelená pevnost. 
Jméno dostala podle nazelenalé břidlice, ze 
které je postavena. Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o nejvyšší vrchol nad městem s výhledem do 
okolí, toto místo vždy sloužilo jako pozorovatel-
na a hláska proti případným útokům z pevniny. 

Kdysi se tu snad i nacházela nějaká sva-
tyně a dodnes kolují pověsti, že v hlubokých 
sklepeních pevnosti je zachována. Povídá se, 
že šepot toho kamene je slyšet celou pevností a 
že snad začal mít na vojáky vliv. Dokonce snad 
prý tu věc a její bohy začali vojáci sami uctívat. 
Jiní zase tvrdí, že se ztrácejí lidé z cest a ti po-
tom končí jako krvavá oběť tohoto kamene. Ko-
lují i pověsti o pokladech, které zde Hanza má, 
aby tak byly mimo zdi hamižného města. Nebo 
o strašlivém žaláři, kde odsouzenci neumírají, 
ale stále trpí. O chodbách do Brokátové čtvrti 
nebo na druhou stranu od města.

Nikdo by totiž nevěřil, že na rozdíl od zhý-
ralého města zde panuje přísný pořádek. Po-
sádka donekonečna cvičí na nedalekém Kolišti 
a kvůli své disciplíně není ani Hanzou využívána 

v Dobytčích trzích. Ne. Místní posádka má úkol 
hlídat město proti nezvaným hostům z pevniny, 
udržovat pořádek na přístupových cestách ze 
severu k dobytčímu trhu nebo ze západu a pří-
padně se bránit do posledního muže, aby nepří-
tel neobsadil strategickou výšinu nad městem. 
Právě díky své nepodplatitelnosti (a tím mnoh-
dy i nepoužitelnosti) a díky tomu, že posádka 
Zelené tvrze je stranou všeho dění, tak Hanza 
snížila rozpočet tvrze na minimum. Edmund 
Felbrigg (viz F; pokladník celé městské stráže 
pod kterou spadá i posádka pevnosti) dělá, co 
může, aby je alespoň uživil. Pevnost tak vypadá 
z dálky jako ověšena oběšenci, a přitom se tam 
jen suší maso ve slaném mořském větru, aby 
posádka měla co jíst a s čím obchodovat pro 
přilepšení rozpočtu. Vzhledem ke své poloze a 
větrnosti je pevnost pro tyto účely velmi vhod-
ným místem. Zdroj vody pevnost nemá, kromě 
dešťové vody, kterou vojáci z posádky svádějí 
do podzemních nádrží ze všech jejích střech.

Jediná z pomluv, která je pravdivá, je o bý-
valé svatyni. Obětní kámen dodnes leží v jed-
nom z četných sklepení, ale jestli je skutečně 
uctíván, to známo není …

Možné zápletky:
• Na obětním kameni ve sklepení tvrze je 

objevena jedním z vojáků čerstvá krev. 
Kdyby se to dozvěděl zbytek lidí sloužících 
v Zelené pevnosti nebo městské hlídky, 
nikdo by sem už ani nepáchl. Je zapotřebí 
diskrétně zjistit, kdo nebo co za tím sto-

35

č. 60 | únor 2017
Pr

oj
ek

t:
 M

ěs
to

 R
av

nb
ur

gh



jí, tak aby se tento nález příliš nerozšířil, 
a proto najmou družinu. A když to prask-
ne, vždy se dá vše hodit na družinu a ta ať 
se potom hájí, jak chce.

• Ráno měl Edmund provést kontrolu zásob 
v tvrzi. Došel k ní, ale nikdo z pevnosti ne-
odpovídal. Jsou snad všichni mrtví? Kdo 
se teď do tvrze odváží, aby zjistil, co se sta-
lo? Otrávil snad někdo vodu nebo se pro-
bralo prastaré zlo z podzemí? A co když je 
všechny dokonce ovládá?

• Je doba míru, války jsou daleko a i ob-
chodní cesty nejsou to, co bývaly. Hanza 
uvažuje o dalším snížení rozpočtu pro Ze-
lenou tvrz. To ale její velitel nesmí dopus-
tit. Je zapotřebí nějakou válku (alespoň 
zdánlivou) vyrobit a tohoto úkolu by se 
mohli ujmout potulní dobrodruzi.

I. Dobytčí trhy
Autor: PetrH

Smrdutá část kus za městem, kde vládne ži-
votu trh s dobytkem a bourárna masa. Občas 
se vyplatí ztracené hledat zde, nebo naopak 
nechat tu něco zmizet.

Každý den ráno, sotva se rozbřeskne, je slyšet již 
z dáli na cestách řev honáků, pastevců a bučení 
dobytka. Rytmicky je doprovázejí zvonce zvířat 
a štěkot psů … Přesně s osmým úderem zvonu 
na Citadele, přesně podle pravidel se otevírají 
ohrady trhů.

Jatka, smrad, chlast, okradení farmáři 
či překupníci s plnými měšci a truhlicemi, kte-

ří jsou od poledne buď 
u Bučícího Vola, hospo-
dy třetí kategorie, zato 
s pěknou prsatou šen-
kýřkou Bowel Fawres, 
nebo u Vyschlého rypá-
ku, nálevny stejné úrov-
ně, zato pod vedením 
starého krkavce Jadera, 
zvaného rypák. Člověk 
si moc nevybere, pokud 
by musel, tak se raději 
doporučuje Rypák, tam 
nehrozí, že vás nějaká 
kurva zatáhne do po-

kojíčku a okrade i o poslední peníze, co z trhu 
nesete. Je úplně jedno, jakou trhy mají pověst, 
každé ráno stojí farmáři znovu u brány a večer, 
když se zavírá, vesnice ožívá nefalšovaným živo-
tem předměstí. Ruleta, karty, souboje na nože a 
kohoutí zápasy.

Ale pravou šedou eminencí je majitel 
tržnice a jatek Gard. Každé kilo váhy dobytka 
je jeden stříbrňák jemu do kapsy. Z těchto mi-
lodarů si platí luxusní dům v Brokátové čtvrti. 
Největším zlatým dolem je obchod s kafilerním 
masem do hospod, kde si jeho sousedi pochut-
návají na vyhlášených specialitách.

Snadno zde dojde neopatrný člověk k úra-
zu nebo snadno necháte někoho zmizet … Práce 
na jatkách přináší časté úrazy. Vojáci se celkem 
často dostavují, hlavně když je pošle Hanza, aby 
Gardovi přišlápla nohu v tom jeho kvapíku a 
honu za penězi. Většinou se ale spokojí s obětí 
nějakého dělníka, kterého odvlečou do lochu, 
pár penězi či pozvánkou na jeden z Gardových 
mejdanů s děvkami v jeho paláci. Pokud ale 
dojde na nutnost něco ztratit, nebo naopak do-
ručit bez kontrol, tak hovězí žaludky dokážou 
skrývat různé poklady. 

Mimo špínu a prach je zde každý měsíc 
konána soutěž ve výběru nejhezčího černého 
býka, zbytek tradice, kdy tento býk byl na obec-
ní náklady zakoupen a potom v čistém bílém 
rouše s bronzovým zvonem kolem krku veden 
městem a obětován u svatyně. Legendy říka-
jí, že jednou městem pojede nevinná pana na 
hřbetu dvoumetrového býka, a na koho se po-
dívá, ten najde doma bohatství. Ale čert vem 

36

č. 60 | únor 2017
Pr

oj
ek

t:
 M

ěs
to

 R
av

nb
ur

gh



legendy z loutny ožraly barda Marigolda … Šup 
mu decku šňapsu, aby začal pět o očích madam 
Rosmery, nejhezčí děvky města, teda budoucí 
paní Citadelníkové …

Možné zápletky:
• Je pár dní před slavností a ze střežené 

ohrady se ztratil právě jeden ze skupiny 
kandidátů na vola roku, tedy zvíře, co se 
má obětovat … Je za tím konkurence cho-
vatelů nebo snaha narušit očekávanou 
slavnost?

• Jedna ze zásilek masa obsahovala tajem-
ný vzkaz na kousku svitku v pečínce. Do-
stala se na stůl prominenta a teď je z toho 
haló. Ono taky když ze steaku na vás po 
rozříznutí vypadne prst s prstenem vý-
znamného člověka města …

• Co to tam jen ten šejdíř Gard kuje? Posta-
vu si najme jeden z učenců, aby přišel na 
kloub tomu, co ho zajímá …

• Jistě omylem družina propila vše, co má, 
a záhadný člověk za ně zaplatil dloužek 
u Bowel. Jenže nic není zadarmo a návrh 
Bowel odpracovat dluh na jejím kyprém 
sádelnatém těle by byla procházka rájem. 
Místo toho se musí vydat do jatek. Najít a 
zachránit bratra postavy … Jenže, co když 
on není ani tak unesen a nepotřebuje za-
chránit, jako spíš to, že zde likviduje oběti, 
které unáší on sám …

K. Všelátná čtvrť
Autor: eerieBaatezu

Čtvrť lékárníků, filosofů a alchymistů.

Už při prvním pohledu zanechají domy této 
čtvrti na zírajícího podivný dojem. Nezřídka se 
i o poledni nejteplejšího dne v roce z komínů 
valí chuchvalce kouře a často i velmi nečeka-
ných barev. Tato čtvrť se stala domovem a ně-
kdy spíše i útočištěm podivínů a mudrců prak-
tikujících učení svých mistrů, ať už se jedná 
o apatykáře a léčitele, nebo přímo alchymisty, 
mágy a přírodní filosofy. Ti všichni zde mají své 
krámky a dílny, snažíce se pomocí experimentů 
nebo čtením starých svitků dosáhnout většího 
porozumění všehomíra.

Čtvrť se stala baštou myslitelů od dob, 
kdy větší část domů skoupil António Agrippi-
dus, okultista a astrolog, který byl toho času 
na útěku poté, co se znelíbil převládající mo-
censké frakci na dvoře svého bývalého mece-
náše, kde se mu podařilo nashromáždit znač-
ný majetek a ke svému štěstí jeho značnou 
část vyvézt mimo spáry konkurentů před tím, 
než spadla klec a on musel v hodině dvanácté 
úprkem zachránit svůj vlastní život. Nakonec 
se mu podařilo nalézt skrýš zde, v tomto (pod 
slupkou normálna) velice tajemném městě. Ča-
sem se zvěsti a fámy o minulosti tohoto měšťa-
na rozkřikly, ale on byl schopen nastalé situace 

obratně využít a za nemalý peníz poskytoval 
obyvatelům Brokátové čtvrti své služby v podo-
bě přípravy různých elixírů, mastí a všemožně 
omamných látek, pro majetné sestavoval ho-
roskopy a poskytoval jim rady při důležitých 
životních rozhodnutích, a dokonce se mu díky 
místní lodní dopravě podařilo vybudovat ně-
kolik obchodních kontaktů s místy vzdálenými, 
jeho talismany a tinktury byly prý totiž velmi 
ceněny. Peníze se znovu začaly hrnout a vše mu 
nakonec přerostlo přes hlavu, což se asi vzhle-
dem k objemu jeho služeb po době dostatečné 
k tomu, aby mu z nesnadné situace, ve které se 
nalézal při nastěhování sem, otrnulo. Přestože 
se snažil operovat ve skrytu a v co největší ano-
nymitě, informace si ven svou cestu našly, stej-
ně tak, jako si cestu zpět k němu našel asasin 
najatý bývalými soky.

