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různí autoři Doplňky a materiály

Kolektivní článek: 
Okolí města 
Ravnburghu – hexy
V tomto kolektivním článku najdete vytvořené 
kusy území v podobě hexů (takové dílky jsme po-
prvé použili v kolektivním článku v Drakkaru 53), 
které se nacházejí v okolí fantasy města Ravnbur-
gh (jeho popis najdete v Drakkaru 60). Jednotlivé 
hexy by měly sloužit jako inspirace pro vaše hry a 
můžete je využít ve vlastních mapách, nebo jen 
vzít z hexů některé nápady a části.

Článek je pokračování článku z Drakkaru č. 53 
(strana 27) ve kterém se objevily první hexy. 
Kaž dý takový hex měří napříč asi dvacet kilome-
trů vzdušnou čarou a je to vzdálenost, kterou 
člověk pěšky urazí při dobrém počasí za jeden 
den. Je to zároveň oblast, kterou člověk pře-
hlédne, když vyleze na věž, kopec nebo vysoký 
strom (běžně člověk má horizont vzdálený asi 
pět kilometrů, z výšky 10 m pak dohlédne na de-
set kilometrů na každou stranu, takže ze středu 
hexu by ho z takové výšky viděl celý). Jeden hex 
je tak kompaktní a jasně uchopitelný malý kou-
sek světa, který lze vytvořit, definovat a naplnit 
zajímavým obsahem a zápletkami. 

První díl skončil velkým úspěchem a za-
jímavými hexy, rozhodli jsme se proto vytvořit 
další. Tentokrát jsme se ale rozhodli přesněji 
určit město a svět, ve kterém se hexy nacháze-
jí – je jím okolí města Ravnburgh, které vzniklo 
také jako kolektivní článek a objevilo se v Drak-
karu 60 (shodou okolností také strana 27).

Ravnburgh je fantasy město, odpovídající 
zhruba rané renesanci (po vynálezu knihtisku, 
ale před vynálezem muškety, takže z planých 
zbraní jsou k dispozici píšťaly a hákovnice). 
Město samo je důležitým obchodním přísta-
vem, který ovládá kupecká Hanza, která se sváří 
o moc s rodem Lochbearerů. Jejich rod ve městě 
vládl, ale o moc přišel a nyní by ji rád získal zpět. 
Hlavním obchodním konkurentem Ravnbur-
ghu je město Dayhaven na východě, které proti 
němu intrikuje a snaží se jej srazit na kolena.

Hex se měl nacházet v bližším nebo vzdá-
lenějším okolí města Ravnburgh. Nechtěli jsme 
ale vytvořit přesnou mapu okolí, ale jen vytvořit 
možnosti, které se dají v okolí využít a které mo-
hou fungovat jako inspirace pro hraní nejen ve 
světě Ravnburghu.“

Medvědínský brod
Autor: MarkyParky

1. Starý brod
Řeka Bravá nezískala své jméno náhodou – po-
kud se jí neznalý kupec pokusil překročit někde 
v úzkém údolí, které si vykrojila v krajině, její 
dravý proud mu nezřídka odnesl náklad, tažné 
zvíře či dokonce člena družiny. Řeka si zkrátka 
bere kdy chce, co chce a proto jí lidé v místním 
kraji začali říkat Bravá. Jen v jednom místě, kde 
Bravá protíná údolí široké několik mil, rozkláda-
jící se mezi dvěma pásy hor, se proud zklidňuje 
a rozlévá se do šířky. A právě v tomto místě už 
odpradávna lidé zbudovali brod a právě proto 
se oním údolím již v dávných časech začala táh-
nout kupecká stezka vedoucí do Ravnburgu. I 
vody Bravé nakonec v Ravenburgu končí, to ale 
až dál po proudu, když už je vybouřená a její 
vlny se spojily s vlnami jiných řek v okolí.

2. Hrad pánů z Medvědína
Brod se stal nejen důležitým kupeckým, ale také 
strategickým místem a bylo potřeba jej chránit. 
Na východním břehu tak na skalním ostrohu, 
tyčícím se nad brodem, vyrostl nejprve hrádek 
a posléze hrad. Začalo se mu říkat Medvědín, 
podle medvědího brlohu, na kterém byl podle 
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legendy hrad zbudován a Oroban z Medvědína, 
kterému hrad dnes patří, je přímým potomkem 
slavného medvědobijce Jerbana, který kdysi 
bestii z jejího brlohu vyhnal a základní kámen 
hradu položit nechal.

3. Město Velký Medvědín
S tím, jak rostl věhlas stezky, na západním bře-
hu také vyrostla osada. V osadě hostinec, před 

hostincem plácek, kolem plácku domky, v do-
mcích se usadili zemědělci i řemeslníci a každý 
kupec, který se vydával po staré cestě, rád za-
platil pár měděných mincí, aby měl kde hlavu 
složit. Vesničané zprvu byli rádi za ochranu, kte-
rou poskytoval nedaleký hrádek, jak se ale mě-
děné mince proměňovaly ve stříbrňáky a stříbro 
ve zlato, moc a věhlas obce natolik vyrostla, že 
časem – k nelibosti pána z Medvědína – zcela za-
stínila dřívější slávu hradu. Potupa byla o to vět-
ší, že jméno, pod kterým osada získala městská 
práva, bylo v kronikách i pozemkových knihách 
zapsáno jako Velký Medvědín. A majestátnímu 
hradu se mezi městským lidem posměšně říká 
Medvědín Malý.