Ovšem už za jeho života se sem sjelo několik 
dalších pěstitelů věcí odtažitých, někteří se stali 
jeho učedníky, někteří sem prostě přijeli bádat a 
budovat věděckou kolegialitu, a tak se stalo, že 
i po Antóniově smrti vědy a jejich nositelé v této 
čtvrti přebývají. A majetní jejich služby stále rádi 
využívají jak k věcem těla, často různým rozko-
ším, k péči o zdraví a někdy, nutno dodat, i péči 
o dochucování pokrmů osob nežádoucích, tak 
také i k věcem ducha – synové některých míst-
ních jsou v lékárnách, dílnách a laboratořích 
v učení a jednou i z nich budou zdatní vzdělanci. 
Avšak i méně majetní sem občas zajdou, proto-
že i zde se najdou dobré duše, které ostatním 
v nemoci pomohou jen za příslib vyrovnání dlu-
hu a ne pouze za plný měšec na dřevo.
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Není to však barevná voda, která se občas 
line řekou od domů sousedících s ní, co některé 
občany nutí obcházet domy co nejdelším ob-
loukem, nejlépe až podél mola. Traduje se totiž, 
že bádání některých podivínů zašlo tak daleko, 
že se ve sklepeních domů mají nacházet brány 
do samotných sfér pekelných a ze dvorů domů, 
které jsou očím kolemjdoucích skryté, jelikož se 
nacházejí uvnitř zástavby, se prý ozývají skře-
ky prapodivných tvorů zde pěstovaných, jež 
lze nalézt jen v bestiářích starých věků a které 
si mudrcové prý nechali za velký peníz dovézt 
Hanzou z dalekých krajů v bednách opásaných 
řetězy, pomalovaných prapodivnými znaky 
a stěhovaných na souš jen za bezměsíčných 
nocí – alespoň tak se to v místních putykách pl-
ných báchorek a pověrčivých duší říká.

Možné zápletky:
• Místní učni často ven nechodí a mají přís-

ný závazek nevyzradit žádná z tajemství, 
ke kterým při zdejším studiu přičichli nebo 
jichž byli svědky. Jenže právě pomoc ta-
kového mladíka, který by se kvůli nasta-
lým okolnostem mohl nechat obměkčit, 
družina potřebuje. Jednomu z měšťanů 
se ztratila dcera a všechny indicie vedou 
právě k cechu mistra tohoto mladíka, kte-
rý však už od mala ztracenou dívku zná, 
a tak by mohl být nápomocen snahám ji 
najít přesto, že by mu kvůli vyzrazení in-
formací zapovězených veřejnosti mohlo 
hrozit velké nebezpečí.

L. Doky
Autor: Vallun

Doky jsou čtvrť uzpůsobená práci na tvorbě 
lodí, voní dřevem a smolou. Účelovosti je 
podřízeno vše, právě z ní vychází péče o pro-
sté dělníky. Slušné živobytí je vykoupeno 
prací a důsledně hlídaným pořádkem. Doky 
jsou skutečným zdrojem moci a bohatství 
Ravnburghu.

Pod západní hradbou jižní části města vyrostly 
Doky. Patří Hanze, alespoň většina z nich, ov-
šem faktickým pánem doků je Henry Clopton. 
Původem prostý hanzovní tesař se vypracoval 
přes všechny námořnické a loďmistrovské pozi-
ce až k vlastní vlajce. Jenže té si dlouho neužil, 
v bitvě s privatýry sloužícími Dayhavenu přišel 

o nohu, a co hůř, utrpěl zranění hlavy, což ho 
přinutilo opustit moře – stal se příliš náchylným 
na mořskou nemoc. Svou energii a přičinlivou 
mysl tak cele vložil do reorganizace městských 
loděnic. To se mu dařilo tak dobře, že se stal 
kapitánem všech doků ve městě, nejen han-
zovních. Jeho metody nejsou složité – věděl 
dobře, co dělníci potřebují k tomu, aby mohli 
odvádět slušnou práci, a zajistil jim to. Takže se 
z doků stala možná nejspořádanější, ale také 
nejnudnější čtvrť ve městě. Velká část starých 
domků byla nahrazena uniformními stavbami 
organizovanými samotným Cloptonem. Někde 
dokonce vznikly přímo ubytovny pro tovaryše 
a pomocné síly. Péče o své lidi, posádku lodě 
Dock, jak sám s pýchou říkává, mu vynesla to, 
že přezdívka Černá tvář (další následek zraně-
ní) je užívána spíše s úctou než s posměchem. 
Ovšem pouze za jeho zády, Henry hodně lpí na 
oslovení Kapitán. Asi stejně jako touží po právu 
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přestěhovat se do Brokátové čtvrti (viz B), již 
vnímá jako symbol skutečné urozenosti. To je 
mu však přes nesporné zásluhy a značný maje-
tek pro jeho nízký původ zapovězeno.

Domky a ubytovny jsou zřízeny ve tva-
ru podkovy kolem obrovského skladovacího 
prostoru, kde kromě desítek bud, kolen a pří-
střešků jsou snad nekonečné řady dozrávajících 
kmenů – dubů, borovic, habrů, jilmů a desítek 
dalších. Jejich vůně dodává celé čtvrti něco z at-
mosféry horské vesnice. Sklady smoly pak byly 
důvodem, proč Doky jako jediná z ravnburských 
čtvrtí mají stálou požární hlídku. Poslední stra-
na skladů pak přímo přiléhá k vlastním lodě-
nicím. Nalézt tu lze jedinou hospodu – Ráhno, 
nacházející se na západním okraji poblíž vody. 
Slouží spíš jako sociální a náborové centrum, 
kde se shánějí noví pracovníci a podobně. 

Hned vedle Ráhna je zbrojnice Kožených 
krků, požární hlídky pojmenované podle lido-
vého označení lodních strážců. Haledéři mají 
za úkol strážit sklady cenného dříví, ale s Clop-
tonovým svolením i celou čtvrť a pořádek v ní. 
Jejich dohled je dosti nekompromisní – tak jako 
i malý požár v prostoru přeplněném dřívím, 
smolou a plachtami. Kožené krky nosí dlouhé 
původně mooringové háky, kterými strháva-
jí hořící střechy a případně celé domy, aby se 
oheň dál nerozšířil. I druhý nástroj se vyvinul 
původně z lodního vybavení – krátké sekery se 
hodí jak do pranice, tak na nouzové otevírání 
dveří. S oběma zbraněmi absolvují náročný a 
důkladný výcvik. V případě potřeby mají k dis-
pozici i dvouranné kuše, osobní palné zbraně 

nepoužívají. Jejich konstrukce je přísně střeže-
ným tajemstvím a zřejmě Henryho vlastním vy-
nálezem. Kromě Doků haledéři střežili i rozsáh-
lé pozemky na jih od města, jež Henry nechal 
osazovat dubovými a borovými háji, aby i za 150 
a více let bylo z čeho stavět lodě.

Koženým krkům velí kapitán Avery Askew, 
vysoký, štíhlý a pohledný elegán, vynikající šer-
míř a neméně schopný taktik. Jako vzdálený 
potomek jednoho z urozených rodů nosí dlouhý 
meč, ve městě lze najít nemálo rodin, jež přišly 
o nějakého svého člena v souboji s ním. Zatímco 
pro Cloptona je pořádek nástrojem k dosažení 
cíle – budování stále lepších lodí a jejich rych-
lé opravy – tak pro Askewa je přímo posedlos-
tí, kterou rád přenáší na své požárníky … V dů-
sledku toho nejsou Doky zrovna nejpříjemnější 
čtvrtí pro cizince či jiná podezřelá individua. Ta 
nejpodezřelejší pak čeká rozhovor s otcem Si-
meonem, Strážcem tajemství Doků. Přesto je 
zde mnoho důvodů, proč se sem vypravit – práce 
je zde vždycky dost (a zdaleka nejen dělnické), 
najdete zde ty nejlepší řemeslníky z oborů vy-
užitelných na moři, školu ranhojičů, bochaus – 
neoficiální cech lodních poddůstojníků. 

Otec Simeon, bývalý lodní kněz a Clop-
tonova pravá ruka, má za své poslání zabránit 
tomu, aby se některé z nesčetných tajemství 
ravnburské stavby lodí nedostalo do rukou 
konkurence, ať již obchodní, nebo válečné. 
A že těch tajemství je požehnaně – Clopton, ač 
konzervativní jako každý námořník, si je dobře 
vědom významu pokroku a neváhá vynaložit 
velké částky na získání tajemství druhých nebo 

na výzkum těch vlastních. Za trosky jakési vel-
mi exotické lodě a jediné dva přeživší členy její 
posádky zaplatil Mořským vlkům (viz C) dokon-
ce generální opravou obou jejich velkých lodí. 
Tenhle výměnný obchod skončil málem krvavě, 
na lodích nezůstalo prkno na prkně. Po prvních 
několika bitvách Vlci Cloptona a jeho muže od-
prosili – jejich lodě neměly sobě rovné.

Možné zápletky:
• Postávám je nabídnuta bohatá odměna, 

když zapálí sklad smoly, který se nachází 
v nejstřeženější části Lagerholzu – ústřed-
ního skladiště. Mise je to riskantní sama 
o sobě – zapálit desítky tun smoly nejde 
bez značného rizika. Ale bdělost haladérů 
z ní dělá misi prakticky nemožnou. Navíc 
chtějí postavy vyvolat požár, který dost 
možná zahubí stovky dokařů? Nezkusí 
spíše najít toho, koho nikdo nechce vidět, 
obávaného otce Simeona, a nepředají mu 
informace? Třeba dostanou odměnu od 
něj.

• Postavy si najme jako doprovod a ochranu 
Rose Rous, hlavní akvizitor Henryho Clop-
tona. Sympatická a usměvavá zrzka je 
dobrá společnice a štědrá patronka. Nic-
méně rozhodně nemá o nepřátele nouzi. 
Jak vyjde najevo, může za to její urput-
nost a nesmlouvavost při zajišťování další 
a další půdy pro výsadbu Cloptonových 
lesů. Bude chtít družinka dodržet smlou-
vu, když zjistí, že si Rose může za ohrožení 
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sama? Nebo budou o to víc stát na straně 
ženy, která chce zabránit vypálení a rozo-
rání každého kousku půdy v širokém okolí 
Ravnburghu?

• Avery Askew vyzval k duelu Mowfurthova 
(viz C) bratrance Barnabyho, nikdo přes-
ně neví proč. Zato se dobře ví, že Barna-
by se sice vytahuje se svým uměním, ale 
proti Askewovi nemá šanci. Baron Tobias 
nabízí hodně slušnou odměnu za to, když 
postavy zajistí, aby Barnaby souboj pře-
žil. Jakýmkoliv způsobem. Mohou zkusit 
odstranit příčinu výzvy, ale přimět Bar-
nabyho k omluvě nebude vůbec snadné. 
A bez omluvy se nevzdá Askew – Barnaby 
označil Kožené krky za „akorát naparádě-
né požárníky“.

Doky – shrnutí
Řadové dřevěné domky a ubytovny, vůně dřeva, 
smoly a spousta práce.

Místa: hostinec Ráhno, námořní ško-
la, Chrám poznatků, zbrojnice Kožených krků, 
ústřední skladiště Lagerholz.

Lidé: Henry Clopton – šéf doků, námořní 
veterán, oddaný Hanze a Ravnburgu, svérázný, 
touží po právu bydlet v Brokátové čtvrti.

Avery Askew – šéf Kožených krků, pedant, 
sadista, velmi schopný, duelant.

Otec Simeon – Strážce tajemství doků, lo-
vec nápadů a talentů, seschlý mužík středního 
věku, jeho snem je najít kouzelníka ovládajícího 
vítr.

M. Malsterovo pole
Autor: Ilgir

Malsterovo pole je rozlehlé pohřebiště, kde 
se přes den scházejí počestní lidé k pamětním 
hostinám. V noci je naopak dějištěm pokout-
ných jednání nekalých živlů, jakož i cílem zhý-
ralé mládeže provádějící zde nepřístojnosti.

Pohřebiště za městem nese jméno svého zakla-
datele, vévody Francise Malstera. Z obou stran 
lemují cestu, která je v tomto úseku vydláždě-
na tmavým kamenem, hroby a hrobky obyvatel 
města. Jsou jich tisíce a všem, kdo procházejí 
kolem, připomínají, že lidský život není bez kon-
ce. Nejprostší hroby mají podobu nízkých ba-
chratých věžiček, v nichž jsou zazděny ostatky 
zemřelých. Ani u nejmenších hrobů nechybí ka-
menná sedátka. Dle jižního zvyku, který si mnozí 
obyvatelé osvojili, se rodiny scházejí ke společ-
nému jídlu na hrobech svých předků ve výroční 
den jejich úmrtí. Hrobky bohatých patricijských 
rodů jsou vystavěny do podoby kruhových bu-
dov s kupolí, zevnitř i vně honosně zdobených. 
Pod střechou je dost místa na okázalé hostiny, 
kterým mohou přihlížet zesnulí předkové skrze 
posmrtné masky zazděné v silných stěnách.

Zatímco přes den je na Malsterově poli 
rušno díky lidem proudícím po cestě i pozůsta-
lým navštěvujícím své zemřelé, s příchodem 
tmy se pohřebiště stává na první pohled opuš-
těným místem. Žádný slušný člověk se přece 

nevydává mezi mrtvé v noci. Určité výjimky se 
ovšem najdou.

Malsterovo pole totiž přes noc slouží k roz-
ličným spikleneckým schůzkám nekalých zámě-
rů. Zejména mezi staršími lidmi je rozšířeno pře-
svědčení, že co je vyřčeno v příbytku mrtvých, 
zůstane bezpečno. Kdo by takové tajemství své-
volně prolomil, toho nemine pomsta ze zásvětí. 
Výzva k nočnímu setkání na Malsterově poli tak 
bývá znamením, že dotyčný nemá plnou důvěru 
druhé strany. Pokud se dobrodruzi zapletou to 
intrik mezi měšťany, mohou se snadno ocitnout 
v noci na Malsterově poli v roli vyjednavačů, vo-
lavek, ochranky či špehů.

Již dlouho přežívá ve městě stará pověra 
o tom, že děti zplozené na pohřební půdě bude 
provázet požehnání podsvětních mocností a že 
budou obdařeny věšteckými dary. V podivně 
zdeformované podobě se takto vzniknuvší fe-
nomén milostného setkávání v hrobkách pře-
nesl mezi zhýralou mládež nejen z Brokátové 
čtvrti, i když pro tu je jistě plození potomků ná-
sledkem spíše nežádoucím. Noční pátrání po 
zmizelé dceři ctihodného patricije tak může mít 
zajímavé finále na Malsterově poli.

Také někteří obzvláště drzí zlodějíčci, kteří 
se nelekají ani pomsty mrtvých, brousí za tmy 
mezi hrobkami a hledají, kde a čím by si přilep-
šili. Z nich nejhanebnější jsou zloději těl, kteří 
vykopávají čerstvě zazděné zemřelé a prodávají 
je mágům, alchymistům a felčarům. Mezi hroby 
se také potloukají toulaví psi a další zvířata, kte-
rá sem přilákaly zbytky jídla zanechané zde přes 
den lidmi.
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N. Kapitulní škola 
svatého Leonarda
Autor: Hike

Kapitulní škola a knihovna bratří leonardiá-
nů, mnichů v šedých kutnách.

Jižní Nové město, uzavřené v objetí městských 
hradebních zdí, nabízí oproti živelněji založené-
mu severnímu Starému městu jiný pohled. Ulice 
jsou zde spořádaně symetrické, široce stavěné, 
prostranství s kašnami sloužící jako tržní místa 
kvalitně vydlážděná, okna řemeslnických domů 
zde zdobí květiny v keramických květináčích a 
vůně čerstvě napečených housek a caltů se mísí 
s vůní vařeného piva a nad vším ruchem z ob-
chodů a dílen zní rytmické dusání okovaných 
bot městské hlídky.

Uprostřed idyly řemeslného rozkvětu na 
Pekařském náměstí stojí Kapitulní škola sva-
tého Leonarda. Cihelná budova s výstavným 
průčelím, kterému vévodí velká rozeta zdobená 
barevnou vitráží, skrývá vstup do majestátních 
prostor klášterní školy. Celý komplex s ambitem 
ve svém středu zavírá zahradu a ruch města zde 
utlumen ustupuje atmosféře vědění a studia. 
Leonardiáni v šedých kutnách převázaných stří-
brnými řetězy tu se sklopenými hlavami přechá-
zejí s knihami v rukách a jen polohlasně debatu-
jí nad teologickými i čistě světskými vědeckými 
teoriemi.

Bratři leonardiáni obývající kapitulní ško-
lu tvoří ostrov vědění v Novém městě. Sami 
bratři často takřka nevycházejí z jejích prostor, 
s velkou výjimkou svátku svatého Leonarda, kdy 
jde průvod mnichů v kutnách, kteří nesou lucer-
ny, a lidé z města od nich zapalují svíce, dokud 
ve všech oknech nehoří plamen vědění patro-
na řádu. Bratří zde žije jen něco málo přes dva 
tucty, ale přes den sem docházejí laičtí studenti 
z města a rovněž jsou zde ubytováni přespolní 
studenti, neboť ravnburská kapitulní škola je 
vyhlášená i za hranicemi města.

Probošt kapituly Robert Staverton, pod-
saditý chlapík se sklonem ke tloušťce, je člověk 
přívětivý a snad až naivně dobromyslný. Ve vě-
cech pravidel kapitulní školy je smířlivý, a když 
laičtí studenti – většinou synkové kupců a bo-
hatších řemeslníků – ztropí nějakou výtržnost, 
sám se zaručuje za jejich nevinu nebo alespoň 
za pokání a nejčistší úmysly. Desátník městské 
hlídky Thomas Gomfrey s ním letos už několi-
krát jednal o potrestání výtržníků, avšak pokaž-
dé bezvýsledně. Je jasné, že peníze ze školné-

ho studentů přinášejí podstatnou část příjmů a 
umožňují mnichům věnovat se bádání.

Bratrům leonardiánům, vázaným pří-
sahou řádu, vládne pevnou rukou kanovník 
Arthur Urswick, vysoký a šlachovitý muž, jehož 
přísnému pohledu nic neunikne. V kontrastu s 
dobrotou hlavního představeného řádu je to 
právě Urswick, který má na svědomí fakt, že za 
posledních pár let se již několik bratří rozhod-
lo porušit přísahu a vzít nohy na ramena. Šušká 
se, že mladý bratr Christopher, který si vzal ži-
vot koncem loňského léta, tak učinil právě kvůli 
Urswickovi.

V kapitule je rovněž obsáhlá knihovna, 
kterou spravuje bratr knihovník Jerome Eve-
rard, je to člověk, který žije mezi knihami a žije 
i v knihách, nebýt péče ostatních, určitě by se 
zapomněl i najíst. Velká část nákladů na knihov-
nu, stejně jako značné množství knih je hrazeno 
Stephenem Grofhurstem, hlavou rodu stříbro-
baronů ze Starého města (viz C). Povídá se, že 
Jerome je nemanželský potomek rodu Grofhur-
stů, nebo je také možné, že starý Grofhurst platí 
za to, aby některá tajemství z matričních knih, 
které leonardiáni spravují, doputovala k těm 
správným uším.

Není bez zajímavosti, že v jedné z užších 
ulic, které Kapitulu svatého Leonarda obklopu-
jí, stojí zapadlé vetešnictví Adama Sayera, kde 
shrbený šedivý majitel v omšelém kaftanu na-
bízí všelijaké krámy, od zašlých stříbrných nožů 
přes křišťálové flakóny, v lihu naložené hady až 
po vycpanou mořskou pannu. Rovněž zde kou-
píte zaručeně funkční ochranné amulety a mas-
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ti přinášející štěstí a přízeň opačného pohlaví. 
Po večerech se sem pak pod rouškou tmy schází 
nesourodá skupinka přátel okultních záležitostí 
a nad zaprášenými pergameny za svitu černých 
svící mumlají své mantry, které mají přivolat by-
tosti ze zásvětí. Nejeden z nočních návštěvníků 
Sayerova obchodu zakrývá pláštěm tonzuru a 
šedou kutnu.

Možné zápletky:
• Jeden z přespolních laických studentů, 

kteří bydlí v kapitulní škole, zle pobodal 
bezvýznamného vandráka při opilecké 
hádce v hospodě, kde družinka právě ve-
čeřela. Na jedné straně sporu je desátník 
Gomfrey a na druhé probošt Staverton. 
Svědectví, které postavy podají, bude hrát 
důležitou roli a jistě jim zajistí výhodu na 
straně jedné a zavřené dveře na straně 
druhé.

• Potulný bard zastavil u Adama Sayera 
svou loutnu. Když ji přišel vyplatit, nástroj, 
který dostal zpět, je jiný, nedokáže přesně 
vysvětlit čím, protože vypadá přesně jako 
jeho loutna, ale odmítá na něj hrát.

• Bratr Edvard Swan, který má zrovna dnes 
službu u brány, má také na starosti olej do 
luceren pro nadcházející svátek svatého 
Leonarda, peníze, které dostal od bratra 
Urswicka ale místo nákupu oleje s kup-
cem Walterem Manstonem prohrál v kar-
tách. Už jen pár dní a bude muset s barvou 
ven, karabáč ho jistě nemine.

P. Rybářská vesnice 
Sharprock
Autor: Sarsaparillos

Osada rybářů, dělníků a lesníků s vysokou mí-
rou nezávislosti, situovaná východně od Ravn-
burghu. Nenápadná vesnice je ve sku tečnosti 
tajnou základnou vyzvědačské sítě Červená 
perla, kterou zde pod patronátem sousedního 
města Dayhaven řídí bratři Foxové.

Na vysoké břidlicové skále leží obyvateli centra 
Ravnburghu přehlížená a napůl zapomenutá 
vesnice Sharprock. V dávných dobách se zde 
nad pobřežím tyčila mohutná pevnost, ze které 
do dnešních dní zbyly jen trosky obvodových zdí 
a sklepy vytesané ve skále a mnoho spletitých 
chodeb. Dnešní obyvatelé zachránili ze zříceni-
ny maximum a jejich malebné domky často vy-
užívají pozůstatků pevnosti ve svých konstruk-
cích. Celkově působí vesnice velmi sklíčeným, 
ale přesto útulným dojmem a svou malebností 
si nezadá s většinou městských čtvrtí. Směrem 
dolů k pobřeží vybavili rybáři strmou skálu dů-
myslným systémem žebříků a nákladních jeřá-
bů, které sahají až k molům na hladině moře.