Dnes je město obehnáno hradbami a jeho 
konšelé v čele s purkmistrem Kalmajem dáva-
jí okatě najevo, že měšťané jsou novými pány 
kraje. Téměř se vším se jim daří, krom práva 
hradebního, trhovního, soudního či dalších se 
podařilo získat i právo mílové – s jedinou výjim-
kou. Starý brod, ona tepna, která dává městu ži-
vot, stále patří Orobanovi z Mědvědína a ten je-
diný má právo na něm vybírat mýto a zavírat či 
otevírat jej dle libosti. Tohoto práva navíc umně 
využívá, aby zatlačil jinak hrdé měšťany ke zdi, 
když se mu zdá, že jejich pýcha jim zvedla nosy 
příliš vysoko.

4. Rozestavěný most
Peníze již nějaký čas vyhrávají svůj zápas o vlá-
du nad světem a poráží v něm modrou krev. Ne-
mohli-li měšťané převzít brod samotný, rozhodli R
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se, že ho vlastně nepotřebují. Přes prostřední-
ka vykoupili od Orobana několik pozemků na 
východním břehu řeky a nyní budují kamenný 
most. V prvních dvou letech šla stavba jak od 
ruky a kamenné oblouky se nyní klenou až do-
prostřed Bravé. Letos ale od jara stavbu prová-
zejí potíže. Na jaře se našel na stavbě rozsápaný 
kameník Rinzal a místní ranhojič Štelba prohlá-
sil, že zranění zjevně odpovídají zraněním od 
medvěda. Mezi lidem prostým se okamžitě roz-
neslo, že most je prokletý, že prokletí na most 
seslal sám Oroban z Medvědína či že dokonce 
v noci stavbu v medvědí podobě obchází, aby 
dokončení mostu zabránil. Každé další drobné 
či větší neštěstí pak tyto povídačky přiživovalo. 
Když před dvěma měsíci pod zpěněnou hladi-
nou Bravé zmizel mladý a mezi soukmenovci 
oblíbený podavač malty Jiřín, práce se úplně 
zastavila. Marně Kalmaj s konšely přesvědčo-
valy řemeslníky, zbytečně listovali kronikami a 
poukazovali na to, že v letošním roce je počet 
nehod nižší než za stejné období loni, nikdo 
z místních již nebyl ochotný mít něco společné-
ho s temnými silami, ohrožujícími stavbu.

5. Cizácký tábor
Jak konšelé a bohatí měšťané zjistili, že s míst-
ními nehnou, poohlédli se po pracovní síle jin-
de. Kupci rychle rozšířili krajem zprávu o tom, 
že se hledá námezdní síla na stavbu mostu a je 
to již týden, co na východním břehu říčky, přímo 
v místech budoucího posledního mostního pilí-
ře, vyrostla malá stanová osada. Její obyvatelé 
vypadají a oblékají se cizokrajně, mluví jinou 

řečí než místní, z kotlíků mezi stany se linou ne-
známé vůně a večer, když se setmí, se nad řekou 
linou neznámé melodie.

Prokletí navíc zdá se s příchodem cizin-
ců neztratilo na své síle. Předevčírem se v noci 
před dokončením nového mostního oblouku 
zřítila výdřeva a spolu s ní i velká část nedokon-
čeného klenutí. Ač naštěstí nebyl nikdo zraněn, 
purkmistr Kalmaj by velmi rád přišel na to, zda 
v tom mají opravdu prsty kouzla a čáry, Oroban 
z Medvědína nebo zda se náhodou nejedná o 
dílo příliš horlivých měšťanů, kteří chtějí cizáky 
vystrašit a zahnat.

6. Předměstí
Chudina žijící za hradbami v chatrčích a dom-
cích kolem jihozápadní cesty nese přítomnost 
cizáků s nelibostí a nevraživostí. „Sebrali nám 
práci,“ stěžují si projíždějícím kupcům a ukazují 
k mostu, ač sami ještě před pár týdny odmítali 
na mostě pracovat. „Jejich muži přináší nemo-
ce, ženy zase nečistá kouzla a čáry,“ šeptají si 
pod fousy, když vidí někoho z cizáků, jak vstu-
puje branou do města či jak se s pomocí rukou a 
nohou snaží mezi místními nakoupit ovčí vnitř-
nosti nebo psí sádlo. „Včera večer mi zmizela 
slepice, město na noc zavírá brány, ale co my 
tady venku, my jsme jim vydáni na pospas,“ lá-
teří večer v zahrádce zájezdního hostince u hra-
deb, třímaje džbánek zlatavého moku.