Místní obyvatelé se většinou živí jako ry-
báři, pár rodin spravují přilehlá políčka a hrstka 
zdejších mužů tráví čas v nedalekých lesích na 
lovu a při obstarávání neustále potřebného dře-

va. Namísto v pytukách popíjejí ve volném čase 
u svých sousedů. Jediné místo, kde přespávají 
případní pocestní, je u místní léčitelky Helen. 
Vesničané žijí spořádaným životem jako sou-
držná komunita a minimální zájem zhýralých a 
prohnilých měšťanů jim dlouhodobě vyhovuje. 
Hlavním důvodem je pocit křivdy z několik let 
starého sporu s rybáři ze Slatiny o loviště, kdy 
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vedení města zcela nepochopitelně přisoudilo 
drtivou většinu vod v okolí města slatinským. 
Úlovky ryb proto již delší dobu zdaleka nedoká-
žou nasytit všechny hladové krky. A ačkoliv by 
tedy většina vesničanů měla být velmi chudá, 
lze z každé části Sharprocku vyčíst podezřele 
vysoký životní standard, oslnivost a uhlazenost.

Za těžko odůvodnitelné bohatství Shar-
procku mohou její letití vůdci, dvojčata Bernard 
a Barnaby Foxovi. Oficiálně majitelé několika 
rybářských lodí a správci zvolení vesnicí, kteří 
ale ve skutečnosti již několik let tajně spolupra-
cují se sousedním městem Dayhaven, ležícím 
dva týdny cesty podél pobřeží na východ. Místní 
vládci mají eminentní zájem rozložit Ravnburgh 
zevnitř a Sharprock využívají jako centrum jejich 
vlivu a operací. Bratři Foxovi vedou jako pečlivě 
vyškolení emisaři tajných služeb své operace a 
za odměnu inkasují z Dayhavenu ohromné část-
ky, bez kterých by vesnice již nejspíše upadla 
v chudobě do zapomnění. Transport peněz a 
informací zajišťují v pravidelných intervalech 
protřelí bývalí dobrodruhové, kteří se ve vesnici 
rovněž vydávají za místní prosté rybáře, dělníky 
a řemeslníky.

Oblasti zájmu bratří Foxových zahrnují 
v podstatě vše od vydírání, špionáže a podplá-
cení přes únosy, občasná zmizení a ovlivňování 
městského pořádku. Jejich práce je organizová-
na přes tajnou síť špehů a vyzvědačů pojmeno-
vanou jako Červená perla, kterou se její členové 
také prokazují. V síti je zapojeno mnoho vesniča-
nů a mají své agenty i ve většině čtvrtí Ravnbur-
ghu. V současné době mají Foxovi kolem prstu 

čerstvě omotaného pokladníka stráží Felbrigga 
(viz F) a jejich momentální zájem je namířen ze-
jména na Gilberta Aylewarda (viz E) a Brokáto-
vou čtvrť (viz B). A aby toho nebylo málo, plní 
se v mezičasech sklepení pod Sharprockem mo-
derními zbraněmi a výzbrojí, kterou si zde vládci 
Dayhavenu připravují pro případnou vojenskou 
intervenci. A jak je vůbec možné, že tak rozsáh-
lé spiknutí Sharprock stále drží pod pokličkou? 
Každý vesničan o spiknutí ví a všichni z něj pro-
fitují – přece jen je to v posledních letech jediný 
důvod jejich prosperity. Jako jedna velká rodina 
drží pospolu a ublížit jednomu vesničanovi zde 
znamená obrátit na sebe hněv celého Sharproc-
ku. A dokonce i mnoho místních dětí nosí v kap-
se červenou kuličku nebo alespoň jeřabinu.

Možné zápletky:
• Bohatý měšťan z Brokátové čtvrti Good-

rington shání skupinu neohrožených dob-
rodruhů na drsnější prácičku. Postavám 
prozradí, že je vydírán šarlatánkou ze 
Sharprocku Ruth a potřebuje od ní získat 
kompromitující dopisy, a to jakýmkoliv 
způsobem. Postavám za odměnu slíbí vy-
užití svého vlivu mezi měšťanstvem. Ruth 
je stará žena na odpočinku, která žije se 
svou vnučkou Helen. Na první pohled pů-
sobí jako neškodná stařenka, která ale až 
podezřele mnoho času tráví se svými tře-
mi psi ve sklepení pod domem. Podaří se 
postavám získat dopisy ukryté ve sklepě 
nenápadně, nebo násilím? A jak se zacho-

vají v případě, že je při návratu ke Goodrin-
gtonovi přepadne skupinka ozbrojenců, 
která se jim pokusí dopisy vzít?

• Na postavy se obrátí s žádostí o pomoc 
předák rybářů Henry Brook. Tvrdí, že ně-
kolik jeho lidí bylo v posledních týdnech 
přepadeno pašeráky ze Slatiny poblíž 
Ægirskeru (viz Æ) a utopeno v hlubinách 
okolo Cobhamova útesu (viz Œ) i se člu-
ny a výbavou. Brook by potřeboval získat 
nezvratný důkaz, který by přiměl vedení 
města zahájit oficiální vyšetřování. Slíbí 
zajímavou finanční odměnu, ale nechce 
prozradit, co rybáři ze Sharprocku pohle-
dávali po setmění v okolí ostrovní svaty-
ně. Podaří se postavám nalézt potřebné 
důkazy? Nebo se naopak ukáže, že jde o 
promyšlenou provokaci cílenou na Gilber-
ta Aylewarda?

• Postavy jsou při noční procházce Shar-
prockem svědky přepadení – na slušně 
vypadajícího osamělého muže zaútočí 
dva vrahové. Ukáže se, že napadeným je 
sám Gregory Lochbearer (viz A) a že na-
jatými vrahy jsou neschopní rybáři ze 
Sharprocku, kteří i bez případné pomoci 
postav nedokážuo Gregoryho významně 
ohrozit. Gregory bez váhání pověří po-
stavy okamžitým diskrétním vyšetřením 
případu. Skrývá se iniciátor útoku někde 
v Sharprocku? A proč by posílal nevycviče-
né amatéry na tak důležitý cíl? Nejedná se 
náhodou jen o záludné testování schop-
ností a loajality postav Červenou perlou?
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Q. Južná pevnosť – 
Nomam
Autor: Skenderax

Uhladený, usporiadaný, čistý a spokojný vý-
zor Nomamu je zásterkou a reklamou ban-
kového domu rodu Kentovcov i žriedlom in-
formácií, ktoré zhŕňajú Červené Hviezdy. „Za 
peniaze je možné kúpiť všetko.“ – toto kon-
štatovanie sa stalo neoficiálnym heslom Juž-
nej pevnosti.

Južná pevnosť bola založená ako ochrana vod-
ného toku do vnútrozemia. Pôvodná obranná 
veža sa v neskoršom období rozrástla o nádvo-
rie a hospodárske budovy i stálu posádku nie 
len na patrolovanie pobrežia, ale i na obsluhu 
obliehacích strojov schopných poškodiť každú 
loď vhodnú na splavenie rieky.

Vznikom prístavu a rastom samotné-
ho mesta však strácala na význame a začala 
chradnúť. Jej posádka sa zredukovala na tu-
cet vojakov vykonávajúcich funkciu colníkov a 
mýtnikov.

Zlaté obdobie a prerod zažila pred štyrmi 
generáciami, keď ju získal do dedičného práva 
Allen Kent. Bývalý bohatý obchodník začal pre-
rod pevnosti na obraz toho, ako je známa teraz.

Dostala meno Nomam.
Pevnosť Nomam je fyzickým znázorne-

ním úhľadnosti, svetlosti, jednoduchosti a účel-
nosti. Pôvodná veža sa stala jadrom 21 metrov 
širšej hranatej tehlovej veže vysokej 27 metrov. 
Jednoduchosť jej vonkajších tvarov so strohými 
úzkymi obdĺžnikovitými oknami, kontrastuje 
s bohato zdobenou fasádou. Domy, ktoré okolo 
vznikli sú umiestnené do štvorcov tak, aby z od-
vrátenej strany od veže tvorili súvislú tlustú ka-

mennú hradbu so strechou naklonenou k veži. 
Takto vytvorené prstence domov oddelené od 
seba širokými ulicami a spojené chránenými 
foyermi tvoria dokonalú geometrickú harmó-
niu. Jednoduchosť tvarov a princíp opakovania 
dáva návštevníkovi dojem, že sú mu ulice pev-
nosti známe a pôsobí ukľudňujúcim dojmom.

Čistota, poriadok a zdanie spokojnos-
ti domácich, má svoje verejné tajomstvo. Rod 
Kentovcov, momentálne zastúpený jeho hlavou 
Solomonom Kentom, sa venuje bankovníctvu a 
každý v podhradí je zamestnancom rodu. Drtivá 
väčšina ako byrokratický personál zamestnaný 
evidencou a správou finančného toku Kentov-
cov a samotná fyzická ochranka, ktorú chráni 
i poriadok na uliciach. Nad všetkým tým bdie 
neoficiálna tajná služba podriadená priamo 
hlave rodu. Jej úlohou je získať najtajnejšie in-
formácie o potencionálnych bohatých klien-
toch a dohliadať na to, aby každý zamestnanec 
bol spoľahlivou osobou. Služba, ktorá medzi 
obyvateľstvom získala meno Červené Hviezdy 
alebo len Céhá, podľa preukazu, ktorý im dáva 
právo nad životom a smrťou zamestnancov 
rodu Kentovcov, je veľmi nechválne známa svo-
jou oddanosťou, metódami a bezškrupulóznym 
spôsobom získavania informácií a vymáhania 
dlhov.

Nomam žije zdanlivo svojim vlastným ži-
votom nezávislo od okolia. Opak je však prav-
dou. Práve pôžičky, investície a informácie sú 
zdrojom jej nezmerného bohatstva. Oficiálne 
má pevnosť otvorené brány pre každého, kto si 
chce požičať a má čím pôžičku založiť, ale ne-
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oficiálne je najdôležitejším klientom smotánka 
z okolia. I preto rod Kentovcou usporadúva kaž-
dých 27 dní bál, na ktorý sú pozvaný všetci šľa-
chtici, obchodníci i významný ľudia.

Možné zápletky:
• Hrdinovia sú v prezlečení za šľachticov 

na bále, kde tajne odovzdajú šľachtične 
dopis od milenca. Situácia sa skompliku-
je, keď nájdu dvojicu hostí vo fajčiarskom 
salóniku mŕtvych. Jeden bol otrávený a 
druhý prebodnutý. Rod Kentovcov musí 
vyriešiť vraždy rýchlo a exemplárne, aby 
nestratil dôveru svojich klientov. Bál je 
uzavretý a hľadá sa vrah. Alebo aspoň 
niekto, na koho by sa vraždy hodili. Hrdi-
novia musia zachovať svoje utajenie po-
kiaľ nebudú vraždy vyriešené, alebo získať 
dosť informácií, aby sami zločin vyriešili. 
Prečo otrávil bohatý obchodník miestne-
ho šľachtica a ten ho cítiac smrť prebodol? 
Išlo o vyrovnávanie účtov? Nesúvisí zločin 
z listom, ktorý hrdinovia priniesli?