Nejhlasitější z nich je Kruliš, starý mrzout, 
který dřív sloužil na hradě, ale na stará kolena se 
přestěhoval do města. Místní ani neví, jak to dě-

lává, ale kdykoliv se někde něco semele, Kruli-
šova přihrblá postava se vynoří ze stínu a z jeho 
jedovatých poznámek je snadné si domyslet, 
kdo za neobvyklou událostí stojí a co tím sle-
duje. Možná až příliš snadné, protože se občas 
mýlí, ale občas naopak trefí hřebík na hlavičku. 
Zkrátka když místní dychtivě vyslechnou jeho 
zahořklým slovům, dohadují se o tom, čemu 
z jeho slov věřit a co zapomenout ještě dlouho 
poté, co stařec opět zmizí v některém ze stínů.

7. Hláska
Na svahu nad předměstím se tyčí trosky staré 
hlásky. V dobách, kdy veškerá moc v kraji ještě 
patřila pánům Medvědínského hradu, zde stá-
vala třípatrová věž, ze které bylo možné vyhlí-
žet do kraje. Dnes už stojí pouze přízemí, nad 
kterým se tyčí zbytky obvodových zdí vyšších 
pater. Na plácku před hláskou, kde se dříve cvi-
čili vojáci v šermu a střelbě, dnes stojí konstruk-
ce z rovných trámů – město zde zřídilo šibeční 
vršek.

V přízemí věže, které se jako jediné zacho-
valo, má svůj příbytek Markuš – ras a kat v jed-
né osobě. Místní se mu vyhýbají, pokud to jde, 
jen občas je na svahu vidět ranhojiče Štelbu a 
leckdo z města by odpřisáhl, že viděl do kopce 
šplhat i hostinského Francka s nůší či rancem.

Obě Markušova řemesla páchnou smrtí a 
ve městě i na předměstí o něm kolují nejrůznější 
zkazky. Nejvíce historek se týká jeho domácího 
mazlíčka – příbytek s ním totiž sdílí mladý med-
věd. Starý Kruliš rád vypráví, že před osmi lety R

av
nb

ur
sk

é 
he

xy
: M

ed
vě

dí
ns

ký
 b

ro
d 

(M
ar

ky
Pa

rk
y)

18

č. 63 | srpen 2017



se na šibeniční vršek zatoulala mladá medvě-
dice i s mládětem – nejspíš přilákaná pachem 
rasovy práce. Markuš se prý s ní utkal a holýma 
rukama ji zahnal na útěk. Opuštěného mláděte 
se ujal a vychoval z něj věrného ochránce svého 
příbytku a zvířecího přítele věrného jako pes. 
Kdykoliv dává Kruliš tuhle historku k dobru, ne-
zapomene ovšem zmínit důležitý detail – nikdy 
prý nikdo neviděl kata a jeho medvěda vedle 
sebe současně. Kolem hlásky se prý vždy toulá 
buďto zvíře samotné nebo Markuš konající jed-
no ze svých pochmurných řemesel.

8. Králův mlýn
Na místě starého mlýna dnes stojí zájezdní hos-
tinec i se stájemi a velkou noclehárnou. Je oblí-
benou zastávkou těch kupců či dobrodruhů, pro 
které je Velký Medvědín příliš drahým místem 
pro přespání. Jen málokdo z nich ale zná po-
chmurnou historii místa a téměř nikdo netuší, 
že dnes hrdě znějící jméno hostinec získal díky 
událostem.

Před dlouhými lety, v době kdy Velký Med-
vědín nebyl ničím, než větší prosperující obcí 
dlouhou návsí a krajím kolem Ravenburgu vlád-
li králové, zabloudil prý v údolí sám panovník. 
Zmoklý, v roztrhaném oblečení hledal vhodné-
ho přístřeší. Za bouře dorazil k mlýnu, který stál 
u potoka nedaleko kupecké stezky, ale starý 
mlynář Kubín, který nepoznal urozenou tvář, 
měl ho za otrhance a poštval na něj psi. Před 
roztrháním krále zachránili medvědínští – a 
právě jako odměnu za jejich pohostinnost udě-

lil tehdy panovník osadě první městská práva. 
A jak štědrý byl král ke svým zachráncům, tak 
přísný byl k mlynáři Kubínovi. Necitu nechal po-
pravit a starý mlýn spálit. Ohořelým troskám se 
pak mezi lidmi začalo říkat Králův mlýn.

Tahle doba je už dávno pryč a dnes už jsou 
stavby zrenovované a i když se mlýnské kolo ne-
točí, díky výhodné poloze a příznivým cenám 
v hostinci se Franckovi - novému majiteli – cel-
kem daří. Jeho úspěšný podnik je tak trnem 
v oku ostatním hostinským z města. A pokud by 
se na Králův mlýn snad nějaký kupec vyptával 
ve městě, nejspíš ho brzy někdo upozorní na 
to, že ceny masa i polévky v Králově mlýně jsou 
prostě příliš nízké a že zcela jistě není náhoda, 
že jak hostinec, tak rasovna a šibeniční vršek 
leží od města na stejnou stranu. Jiní zase vyprá-
ví zkazky o tom, že Francek prý uzavřel smlouvu 
se samotným duchem starého Kubína a nechá-
vá ho vysávat duše svých hostí výměnou za pro-
speritu hostince.

9. Horoves
Proti proudu řeky od Velkého Medvědína leží 
Horoves. Původně dřevorubecká osada s ma-
lým říčním přístavem, ze kterého horoveští 
plavili dřevo až do Ravenburgu. Se zahájením 
stavby mostu u Velkého Medvědína se však Da-
len, jejich mladý předák, uvědomil, že na svých 
vorech mohou plavit víc než dřevo. Horovec to-
tiž leží na úpatí velké pískovcové skály. Dalen 
neváhal, zajel za konšely do Velkého Medvědí-
na a předložil jim svou nabídku. Cena i jedno-

duchost dopravy udělala své, slovo dalo slovo 
a horoveští odložili sekery a pily a začali lámat 
měkký kámen. Při přepravě těžkých žulových 
bloků divokou vodou zúročili své zkušenosti 
s plavením dřeva a jejich vesnice se stala hlav-
ním dodavatelem kamene na stavbu medvědín-
ského mostu.

10. Dolnobec
Jen malý kousek od města na opačné straně 
od brodu stojí víska jménem Dolnobec. Je po-
věstná kvalitním kamenem, který se láme ve 
skalách na západ od vsi. Dolnobecký kameno-
lom je téměř stejně velký jako samotná vesnice 
a dolnobečtí jsou na své řemeslo patřičně hrdí. 
Vždyť to byla právě jejich vesnice, která dodáva-
la stavební materiál na stavbu medvědínského 
hradu. Z jejich kamene jsou postaveny hradby 
chránící Velký Medvědín, jejich ruce opracová-
valy kamení tvořící stěny většiny městských 
domů, jejich majzlíky a sochory lámaly kámen 
na dlažbu velkého náměstí. 

A tak se každé ráno tvář vesnického star-
šiny a nejzkušenějšího kameníka Postrama za-
chmuří, když se stařec podívá k severu. Ani jeho 
muži ale netuší, proč. Zda ho víc trápí to, že jeho 
vesnice přišla o práci a hrozí jí tak hlad a chud-
bova, či zda ho jako mistra řemesla kamenické-
ho tíží, že stavitelé mostu tak důležitý úkol, jako 
je odolání Bravé, svěřují obyčejnému pískovci 
z Horovsi a nikoliv kvalitní žule z Dolnobce.
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Městečko Rotbach 
a trpasličí 
diaspora
Autor: Hike

Pár mil od Ravnburghu, tam, kde se Jižní obchod-
ní stezka ztrácí v kopcích Lemanské vrchoviny, 
se pod vrchem Rammehorn rozkládá městečko 
Rotbach. Upřímně, je to ospalá díra, kde na ka-
ždém kroku člověk narazí na důkazy zašlé slávy 
tohoto dříve významného průmyslového cent-
ra. Kamenné hradby se dvěma branami pozna-
menal zub času, i v dláždění se množí vyviklané 
kameny, přesto v poslední době přibylo několik 
honosných domů kolem Trhového náměstí.

Rotbašské hutě dříve chrlily kvanta kva-
litní oceli ze železné rudy těžené pod Ramme-
hornem. Právě na obchodu s rotbašskou ocelí 
si ravnburghská Hanza udělala jméno. Jenže 
jak to tak bývá, žíly zeslábly a těžba se přestala 
vyplácet, Hanza si našla jiné artikly a Rotbach 
zůstal zapomenutý v neúrodném kraji.

Poslední dobou se ale situace změnila. 
Před sedmi lety do Weisbachu přišli trpaslíci. 
Kolona trpasličích osadníků, dohromady snad 
kolem stovky hranatých, bradatých vyhnanců 
z Chazmodanu, jemuž lidé říkají Skryté králov-
ství, neboť kde leží, vědí jen nemnozí. Trpaslí-

ci odkoupili za truhlici zlaťáků vytěžené doly a 
usídlili se na západ od hradeb v bývalých tábo-
rech těžařů. A ukázalo se, že pod zemí se lidé tr-
paslíkům nevyrovnají. Trpasličí těžaři „přečetli“ 
tajemství země a po několika zkušebních vrtech 
znovu přivedli k životu železnou řeku. Hutě opět 
začaly tavit železnou rudu a buchary v hamrech 
zase začaly tvarovat ocelové tyče. Jen tentokrát 
vše pod taktovkou nových majitelů dolů.

Život v Rotbachu se nadechl a o překot 
se zase rozběhl. Starý starosta John Derrington 
byl sesazen a na jeho místo nastoupil patriar-
cha rodiny Tobias Galey. Rodina Galeyů na nově 
rozběhnutém obchodu získala ze všech nejvíce 
a celé rozvětvené příbuzenstvo začalo určovat 
dění ve městě.

Lukas Galey, nejstarší ze synů starého 
Tobiase, statný pořízek se sympatickým úsmě-
vem, se stal obchodní spojkou mezi lidmi z Rot-
bachu a trpaslíky pod Rammehornem, v jejichž 
čele stojí Grimbald Geldman.