• Hrdinovia sú najatí kapitánom Červených 
Hviezd, aby získali dôvernú informáciu. Je 
etické odovzdať informáciu ČH a zhrab-
núť odmenu? Je bezpečné im informáciu 
zatajiť alebo ich dokonca oklamať? Nie je 
výhodnejšie spraviť si „očko“ u Červených 
Hviezd?

• Miestny účtovník je vydieraný, aby spre-
neveril dokumenty Kentovcov a vymazal 
dlhy nemenovaného obchodníka. Červe-

né Hviezdy mu však hľadia na ruky. Po-
môžu hrdinovia sfalšovať dokumenty? 
Odstránia agentov Červených Hviezd? Vy-
sporiadajú sa s vydieračmi? Z čoho budú 
mať najväčší zisk a z čoho najväčší profit?

• Hrdinovia získajú informáciu alebo žia-
daný predmet od umierajúceho muža a 
potrebujú ju dostať z Nomamu. Ťahová 
naháňačka po meste na štýl hry Mlyn (sa-
mozrejme s viacerými uzlami), pri ktorej 
môžu hráči využívať svoje znalosti osôb 
(agenti ČH, miestna stráž, …) a miest (krč-
ma, strážnica, predajne, zmenárne, …) 
Nomamu, aby získali náskok pred pre-
nasledovateľmi. Prenasledovať ich budú 
tajní agenti, najatí zabijaci i spiaci agenti. 
Ak si postavy trúfnu, môžu porušiť „pravi-
dlá“ a zliezať múry jednotlivých okruhov 
alebo inak získať výhodu nepredvídateľ-
ným správaním. Slučka sa však okolo nich 
bude zužovať! Využijú postavy priechod-
nejšie cesty mestom na rýchly únik, alebo 
sa spoľahnú na anonymitu masy? Budú 
ochotný zahodiť svoje vybavenie a zamas-
kovať sa, alebo radšej poštvú na svojich 
prenasledovateľov miestne stráže? Spra-
via rozruch a „hodia“ to na niekoho, aby 
mohli zmiznúť v tme podchodov? Komu 
môžu veriť a kto je skrytý nepriateľ?

S. Stoky
Autor: Arten_CZ

Tajuplné a rozlehlé stoky, které tu byly dříve 
než město samo.

Proč vznikly dvě nejbohatší čtvrti právě v mís-
tech, kde vznikly? Může za to vhodná strategic-
ká pozice? Přístup k Dokům? Vhodné podloží? 
Dostatek materiálu? Ano, samozřejmě. Ale hlav-
ní důvod, proč vznikly Brokátová čtvrť (viz B) 
a Zlaté nábřeží (viz C) právě v místech, kde je 
můžeme nalézt, je původní systém kanalizace 
a akvaduktů, který se stará o zásobování čtvrtí 
pitnou vodou a odvod nečistot a splašků.

Původ kanalizačního systému není přesně 
známý. K jeho částečné rekonstrukci však došlo 
v době osidlování Brokátové čtvrti. Akvadukty 
jsou zásobovány soustavou podzemních stud-
ní a poháněny Velkým čerpadlem. Přebytečná 
voda je současně používána k provozu kanali-
začního systému, který ústí do zálivu (u písme-
ne S). Čerpadlo a údržba systému je pod sprá-
vou Kontrolora. Pozice Kontrolora je dědičná, 
v držení rodiny Crispů. Kontrolor a jeho zaměst-
nanci jsou financování z peněz Brokátové čtvrti 
a jednotlivých cechů Zlatého pobřeží.

Celý systém tvoří nepřeberné množství 
kanálů, akvaduktů, stok a potrubí. Část z nich 
je prozkoumaná a udržovaná, větší část, která 
se aktuálně nepoužívá, a tedy nikdo neplatí za 
její údržbu, je opředena tajemstvím. Nikdo neví, 
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co v kanálech žije a kam až kanály sahají. Podle 
zkazek sahal původní kanalizační systém podél 
pobřeží až ke Kapitulní škole sv. Leonarda. Pů-
vodní, nyní neudržované části, jsou odděleny 
mřížemi od používaných částí systému.

Možné zápletky:
• Během oprav došlo k náhodnému odkrytí 

původní části stok. Co skrývá? Vyplatí se 
někomu podniknout průzkumnou výpra-
vu? Byl nález skutečně náhodný? Opravdu 
může být pod městem ukryt poklad?

• Zločin v rodině Kontrolora. Jediný syn 
kontrolora zmizel. Šlo o únos? O vraždu? 
Nebo jen utekl, protože nehodlá násle-
dovat stopy své rodiny? Má jeho zmizení 
něco společného s dalšími lidmi, kteří zá-
hadně mizí a jejichž těla byla ve stokách 
nalezena?

• Brokátová čtvrť se navenek blýská. Co se 
ale děje pod ní? V podzemí? Co vše odnáší 
voda směrem k zálivu? Jak se rodiny zba-
vují nepohodlných svědků? Odkud berou 
oběti pro své rituály? A co se stane s obě-
tinou, když je spláchnuta do kanalizace? 
Proč začíná voda podivně zeleně zářit?

• Co je pravdy na dětských povídačkách 
o Králi Krysovi? Opravdu v kanálech žije 
někdo, koho poslouchají krysy pod celým 
městem? Opravdu je jedním z nich? Proč 
by někdo vytvářel takové povídačky?

• Nikdy nevyhazujte zlaté rybky a želvičky 
do kanálu, netušíte, co se z nich pod Bro-
kátovou čtvrtí může stát.

Æ. Ægirsker, 
ostrovní svatyně
Autor: Cor

Ægirsker je staré obřadní místo svázané 
s bohy moře, které i dnes hraje důležitou 
roli v duchovním životě místních. Tajemný 
ostrov je plný připomínek dávno minulých 
časů a opředen mnoha zkazkami a lokálními 
pověstmi. 

Skalnatý ostrov, jehož černé útesy se vzdorovitě 
tyčí nad burácejícím příbojem. Ægirsker, jak se 
mu říkalo od nepaměti, je záhadným a tajem-
ným místem, které uchovává památky na dáv-
né časy. Východní útes ostrova byl opracován a 
zpola z něj vystupuje obrovská mužská postava 
hrubých rysů, třímající v natažené paži mísu. 
Říká se jí Pán moří. Nikdo neví, zda ji vytesali 
předkové dnešních obyvatel města, nebo jiný 
národ z šerého dávnověku, ani proč nebyla řád-

ně dokončena. Dávní obyvatelé také zanechali 
všude po ostrově rytiny a ve skalách vytesané 
příbytky a chodby. Proplétají se celým ostrovem 
jako labyrint a jen některé jsou dost vysoké, aby 
umožnily pohodlnou chůzi.

Přímo pod útesem Pána moří stojí vztyče-
né a kameny s rytinami uspořádané do kruhu. 
Největší kámen, nacházející se přímo pod noha-
ma nedokončené sochy, nese nápis ᚫᚷᛁᚱ. Za pří-
livu voda sahá až do poloviny kamenů, ale když 
přijde odliv, dá se na místo dojít suchou nohou. 
Právě na tomto místě se v minulosti obětovalo. 
Jak šel čas, měnila se jména mořských bohů, 
ale některé zvyky a tradice zůstávaly. I v dnešní 
době, kdy uctívání starých bohů ustupuje refor-
movaným náboženstvím, má Ægirsker stále pev-
né místo v duchovním životě obyvatel města.

Říká se, že pohanští předkové obětova-
li u kamenů dobytek nebo i děti, aby si usmířili 
rozběsněné živly, zajistili si bohaté úlovky nebo 
bezpečnou cestu do dalekých krajů. Dnes už se 
takové oběti nekonají, jen pověrčiví rybáři ne-
chávají na obřadním kameni skořápky mušlí, aby 
utišili hněv moře a nezastihla je na moři bouře. 
Někteří ale věří starým povídačkám a připlouva-
jí sem obětovat ovce nebo kozy v naději, že Pán 
moří se za krev odmění zlatem nebo jinými po-
klady, které moře čas odčasu může vyplavit.

Na ostrově žije jediná živá duše – „Mořský 
stařec“, poustevník, který se stará o místní sva-
tyni. Pod jeho vedením se tu kdysi konaly obřa-
dy a z jeho vůle přijímali dávní pánové Citade-
ly křest ve slané vodě, aby potvrdili svůj nárok 
vládnout. Rituál se ale už více než půl století ne-
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konal, snad proto, že teď město řídí Hanza, snad 
proto, že poslední vládci Citadely zanevřeli na 
staré zvyky. Živou tradicí je ale Vítání úhořů a 
během tohoto svátku vyráží ráno k ostrovu prů-
vod zdobených lodí, od malých rybářských bá-
rek po větší plavidla. Na jejich palubách se ho-
duje a veselí až do noci, a když je dobrý rok, lze 
spatřit světélkující úhoře, kteří připlavali z řeky, 
aby se v moři rozmnožili. 

Poněkud pochmrunější je Svátek blud-
ných, kdy po setmění vyráží k ostrovu loďky 
ověšené lampiony, lidé se shromažďují pod so-
chou Pána moří, zapalují svíce a vzpomínají na 
ty, kteří se utopili nebo ztratili na moři. Někte-
ří posílají na moře malé vyřezávané lodičky se 
vzkazy či osobními předměty, věří se, že si na-
jdou svého adresáta, ať už je kdekoliv. Tu noc 
také prý mořská bríza přináší hlasy ze záhrobí a 
po půlnoci noc patří mrtvým. Vypráví se, že v tu 
dobu připlouvají lodě duchů a mrtví na ostro-
vě zanechávají vzkazy živým. Nikdo soudný na 
ostrově po půlnoci nezústává. Kromě Mořského 
starce, ten ostrov nikdy nepouští.

Stařec je i správce majáku a stará se o zá-
soby dřeva, které sem pán Citadely posílá. Když 
je tma nebo mlha, zapaluje oheň v obrovské 
míse, kterou drží socha Pána moří, aby lodě 
nenajely na skaliska. Chodbami ve skále se dá 
dostat až na ramena sochy, ale dojít přes paži 
až k míse je obtížný úkol kvůli zrádně kluzkému 
kameni a silnému větru. Traduje se, že pous-
tevník nemůže zemřít, dokud svůj nelehký úděl 
nepředá, ale to může jen trosečníkovi, kterého 
vyvrhne na ostrov samo moře. 

Odliv odhalí kamenitý šelf plný ostrých 
skalisek, porostlých řasami a slávkami. Ostrov 
pak připomíná bizarní hřbitov. Mezi kameny 
vězí kostry velryb a jiných mořských obrů a také 
zpuchřelé zbytky potopených lodí. Říká se, že 
za odlivu se dá skrze některé chodby sestoupit 
hluboko pod ostrov, do míst, která nesou stopy 
opracování, ale nikoliv lidskýma rukama. Svítí 
tu prý přízračné světlo, chodby mají nepřiroze-
né tvary a dají se tu najít zvláštní artefakty z per-
leti a jiné poklady. Vzácně takové věci vyplaví 
moře i na břeh. Většina těch, co se tam vypraví, 
už se ale nevrátí. Městem kolují zkazky o moř-
ských příšerách, rybích lidech či o tom, že pod 
ostrovem je vstup do Podsvětí.

Možné zápletky:
• Slatinou obchází strach. Kolují řeči o dvou 

sourozencích, kteří podezřele rychle zbo-
hatli – krátce poté, co měl jejich třetí bratr 
„nehodu“ na moři. Zlé jazyky tvrdí, že to 
nebyla žádná nehoda, ale že ti dva svého 
bratra obětovali u Ægirova kamene. Bra-
tři začali rozšiřovat podnikání a začala se 
kolem nich formovat skupina následovní-
ků. Pak se záhadně ztratil jejich obchodní 
rival. Od té doby se na ty dva každý bojí 
byť jen křivě podívat, ze strachu, že ho od-
vlečou v noci z domova a obětují u kame-
ne. Je na těch řečích něco pravdy anebo 
je to celé jinak? Krále pašeráků Gilberta 
Aylewarda (viz E) to rozhodně nenechává 
chladným, ale chce skrýt své zapojení – 

proto bude ideální najmout někoho mimo 
Červené šátky …

• Citadela (viz A) má nového pána. A ten 
nedávno veřejně prohlásil, že se chys-
tá nechat pokřtít od Mořského starce na 
Ægirskeru. Něco takového nepamatují ani 
nejstarší pamětníci. Hanze dělá takovéhle 
prohlášení vrásky, rituál totiž v minulosti 
stvrzoval nárok vládnout nejen Citadele, 
ale i městu. Navíc se mezi lidmi šíří zvěsti, 
že nový pán Citadely je potomek dávné-
ho rodu, který kdysi vládl celému městu 
i kraji. Co nový pán Citadely zamýšlí? Je to 
jen politická hra, úcta k starým tradicím 
anebo je za tím něco jiného? Baron Tobias 
Mowfurth (viz C), hlavní advokát Hanzy, 
hledá někoho, kdo celou záležitost dis-
krétně prošetří …

• Mladý šlechtic se chystá o Svátku blud-
ných na výpravu na Ægirsker v naději, že se 
zde po půlnoci setká se svou dívkou, která 
utonula před několika měsíci při lodním 
neštěstí. K tomuto pošetilému podniku ho 
ponoukl jistý učenec, se kterým se setkal 
ve vetešnictví Adama Sayera (viz N). Starý 
sluha má ale o mladého pána strach, a tak 
naléhá, aby si pán alespoň sehnal něko-
ho, kdo ho ochrání před duchy a přízra-
ky. Nebo snad jiným nebezpečím? Nemá 
snad onen učenec nějaké jiné motivace? 
O zapojení dalších lidí ale mladý pán ne-
chce slyšet, takže věrný sluha musí jednat 
za jeho zády …
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Œ. Cobhamův útes
Autorka: Lorwyn

Nevelký ostrov se strmými břehy, spíš útes 
čnící až na hraně šelfu. Je místem zapomí-
nání, odevzdávání věcí a někdy i životů moři. 
Málokterý převozník vás na něj vezme, po-
věrčivý lid přístavu ho nemá v lásce.

Cobhamův útes je osamělé a pusté místo. Ni-
kdo na větrem a vlnami bičovaném ostrově ne-
žije, a kam až paměť sahá, nežil. Ornamenty tu 
a tam vyryté do kamenů smyl příboj, obrousil 
vítr a omyl déšť. Lid města o něm nerad mluví, 
mnohdy ho zmiňují jen jako „skálu“ či „ostrov“. 
Přitom je i Cobhamův útes opisem, mnozí dědo-
vé tvrdí, že dřív se jmenoval jinak.

O co méně má jmen, o to více se o něm 
vypráví příběhů a pověstí. Každý ve městě od-
přísáhne, že co vrhnete do hlubiny pod skálou, 
už živá duše neuvidí a za pár měsíců či let si na 

to ani nevzpomenete. Mnoho milostných dopi-
sů, vražedných zbraní, listin se zrádnými podpi-
sy a předmětů připomínajících staré křivdy leží 
v hlubině pod Cobhamovou skálou. A opravdu, 
dejte se do řeči s lidem přístavu a ujistí vás, že 
i milá z dopisů už zapomněla … Taková je prý 
moc útesu a moře. Vezmou si, cokoliv darujete, 
bez výhrad a bez svědomí nabídnou tiché zapo-
mnění. A tak leckdo vyhledá převozníka a v noci 
vrhá do vln tajemné balíčky zatížené kamenem 
a vinou.

Další zaručenou pravdou známou v ce-
lem Ravnburghu je moc ostrova nad dušemi. 
Říká se, že kdo svůj život ukončí ve vodách pod 
skalou, nebude zatracen. Mnoho nešťastníků už 
skončilo svůj život v černých vodách pod úte-
sem, a dokud bude město stát, mnoho zavšive-
ných ubožáků ze Slatiny, zchudlých obchodníč-
ků, co dlužili hanze, a služebnictva s uštvanýma 
očima prchajícího z Brokátové čtvrti (viz B) tam 
ještě svůj život skončí. Vždy se najdou převozní-
ci, co rádi vezmou chudáka na smrt a často za 
nehoráznou cenu, protože je prý škoda nechat 
někoho utonout se stříbrem v kapse. Ale takoví 
dlouho za vesly nesedí. Kdo příliš ochotně krmí 
Cobhamův útes životy, také zanedlouho skočí. 
Sám Matthew Cobham, v současné době stařec 
a jediný převozník, který vydržel celé roky, prý 
chtěl kdysi skočit do hlubiny. Není tak snadné 
se na něj ve Slatině (viz E) doptat, ale pokud 
se vám to podaří, prošedivělý muž s vlídnýma 
očima vás na ostrov doveze. Říká se o něm, že 
spoustu ubožáků při cestě na ostrov přesvědčil, 
aby je mohl vzít i zpět.

I lidské ostatky jsou občas vrhány do vln, 
to příbuzní a přátelé těch, co nesměli spočinout 
ve vysvěcené půdě Malsterova pole (viz M), ode-
vzdávají jejich těla moři. Aby duše alespoň ušla 
zatracení, pokud už jí nemá být odpuštěno. Nej-
slavnější příběh se vypráví o tlupě lupičů, která 
ukradla z šibenice tělo dopadeného člena a ješ-
tě té noci ho uložila do mořského hrobu.

K dobrým mravům ve slušných čtvrtích 
Ravnburghu patří mlčet o Cobhamově skále. To 
Ægirsker je místem připomínání a tradic. Pustý 
ostrov, kde najdete jen ticho a sůl, není místo 
pro spořádaný a bohabojný lid. I jméno Cobha-
mův útes bude za pár desetiletí zapomenuto a 
skála si najde jiné. Nikdy na útesu nebude nic 
zapamatovatelného a krásného. Ale ani zlého 
a krutého. Cobhamuv útes bude vždy čekat na 
hraně šelfu, prázdný a hladový.

Možné zápletky:
• Postavy musí vyzpovídat člověka, který 

byl před pár lety svědkem strašlivé udá-
losti. Ta je teď předmětem dalšího šetření 
a informace jsou k nezaplacení. Najdou 
ho po delší době mezi žebráky, muž si ne-
pamatuje skoro nic krom svého jména. 
Po delším výslechu se zjistí, že už z Cob-
hamova útesu vrhl do vln vše, co měl. Za-
pomněl a svět zapomněl na něj. Zbývá jen 
najít převozníky a vyptávat se jich, jestli 
jim o něčem neřekl nebo v lodi něco ne-
nechal. Nejlépe samotného Matthewa 
Cobhama.
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Město Ravnburgh: 
Hrozby
Autor: Ecthelion2

 
Níže je uvedena trojice hrozeb, které ohrožují 
stávající stav ve městě nebo jeho existenci jako 
takovou. Jsou inspirovány „fronts“ z ApocAlyp-
se World a fungují podobně. Jejich hlavní funk-
cí je tak vytváření zápletek pro postavy a zají-
mavého obsahu pro hráče. 

Každou z hrozeb představuje jedna orga-
nizace, která má nějaký vlastní cíl (ohrožující 
status quo ve městě) a postupně se snaží k němu 
za oponou směřovat. U každé z nich jsou uvede-
ny akce, které může vést. Ty se postupně stup-
ňují, pokud v nich organizace je úspěšná, a blíží 
ke svému cíli.

Organizace se budou pokoušet své akce 
provádět nezávisle na hráčích, ale postavy se 
doslechnou o jejich výsledcích a mohou se do 
nich zaplést. U každé akce jsou přímo uvedeny 
dva příklady, jak postavy přímo do hraní a hro-
zeb zapojit.

Postavy mohou akcím organizací bránit, 
a pokud budou úspěšné, pak narušovat jejich 
plány. Pokud kupříkladu zabrání útočníkům 
vyhodit do vzduchu městskou prachárnu, pak 
budou mít obránci Ravnsburgu k dispozici do-
statek munice při dayhavenské invazi. Pokud se 
jim to nepodaří, pak ravnsburská děla odpoví 

později na útok několika málo výstřely, než jim 
dojde střelný prach. Některé úspěchy postav 
mohou další akce organizací úplně vyloučit 
(donutit organizaci, aby provedla nějaké jiné) 
nebo oslabit úspěch dalších. Jak přesně se akce 
postav promítnou do postupu hrozeb, už je na 
Vypravěči.

Pozn. Ne každá „hrozba“ a organizace 
musí být nutně záporná – kupříkladu se může 
stát, že ve vaší hře je naopak stávající podoba 
města špatná, Hanza (která městu vládne) je 
zkorumpovaná a zkažená … a návrat vlády do 
rukou rodu Lochbearerů je naopak správná 
věc. V tom případě se postavy naopak mohou 
k „hrozbě“ připojit, podílet se na jejích akcích 
a pomoci Lochbearerům svrhnout vládu Hanzy. 

 

Rudá perla (cíl: chaos a zmar)
Město Dayhaven je obchodní konkurent Ravn-
burghu, který soupeří s Hanzou o monopol na 
námořní obchod. Síť špehů a vyzvědačů, známá 
jako Rudá perla, vedená Bernardem a Barna-
bym Foxovými z vesnice Sharprock, je placená 
dayhavenskými agenty a zlatem. Organizace se 
snaží vytvořit v Ravnburghu co možná největ-
ší zmatek, zkázu a oslabit město na úkor jeho 
konkurenta. 

Možné akce Rudé perly:
Získávat informace pro Dayhaven (špiclovat dů-
ležité osoby, získávat informace o síle a připra-
venosti městských posádek, ukrást informace 
o obchodech zdejších kupců nebo účetní knihy)

• Postavy se mohou náhodou připlést do 
loupeže a agenti Rudé perly se je pokusí 
zlikvidovat.

• Agent Perly si postavy najal na získání in-
formací pod falešnou záminkou a místo 
zaplacení se rozhodne zbavit se svědků.

Potají zaútočit na nějakého důležitého před-
stavitele města nebo člena ravnburské Hanzy 
(pomlouvačnými pamflety, očerňováním, vydí-
ráním, podplácením a podobně)

• Očerňovaný je přítelem postav, jeho dob-
ré jméno v nebezpečí a hrozí mu zatčení 
strážemi. Nemá, na koho jiného by se ob-
rátil než na postavy, které požádá o vyšet-
ření, proč se stal cílem takových nekalých 
praktik.