Margery Galeyová, chladná a přísná krás-
ka s pršinosem drží pevně otěže v osadě Dubi-
na, kde lidští drvoštěpové dnem i nocí kácejí 
mohutná dubiska, aby je věčně kouřící milíře 
proměnily v dřevěné uhlí pro hutě.

Simon Galey, bratr starého Tobiase, se-
hnutý stařík s mohutným shněhobílým knírem, 
kraluje v hostinci U Železné podkovy, kde kvasí 
podloudný život hazardních her, kupčení se že-
nami a nepokrytě zde popíjejí rabiáti, co mají 
nože pohotově v hrsti.

Edward Rickworth, švagr starého Tobiase, 
pupkatý strejda s pleší, je kapitánem městské 

stráže. Stráž je plná dobře placených ctižádosti-
vých pořezů, kteří nad rozkazy nepřemýšlejí, ať 
mají zbičovat zloděje nebo rozsekat krám řeme-
slníkovi, který nezaplatil výpalné.

Derrington, bývalý starosta, spolu s ko-
vářem Walterem Ruggerem, stojí v čele chabé 
opozice hospodských reptalů, kterým není nový 
pořádek ve městě po chuti. Scházejí se v hostin-
ci Pod Kartáčem, jejíž majitel Mark Medeley ne-
snáší trpaslíky a vůbec všechny cizáky.

Jsou trpaslíci v Rotbachu skutečně vy-
hnanci ze Skrytého království, jak se všeobecně 
věří? Nebo teď budují předpolí pro vojenskou 
invazi do Ravnburghu, jak si myslí purkrabí Da-
niel Blackwell? Zdá se, že přestože hutě jedou 
naplno a milíře přímo požírají dřevo Vysokého 
lesa, obchodní karavany vyvážející výrobky tr-
pasličích kováren nejsou tak početné, jak by 
mohly.

„V Rotbachu v krčmě U Fortny každé první 
pondělí po úplňkové noci o polednách vyhledej-
te Petra Foxe, na pozdravení ‚hledáme páteho 
do hry‘, odpoví ‚v tolika se budeme u stolu mač-
kat‘, pak vás zavede k ostatním spiklencům.“  
– Už druhý úplněk sedíte U Fortny a Fox nikde, 
měšec, který jste dostali od kancléře Compto-
na bude brzy prázdný. Pokusíte se zjistit, co se 
stalo s Foxem, nebo se úkol pokusíte splnit na 
vlastní pěst? Je to jenom náhoda, nebo někdo 
odhalil kancléřův plán a všichni spiklenci už 
jsou pod drnem?

Jako žoldnéři jste přijeli s karavanou ob-
chodníka Michaela Cobba nakoupit železné 
trpasličí výrobky. Cobb chce jednat přímo s tr-R
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paslíky, ale lidé Lukase Galeye to nedovolí. 
Drží obchodníky od trapslíků dál, aby si udržel 
monopol? Nebo drží trpaslíky pod krkem a ne-
chce, aby se o tom dozvěděl někdo zvenčí? Po-
zor, nekdo zabušil na vrata – městská stráž, za 
ozbrojenými vojáky stojí Rickworth a v ruce má 
zatykač na Cobba, co teď?

Pod Kartáčem dnes panuje zuřivá nálada, 
Derrington leží doma zbitý do bezvědomí. Ko-
vář Rugger má jasno a mezi ostatní štamgas-
ty rozdává ostnaté obuchy a jdou vzít útokem 
Železnou podkovu. Hostinský Medeley vynesl 
ze sklepa bednu s lahvicemi naplněnými alko-
holem, z nichž čouhají nasáklé knoty a doporu-
čuje, aby popelem lehly i baráky trpaslíků pod 
hradbami. Do krčmy v tu chvíli vrazí ramenatý 
mladík Howard, který pracuje v dřevařském 
táboře v Dubině: „Z lesa vylézají strašidla, dva 
chlapy roztrhaly na kusy, pomozte!“
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Coffinovo údolí 
aneb Popelákov
Autor: Sarsaparillos

Hornická oblast protkaná doly s železnou 
rudou. Krom šedivého popela a zástupů ex-
trémně chudých dělníků tu není ničeho dost: 
chybí jídlo, dřevo, voda i dobrá nálada.

Rozlehlé údolí zvrásněné nespočetnými pahor-
ky kdysi patřilo k nejúrodnějším místům v okolí 
Ravnburghu. Krajinou vmáčknutou mezi vysoké 
hory na severu a skalnaté kopce na jihu protéká 
dravá řeka, která se uklidňuje až na hraně údolí 
a líně odtéká na východ. Ta krom horských sva-
hů sbírá vodu i z hlubokého hvozdu, ve který 
údolí přechází na západě. Na břehu této řeky 
kdysi založil první osadu zchudlý šlechtic Coffin. 
Mohlo jít o idylické místo uprostřed čarokrásné 
přírody, kdyby ovšem jednou místní hrobník ne-
narazil jen pár sáhů pod zemí na železnou rudu. 
Vidina snadných výdělků rychle přitáhla mnoho 
nenasytných podnikavců. Stačilo pár let a údolí 
už nikdo neřekne jinak než Popelákov.