• Manželka jednoho z významných obchod-
níků požádá postavy o pomoc – někdo se 
zmocnil milostného dopisu, který napsala 
muži, který nebyl jejím manželem. Nyní jí 
hrozí, že její nevěru odhalí, pokud je nebu-
de informovat o tajnostech svého chotě. 
Prosí postavyy, aby milostný dopis získaly 
a přinesly jí ho zpět, protože má strach ze 
svého manžela, pokud by se vše provalilo.

Otevřeně zaútočit na nějaké důležité představi-
tele města (jeden agent nebo skupina útočníků 
se mohou pokusit unést nebo zavraždit někte-
rého představitele či jeho rodinné příslušníky, 
napadnout městskou hlídku)

• Postavy se připletou k přepadení, při kte-
rém se najatí vrahové pokoušejí zabít vé-
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vodu Gifforda. Šlechtic leží na zemi zra-
něný, jeho osobní strážci mrtvi … dovolí 
postavy vrahům dokončit jejich špinavou 
práci?

• Postavy jsou na návštěvě přítele, význam-
ného kupce, a zrovna předaly dárky jeho 
malým dětem a naslouchaly jejich radost-
nému výskání, když dům obklíčili vrahové 
s šátky přes obličej … a rozkazem zabít 
všechny v domě.

Pokusit se získat nějaké vlivné spojence ve měs-
tě (zlatem, vydíráním nebo příslibem informací)

• Cechmistr zdejšího cechu kontaktuje po-
stavy s prosbou o pomoc – jeho jediná 
dcera byla unesena a neznámí pachatelé 
mu vyhrožují, že ji zabijí, pokud nebude 
při dalším městském zasedání hlasovat 
pro zdvojnásobení daní (což by vyvolalo 
ve městě nepokoje a nespokojenost). Po-
stavy mají týden na to, pokusit se dívku 
zachránit, než dojde k hlasování.

• Postavám se dostane do rukou důkaz, že 
jeden z významných radních se nechal 
koupit penězi Rudé perly a je ve službách 
Dayhavenu. Co s ním budou dělat? Odhalí 
jej? Mezitím, než se jim to podaří, budou 
lovnou zvěří, protože radní sám i Perla 
použijí všechny dostupné prostředky, aby 
důkaz získaly zpět.

Pokusit se poštvat proti sobě různé městské 
organizace nebo cechy, případně Hanzu proti 

Lochbearerům – z jejich vzájemného soupeření 
mohou hodně vytěžit (podplácením, očerňová-
ním, nastražováním falešných důkazů)

• Několik cechmistrů je v noci přepade-
no maskovanými muži, kteří nesou erby 
Lochbearerů. Jeden je zabit, dva zraněni 
a situace hrozí se nebezpečně vyostřit. 
Postavy jsou najaty jedním ze zraněných, 
který nevěří, že útočníky byli loajalisti – 
mají vyšetřit, kdo za útokem stál.

• Někdo unesl Winifred Lochbearovou, ne-
teř současného earla, a na místě byl nale-
zen vzkaz naznačující, že za zločinem stojí 
Hanza. Ta vše odmítá, ale starý earl volá 
po návratu své neteře, jinak poteče krev a 
srovná město se zemí. Situace je jako sou-
dek prachu připravený explodovat při ja-
kékoli příležitosti … a jediné, co by mohlo 
věci uklidnit, je nalezení unesené neteře.
 

Pokusit se sabotovat nebo přímo poškodit ně-
jaké důležité ravnburské zdroje (zapálit dřevo 
v docích, rozbít stroje v tiskárně, zničit zásilku 
zboží, potopit loď, napadnout a vyrabovat zbroj-
nici, vyhodit do povětří městskou prachárnu)

• Postavy se připletou k žhářskému útoku 
agentů Rudé perly, kteří se řídí zásadou 
nenechávat žádné svědky.

• Družina odhalí záměr agentů Rudé perly 
vyhodit do povětří městskou prachárnu. 
Při mohutné explozi by zahynuly desítky 
až stovky nevinných lidí, navíc by takový 
čin nechal město nechráněné (děla města 

by zůstala tichá). Postavy musí spěchat, 
aby plán překazily, není času nazbyt! 

Vyvolat nepokoje ve městě, rozpoutat rabová-
ní a boje mezi jednotlivými stranami v přípravě 
na dayhavenskou invazi (jednak jako kouřovou 
clonu, jednak jako pokus ještě víc oslabit město 
před útokem)

• Postavy se mohou zaplést do pouličních 
bojů, násilností a rabování – jejich vlastní 
bezpečí a majetky mohou být v sázce. Je-
jich přátelé mohou být v ohrožení – pokusí 
se zamířit do oblastí nejhorších násilností 
je zachránit?

• Pomohou městské stráži získat ulice a 
důležité body města opět pod kontrolou? 
Pokud už proti Rudé perle stály předtím, 
odhalí její zapojení za oponou a záměr 
s jakým nepokoje vyvolala?

Obsadit řetězové věže a spustit řetěz přes zá-
toku, aby dayhavenská invazní flotila mohla 
vplout do přístavu, vylodit se a obsadit město

• Na obzoru se objevila dayhavenská flotila 
a ve městě se rozhořely boje mezi agenty 
Rudé perly a městskou posádkou. Postaví 
se postavy na pomoc obráncům, když se 
nepřátelé vylodí?

• Pokud měly postavy co do činění s Rudou 
perlou už předtím, bude jim jasné, že se 
pokusí spustit řetěz do přístavu (bez něj 
nemohou lodi přistát) – rozhodující boj 
o město bude sveden u řetězových věží! 
Musí si pospíšit!
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Pirátské bratrstvo (cíl: 
obohatit se na úkor města)
Hrozbou ravnburskému obchodu jsou kromě 
obchodních konkurentů především piráti, kte-
ří přepadají lodě plující pod ravnsburskými 
i hanzovními vlajkami. Pod černými plachtami 
zdobenými vyobrazením chobotnic a krakenů 
(znaky zdejších pirátů) se různé pirátské lodě a 
skupiny plaví kolem obchodních tras a jsou po-
strachem všech námořníků.

Možné akce Pirátského 
bratrstva:
Získávat informace v přístavu o pohybech lodí 
a jejich nákladech (špiclové vysedávají v hos-
tincích a naslouchají hovorům, vloupávají se do 
budov cechů a nahlédnou do knih, uplatí správ-
ce přístavu atd.)

• Družina se náhodou dozví, že správce 
přístavu předává za peníze informace 
o vhodných cílech pirátům … bude jim to 
ale někdo věřit? Rozhodnou se tomu uči-
nit přítrž, nebo to nechají plavat …? A vez-
mou si na svědomí životy námořníků, kte-
ré tato správcova zrada bude stát?

• Postavy jsou omylem obviněny z toho, že 
předávají informace pirátům. Shlukl se 
kolem nich dav rozčilených lodníků, ces-
tu si k nim proráží hlídka městské stráže 
a stačí jen jiskra, aby se situace zvrhla do 
násilí … jak se z této lapálie dostanou?

Přepadat obchodní lodě, které plují do nebo 
z Ravnburghu, narušovat tak obchod a snižovat 
zisky zdejších obchodníků

• Postavy jsou na palubě lodi plující do 
města, ke které se přibližují dvě pirátské 
lodě. Kapitán zoufale manévruje a snaží 
se nepřátelům uniknout, ale loď je poma-
lá a naložená nákladem. Nejspiše bude 
třeba bojovat o život!

• Důležitý předmet, náklad, osoba, nebo in-
gredience, které postavy nutně potřebují, 
byly na lodi, kteoru piráti potopili. Toužeb-
ně vyhlížené zásoby tak nikdy nedorazí a 
postavy musí ve spěchu improvizovat …

Spojit síly několika kapitánů a přepadnout vel-
ký konvoj chráněný loděmi Mořských vlků (větší 
riziko, ale také větší zisk)

• Postavy se plaví na palubě konvoje (ať už 
jako cestující nebo najatá ochrana lodí) 
a stanou se součástí bitvy proti spoje-
ným lodím několika pirátských kapitánů, 
kteří jsou jindy znepřáteleni na život a na 
smrt … ale nyní společně útočí na vaše 
lodě ve snaze získat cenný náklad.

• Napadení chráněného konvoje lodí vyvo-
lalo v Ravnburgu skandál a zděšení. Jed-
ním z těch, kteří při útoku utrpěli, byl také 
obchodník, který je známým postav – dvě 
ze tří lodí, které vlastil, byly zničeny. Nemá 
tak peníze na splacení dluhu, na který na-
koupil náklad sukna. Požádá postavy, aby 
mu pomohl přesvědčit věřitele (rod Ken-
tů), aby mu odložili termín … a pokud ne-

uspěje, pomohli mu rychle peníze získat 
jedním riskantním podnikem, který má 
ještě v rukávu …

Přepadat a drancovat pobřežní rybářské vesni-
ce, které často patří pod správu města 

• Postavy jsou v rybářské vesnici na návště-
vě v nesouvisející věci, kdy se na obzoru 
objeví loď, na jejíž plachtě se skví kraken 
drtící ve svých chapadlech loď – piráti! 
Pomohou postavy vseničanům při obraně 
vesnice, nebo nasednou na koně a nechají 
ves napospas drancování?

• Piráti přijíždějí pravidelně, aby v odlehlé 
vesnici vzali všechny zásoby, odvlekli mla-
dé muže do řad svých posádek a hýřili a 
znásilňovali. Od vrchnosti se vesničané 
žádné pomoci nedočkají, jejich osada je 
příliš nedůležitá, složili proto dohromady 
peníze a rozhodli se najmout dobrodruhy, 
aby je chránili před piráty. 

Vyhýbat se odvetě ravnburských a hanzovních 
lodí, stejně jako hněvu Mořských vlků

• Postavy jsou najaty, aby na palubě někte-
ré z lodí pronásledovaly pirátské lodě, do-
hnaly je a donutily k boji. Postavy možná 
pohání kromě peněz snaha zachránit dra-
hou osobu, kteoru piráti odvlekli – svěd-
kové popisovali pirátskou loď s vyobraze-
ním mečouna na hlavní plachtě. Podaří se 
postavám nalézt Mečouna, přemoci jeho 
posádku a zachránit unesenou osobu ze 
spárů pirátů?
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• Jeden ze zajatých pirátů, který byl odve-
den do ravnburské šatlavy, má informaci, 
kteoru postavy nutně potřebují. Má být ale 
s ostatními lapenými dalšího dne veřejně 
popraven! Pokusí se jej postavy zachránit 
a získat informaci, kterou potřebují? Pirát 
jim ji bude ochoten prozradit jen výmě-
nou za svou svobodu …

Svolat sněm pirátských kapitánů a zvolit admi-
rála s autoritou nad všemi členy bratrstva, který 
by mohl vést rozhádané kapitány do boje

• Postavy mají na sněm ve službách ravn-
burských obchodníků proklouznout a jed-
nání se pokusit sabotovat. Nesmí ale být 
odhaleni, jinak nebudou piráti mít sebe-
menší skrupule jim podříznout krky a je-
jich těly nakrmit ryby.