Intenzivní povrchová těžba rudy dala po-
pelákovské krajině svébytný ráz. Pahorky jsou 
rozkopané snad ze všech stran, většina svahů 
je vypálená, pokrytá jámami a improvizovaný-
mi příbytky horníků. Na březích každé říčky a 

potoka vyrostla hustá síť milířů, tavících pecí a 
hamrů. Dílny a továrničky jsou obklopené ne-
sčetnými zanedbanými domky chudých horní-
ků, dřevorubců, uhlířů, tavičů a kovářů. Nad tím 
vším se vznáší hustý štiplavý dým z milířů a ko-
vářských pecí a osadami se dnem i nocí rozléhá 
neutuchající monotónní dunění desítek bucha-
rů. V okolí osad se tyčí haldy přebytečné strus-
ky, na kterých houfy nejchudších kašlajících 
dětí hledají špatně vytavené kousky se zbytky 
železa. Popílek a saze ze všudypřítomných ko-
mínů pokryly celé údolí vrstvou šedivého pra-
chu a i v zimě má zdejší sníh ocelový nádech. 
Na zamořených políčcích pořádně nic neroste a 
všechny popelákovské potraviny chutnají jako 
dřevěné uhlí. Vrcholem místní zničené krajiny je 
východní část údolí, ze které obrovská poptávka 
po dřevě a nekontrolované kácení stromů udě-
laly během pár let rozlehlou holou pláň. Na pro-
storu několika kilometrů neroste nic než šedivá 
tráva a nejodolnější křoviska. Ptáci i zvěř utek-
li na západ do hvozdu, daří se tu jen broukům 
a ještěrkám. Přespolní se shodnou, že v okolí 
Ravnburghu široko daleko není hnusnější místo 
než Popelákov.

Centrem oblasti dodnes zůstává ospa-
lá osada Coffinův Hradec, která si velkoryse 
říká město. Přes Hradec teče veškeré zboží do 
i z Popelákova. Hlavní slovo zde má Stephen 
Lumbard, zástupce ravnburghské rodiny vlast-
nící většinu železných dolů a tím pádem i místní 
chudinu. Hradec je jediným místem v údolí, kte-
ré má něco jako organizovanou stráž. Ve skuteč-
nosti jde ale o žoldáky Lumbardů, kteří nemají 

v popisu práce řešit jakékoliv problémy mimo 
město a rodinné doly. Alespoň nějakou mocen-
skou protiváhu představuje stařičký hornický 
předák Simon Nash, který díky svému vynálezu 
dřevěných kolejnic a vozíků dokázal rychle vy-
dělat dost peněz na to, aby si ho Lumbardové 
nemohli jednoduše koupit.

Pokud život v zaostalém Coffinově Hradci 
není žádný med, těžko hodnotit živobytí v roz-
troušených hornických osadách. Všudypřítom-
ná chudoba má jednu společnou příčinu: ne-
dostatek všeho. V údolí už není skoro co kácet 
a tak se zoufalí dřevorubci hádají o každý lesík 
a pomalu své oči upínají k tajuplnému hvozdu. 
Značně rozkopané žíly železné rudy se čas od 
času kříží a jednotlivé hornické spolky vedou 
ostré spory o nároky na těžbu. Potůčky stéka-
jící z hor a kopců už dlouho nestačí na provoz 
všech dmychadel a hamrů a zároveň k zavla-
žování žíznivých políček, sousedské i rodinné 
hádky o „právo na proud“ jsou na denním po-
řádku. Odchod za lepším je ale pro živořící děl-
níky neúnosný risk a děti narozené v popelu ani 
nenapadá, že by to snad někde mohlo být lep-
ší. Popelákov tak svým svérázným způsobem 
„prosperuje“ dál.

Zápletky
• Stephen Lumbard chce na svého otce, 

člena ravnburghské hanzy, udělat dojem 
a začne řídit doly tvrdou rukou bez ohle-
du na rodinnou pověst. Zvládnou posta-
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vy najaté Lordem Lumbardem synkovi 
domluvit? Nebo si naopak v údolí rychle 
udělají mocného nepřítele?

• Lord Grofhurst, jehož rodina vlastní vět-
šinu stříbrných dolů v okolí Ravnburghu, 
hledá loajální dobrodruhy, kteří by prově-
řili zkazky o nalezeném stříbře v hlubších 
popelákovských dolech. Je ale bezpeč-
né motat se rodině Lumbardů v rajónu? 
A jedná se skutečně o stříbro, nebo jde jen 
o další z mnoha vzájemných žertíků mezi 
znuděnými lordy?

• Kapitán ravnburghské stráže Beer je silně 
znepokojen mizernou kvalitou poslední 
várky zbraní, která dorazila z popelákov-
ských kováren. Hledá proto spolehlivé 
zvědy, kteří by nenápadně dokázali zjistit 
příčinu. Jedná se o úmyslnou sabotáž, jak 
se Beer domnívá? Stojí za vším Červená 
perla? Nebo jen v dolech již delší dobu do-
chází kvalitní ruda a Lumbardové se snaží 
zatloukat?

• Ve hvozdu zmizelo několik Nashových 
dřevorubců a nikdo se nemá k pomoci, 
dokud se neztratí i pár Lumbardových 
horníků. Během vyšetřování se objeví 
stopy po dřevorubcích mezi Lumbardový-
mi a stopy po hornících mezi Nashovými 
lidmi. Jedná se skutečně o vzájemné vy-
řizování účtů, nebo jsou některé důkazy 
nastrčené? Chce někdo rozpoutat lokální 
válku a bude někdo ochotný konflikt včas 
zastavit?
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• Čím dál tím více vesničanů pracujících 
v Lumbardských dolech se kloní k názo-
ru, že pod Nashem by se jim žilo mnohem 
lépe. Je ale možné nějak klidně vyjednat 
jejich přestoupení? Nebo se situace zvrh-
ne a dojde k masivní stávce? Na čí stranu 
se postavy postaví?

• Na východních vykácených planinách se 
usídlili lupiči, kteří přepadávají obchodní-
ky mířící do Coffinova Hradce. Proč jdou 
ale jen po zásobování údolí a ne po vyvá-
žené rudě, nástrojích a zbraních? A proč to 
Stephena Lumbarda očividně vůbec ne-
trápí? Budou se postavy angažovat, když 
se samy stanou oběťmi přepadení?

• Mnoho dětí rychle umírá na agresivní čer-
ný kašel. Místní léčitelé vidí jedinou naději 
v Ravnburghu u vzdělaných bratrů Leo-
nardiánů. Kolik ale budou mniši za pomoc 
chtít a kdo to zaplatí, když chudí Popelá-
kované mají sotva na jídlo? Budou posta-
vy ochotné lék zaplatit ze svého, nebo na 
oplátku pomohou mnichům s něčím ne-
bezpečným? A co když je nakonec klíčová 
část léku k nalezení pouze v tajemném 
hvozdu?

 

Klášter sv. Isidora
Autor: komi

Klášter se nachází v lehce zvlněné a nepříliš 
osídlené pahorkatině, vzdálené nějaký ten den 
cesty od Ravnburghu. Jeho okolí je vyhlášené 
tím, jak je neskutečně fádní a nudné. Když ně-
kdo cestuje touto krajinou, zaujmou jej obvykle 
jen dvě věci. První je občasné zahlédnutí psa, 
ani se totiž nechce věřit, že tu nějací nechcíplí 
mohli ještě zůstat. Druhou je vrch s troskami 
hradu a klášterem umístěným na úpatí svahu. 
Klášter z dálky vypadá, jako by vypadl z pohád-
ky o zakletém zámku. Jeho hrubé neomítnuté 
zdi jsou naprosto nesourodou směsicí obřích 
vápencových balvanů, pravidelných kamen-
ných kvádrů a cihel. Skoro to vypadá, jakoby 
stavbu neuměle uplácalo nějaké bájné dítě obra 
a až o pár století později se lidé pokusili tyhle 
bábovičky dostavět v něco užitečného. Celé je 
to navíc zamotané v jakési změti pavučin, z níž 
vyčnívají jen střechy a věžička kostela. Kolem se 
poněkud nepatřičně rozprostírají pěstěné kve-
toucí zahrady a úrodná obdělávaná pole.

Klášter
Romantický a tajemný dojem se (snad neprá-
vem) rozplyne, jakmile pocestný dojde trochu 

blíž. Nejsou tam žádné balvany naskládané 
obrem, jen chytře využitý stavební materiál 
z trosek hradu. Žádné pavučiny, pouze ke zdem 
kláštera připevněné husté sítě, natažené přes 
nejbližší části zahrady a různě podepřené slou-
py. Vstup do vnitřních zahrad je hlídaný, takže 
tam neproklouzne ani myš. Vlastně myši asi 
ano, ale hladoví ptáci nebo lidé určitě ne. 

Zahrada
I přes sítě lze zahlédnout úhledné, cedulkami 
označené záhonky. Rostou tam exotické rostli-
ny i všední plodiny, jako je žito, proso, ovocné 
stromky a všechny možné i nemožné druhy ze-
leniny – například takového hrachu tam roste 
hned několik druhů. Na značné části pěstova-
ných rostlin je na první pohled něco neobvyk-
lého. Některé jsou celé zdeformované či zakrs-
lé, jiné mají plody nezvyklých velikostí, barev či 
tvarů. Další rostliny jsou pozoruhodné prostě 
jen tím, jak zdravě a lákavě vypadají, až se při 
pohledu na ně sbíhají sliny. Na zahradách je po 
většinu dne rušno, mniši opravují sítě, zalévají, 
ohání se motykami, ostrými noži očkují stromky 
či zeleninu, další se sklání nad květy, vyzbroje-
ní titěrnými kleštičkami, pinzetami či jemnými 
štětečky.