• Jeden z pirátských kapitánů, obávaný 
Rowland Shiweley, ve snaze zapůsobit na 
piráty svou dechberoucí odvahou a zvýšit 
své šance na zvolení, proklouzl v přestro-
jení za obchodníka do přístavu. Tam plá-
nuje obsadit jednu z velkých lodí Mořských 
vlků, zpsůobit zmatek a uniknout s ní. Po-
stavy jsou v přístavu zrovna ve chvíli, kdy 
se rozezní zvonce a piráti zaútočí …

Pokusit se obsadit ravnburskou pevnost Black-
thaw (na hlavním ze Závětrných ostrovů), kte-
rá by jim poskytla bezpečné kotviště, ze které-
ho by mohli přímo ohrožovat obchodní trasy a 
ze které by je jejich nepřátelé jen těžko mohli 
vystrnadit

• Postavy se účastní obrany pevnosti před 
piráty (ať už proto, že jsou za to placeni, 
nebo protože tam uvízli, když útočníci při-
pluli), ale když se situace stává zoufalou, 
požádá je velitel pevnosti, aby proklouzli 
mezi obléhajícími a přivedli pomoc.

• Při obsazení pevnosti zajali piráti po-
staršího rytíře, který je příbuzným jedné 
z postav, která obdrží dopis požadující 
zaplacení podstatné sumy peněz jako vý-
kupného za jeho propuštění. Rozhodne 
se postava dát dohromady peníze a osvo-
bodit příbuzného? Pokusí se jej na vlastní 
pěst osvobodit? Nebo jej nechá pirátům 
napospas?

Shromáždit pirátskou flotilu a napadnout nej-
bohatší město v okolí (kterým je bohužel Ravn-
burgh), přičemž se pokusit město (nebo ales-
poň jedno z obou měst) obsadit a vydrancovat  

• Pirátská flotila se připravuje k útoku na 
město, a zatímco před řetězem bojuje pře-
číslená ravnburská flotila, ve člunech míří 
ke břehu piráti pod vlajkami s krakeny a 
chobotnicemi. Připojí se postavy k obrán-
cům a postaví se divokým útočníkům?

• Někdo postavám drahý sídlí v místě, kam 
se vylodili piráti – postavy se musí pro-
bojovat hořícími ulicemi, zuřícím bojem 
mezi piráty a obránci města, násilnostmi 
a rabováním, aby zachránily ty, na kterých 
jim záleží.

Loajalisté (rod Lochbearerů) 
(cíl: převzetí moci)
O většině věcí ve městě rozhoduje Hanza a moc 
mají ravnburští kupci a cechy, ale nebývalo to 
tak vždy. Ve městě je mnoho těch, kteří buď zů-
stávají věrní rodu Lochbearerů, potají nesnáší 
Hanzu, nebo by profitovali ze změny vlády. Po-
tají si říkají „loajalisté“ a ze stínů usilují o dosa-
zení earlů zpět do čela města. Do jisté míry je 
Lochbearerové ovlivňují, do jisté míry ale spik-
lenci jednají na vlastní pěst a pokusí se je dosa-
dit k moci i proti jejich vůli.

Možné akce loajalistů:
Rozdmýchávat rozmíšky mezi jednotlivými 
představiteli města a Hanzou a zhoršovat situ-
aci ve městě

• Postavy se připletou do rvačky mezi čle-
ny dvou cechů, kterou vyvolala dívka ob-
viňující jednoho z tovaryšů z urážek dru-
hé strany. Zatímco se do sebe příslušníci 
obou cechů pustili, dívka (která vypadala 
podezřele dobře oblečená, aby patřila do 
těchto ulic města) rychle zmizela … 

• Postavy jsou na návštěvě jednoho ze 
svých známých, zrovna když mu donesou 
balíček zdánlivě od jednoho z jeho ob-
chodních partnerů. Je v něm ovoce, které 
nabídne i postavám. Když se ale zakousne 
sám do jablka, zesiná a padne k zemi – 
ovoce je otrávené! Obchodní partner je 
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vsazen do šatlavy, ale zaslání balíčku 
i  otrávení ovoce kategoricky odmítá … 

Zastrašovat představitele města a zdejší Hanzy 
(očerňováním, vydíráním, únosy, hrozbami a 
podobně) 

• Postavy se probudí uprostřed noci, kterou 
tráví v zájezdním hostinici, aby zjistily, že 
dům hoří a všude jsou oblaka dýmu. Musí 
se zachránit z ohnivého inferna, zachránit 
další hosty i svůj skrovný majetek a koně 
ze stáje, aby nepadly za oběť plamenům. 
Ráno se dozvěděly, že Roger Scroggs, ma-
jitel hostince, čelil výhrůžkám a vyděrač 
nyní zřejmě přešel od slov k činům a pod 
rouškou tmy Scroggsův hostinec zapálil …

• Zoufalý William Marsham, bohatý ob-
chodník a štědrý mecenáš umění, se obrá-
til na postavy v delikátní záležitosti. Podle 
všeho existoval jeho značně kompromi-
tující obraz, na kterém pózoval nahý ve 
společnosti několika (stejně nahých) mla-
dých mužů. Obraz visel v jeho tajné ložni-
ci, kam si Marsham vodil své … návštěvy. 
Odtamtud ale zmizel a někdo hrozí jeho 
veřejným vystavením, pokud obchodník 
nepřistoupí na podmínky vyděrače. Ten 
ale nevěří, že mu bude obraz navrácen a 
rád by se vyhnul skandálu … požádá pro-
to postavy, aby jej získaly zpět … a byly při 
tom diskrétní.

Zavraždit dayhavenského velvyslance Rogera de 
Mertona a zodpovědnost za čin svalit na Hanzu 

(což by mezi Hanzou a Dayhavenem vyvolalo di-
plomatickou roztržku, donutilo hansovní spolek 
odvrátit oči od Ravnburghu a soustředit se jinam) 

• Postavy se přichomýtnou k útoku na bo-
hatě oblečeného muže ve Starém městě. 
Jeho strážci jsou mrtvi a vyděšený muž 
prchá před vrahy se zkrvavenými dýkami. 
Pomohou mu postavy a zapletou se tak 
nevědomky do intrik, nebo budou jen při-
hlížet vraždě?

• Zavraždění velvyslance vyvolalo ostrou 
reakci Dayhavenu. Na místě se našel do-
pis naznačující, že rozkaz k vraždě vydali 
hanzovní představitelé a Dayhaven hrozí 
městu a Hanze válkou, pokud nebudou 
dopadeni a potrestáni pachatelé. Kapitán 
stráže, Mathias Beer, se obává, že pachate-
lům se dostává určité míry ochrany v rámci 
stráže, a proto požádá postavy (které zná 
z dřívějška) o pomoc s vyšetřováním …

Zbavit se Henryho Lochbearera, staršího syna 
současného earla a dědice titulu, pro který je 
ale zoufale nevhodný – po jeho smrti se dědi-
cem stane schopný Gregory, k němuž loajalisté 
upínají své naděje

• Gregory Lochbearer se doslechne o při-
pravované vraždě svého bratra, ale je bez-
mocný, aby změnil plány spiklenců. Krev 
ale není voda, najme si proto pomoc zven-
ku (jmenovitě pomoc postav), aby Henry-
ho zachránily před vrahy.

• Při vraždě Henryho Lochbearera byly za-
bity také dvě nevěstky, se kterými byl 

v době útoku. Zatímco za urozeného pana 
Henryho truchlí všichni, nikdo si ani ne-
vzpomene na Bellu, jednu z mrtvých dí-
vek … nikdo kromě postav. Ty si pamatují, 
jak je Bella před půl rokem nezištně ukry-
la, když je pronásledovaly městské stráže. 
Dluh vůči ní nestihli splatit, ale mohou 
alespoň zajistit, že její vrahové neuniknou 
trestu …

Podniknout noční útok na sídlo Hanzy ve městě 
a vykrást zdejší pokladnici (peníze mohou loa-
jalisté použít k najmutí žoldnéřů pro převrat, 
stejně jako si za ně mohou koupit spolupráci, 
nebo alespoň mlčení důležitých osob ve městě)

• Postavy zaslechnou plán na vyloupení 
pokladny Hanzy, ale nemají žádný důkaz 
a nemohou se obrátit na městskou stráž. 
Co budou dělat? Pokusí se mu zabránit na 
vlastní pěst? Nebo se rozhodnou vydírat 
lupiče, aby získaly podíl z lupu?

• Postavy měly dostat odměnu od Hanzy, 
ale jejich pokladnu někdo v noci vykradl a 
nemají dostatečnou hotovost. Družina ale 
s penězi počítala a nutně je potřebuje do 
určeného termínu. Podaří se jim hanzovní 
představitele přesvědčit, aby sáhli do re-
zerv a vyplatili je, nebo přijmou nabídku 
cechmistra, že jim peníze dá ze svého … 
pokud pro něj splní malou službičku?

Získat nové spojence v podobě Dayhavenu 
(a zajistit si jejich neutralitu nebo pomoc v pří-
padě změny vlády ve městě) – byla sjednána 
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svatba mezi Gregorym Lochbearerem a Marion 
la Penne, nevlastní sestrou současného vládce 
Dayhavenu

• Zdá se, že nevěsta není z politického sňat-
ku s tímto „vévodou z Nemanic“ nijak 
nadšená a rozhodne se utéct. Její komor-
ná najme postavy, aby pomohly její paní 
uprchnout (přičemž se jim zapomene zmí-
nit, kdo urozená dáma, které pomáhají, ve 
skutečnosti je).

• Svatba je velkou událostí, ulice jsou vy-
zdobeny, na náměstích jsou postaveny 
stany a stoly se prohýbají, jak se pronáše-
jí přípitky na novomanžele. U příležitosti 
svatby se pořádá velkolepý turnaj, na kte-
rý se sjel výkvět rytířstva. Vítězství v něm 
by postavám přineslo solidní prestiž a ne-
malou sumu peněz. Podaří se jim ale v tak 
velké konkurenci uspět? 

Propašovat do města potichu střelný prach a 
zbraně nutné k provedení převratu

• Nervózní obchodník postavy najme na 
ochranu svých vozů a nákladu mouky. 
Bojí se přepadení, ale postavy začnou 
tušit, že s nákladem něco není v pořádku 
ještě daleko před městem … co udělají, 
pokud zjistí, že sudy nejsou plné mouky, 
ale střelného prachu?

• Postavy, které se zdržely a se setměním 
spěchají do města s nadějí, že přesvěd-
čí stráže, aby je ještě pustily skrze brány, 
omylem narazí na předání sudů. Maskova-
ní loajalisté i obchodníkovi muži je pova-

žují za špehy a rozhodnou se zbavit nepo-
hodlných svědků …

Pokusit se během jedné noci zajmout a potichu 
popravit nejvyšší představitele ravnburské Han-
zy na konaném sněmu a zároveň poslat jim věr-
né vojáky obsadit důležitá místa ve městě (aby 
až přijde ráno, měli loajalisté město ve svých ru-
kou a žádné protivníky, kteří by se jim postavili) 

• Ve městě se rozhořely boje mezi částí 
spiklenců s jejich vojáky, kteří otevřeně 
nosí erb Lochbearerů, a městskou stráží, 
která zůstala věrná vedení města. Přidají 
se postavy k některé straně? Nebo zůsta-
nou stát stranou a nechají obě strany, ať si 
to vyřeší samy?

• Postavy jsou na sněmu, aby podaly svě-
dectví v některé z podružnějších věcí na 
jednání, když do místnosti vtrhnou spik-
lenci s obnaženými meči. V jejich čele 
kráčí Gregory Lochbearer a velí k zatčení 
všech přítomných, přičemž se rozhoří boj 
mezi útočníky a nepočetnými strážci brá-
nícími představitele města a Hanzy …
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