O produkty klášterních zahrad je obrovský 
zájem. Lidé věří, že plody z ní jsou požehnané a 
mají léčivou moc a zejména nemocní z vyšších 
vrstev jsou ochotni vynakládat nemalé pro-
středky, aby je získali. Obyčejní lidé si je ale ne-
mohou vůbec dovolit. Klášter by měl teoreticky 
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bohatnout z prodeje plodů a semen, ale moc to 
tak nevypadá.

Sklepy
Klášter má rozsáhlá sklepení, kde jsou uchová-
vána semena a výpěstky ze zahrad. V podzemí 
se dále nachází velká nádoba, do které se sbírá 
voda, která vytéká z pramene vyvěrajícího kou-
sek pod hradem. Mniši tuto vodu nikdy nepijí. 
Ví se, že lidem způsobuje bolesti hlavy a nevol-
nost, ale rostlinám naopak prospívá. Na jaře 
před setím v ní moří semena a po sklizni zase 
oplachují některé plody. Prodlužuje to prý jejich 
trvanlivost. Dva starší mniši, kteří tráví hodně 
času v laboratoři a zkoumají účinky této vody na 
jednotlivé odrůdy rostlin, mají na rukou nezdra-
vě seschlou a zhrublou kůži a jednomu dokonce 
chybí několik článků na prstech. 

Laboratoř
Uprostřed laboratoře je stůl s nějakým zaříze-
ním, jehož hlavní součástí je tubus se zvětšova-
cími kameny, do něhož ve dne v noci zírá nějaký 
mnich. Police na stěnách jsou zaskládány mis-
kami s klíčícími semeny, klecemi s pobíhajícími 
myškami a plátěnými voliérami s poletujícími 
včelami. Při bližším prozkoumání je patrné, že 
některá zvířata strádají, skoro to vypadá, jakoby 
je někdo cíleně a pomalu trávil. A vlastně venku 
v chlévech u hospodářských zvířat tomu není ji-
nak. A vlastně v jídelně mezi mnichy tomu taky 
možná není jinak.
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Postavy
• Julian Mauntell (opat) – O zahradu a její 

plody se stará s až fanatickým zápalem, 
ne že by ostatní záležitosti v klášteře vy-
loženě zanedbával, ale na zahradě pra-
cuje za jakéhokoli počasí a v laboratoři a 
knihovně tráví celé noci. V klášteře si jej 
všichni váží nebo to alespoň tak vypadá. 
Zdá se, že není zcela zdráv, ale silou vůle 
se drží, nepřipustí, aby jej nějaká nemoc 
omezovala.

• Simon Norwood (převor) – Vadí mu, jak 
klášter pomalu chátrá a jak se veškeré pe-
níze a úsilí vkládá jen do zahrad, knihovny 
a laboratoří. Rád by jako opata viděl ko-
hokoli jiného než Mauntella, jenže to má 
těžké, když opati jsou zvoleni na doživotí.

• Bartholomew (starší mnich, kterému 
chybí některé prsty) – nosí všude s se-
bou čtecí kámen, protože mu už oči ne-
slouží. Jeho přesvědčení, že ošetřování 
plodů vodou z hradu nemusí být pro jejich 
spotřebitele úplně nejzdravější, je čím dál 
silnější.

• Špeh Rudé perly – vydává se za kupce 
jménem James Downer. Jezdí sem pravi-
delně a pokaždé si tu koupí hromadu zele-
niny a ovoce a pak s naloženým povozem 
pokračuje dál. Někdo z kláštera ale dobře 
ví, že žádný opravdový kupec není a pro-
dává mu jedy, halucinogeny a další svin-
stva. Při této návštěvě Downer očekává, 
že pro něj bude mít jeho tajný dodavatel 
konečně připraveno nakažené jedovaté 

obilí, které by po prodání vhodnému oso-
bě a uskladnění otrávilo i ostatní zrna ulo-
žená v sýpce.

• Peter Veldon – vůdce zlodějů – rolník, 
žijící v blízké vesnici, který si se svými 
kumpány občasně přilepšuje k živobytí 
krádežemi ze zahrady a následným pře-
prodáváním zcizených plodů.

Bangy 
• Nalezena mrtvola mnicha, má nůž v pr-

sou a otevřená ústa plná námele. Mrtvo-
la je ještě je teplá a nejeví známky otravy 
námelem.

• Požár na zahradě, síť vzplála jako papír a 
plameny se šíří dál. 

• Zloději! Už zase! Ukradli nějaké ovoce, 
ale kolik toho zdupali a polámali. A cedul-
ky s popisy u řádků jsou povyvracené a 
rozkopané. Aby ty vandaly vzal ďas!

• Jeden mnich po odchodu z jídelny vrá-
vorá a nepříčetně křičí, že na sebe seslali 
boží hněv. Prozření? Halucinace?

• Zmizely opatovy zápisky z tohoto roku. 
Strašně ho to vzalo.

Strž
V lesích poblíž kláštera je ukrytá obtížně přístup-
ná rokle, její strmé zvětralé vápencové stěny se 
drolí při sebeopatrnějším doteku, nicméně exi-
stuje i skrytá poměrně schůdná cestička dolů. 
Dno rokle je zarostlé a je až podezřelé, kolik 
různých jedovatých rostlin tu roste na jednom 

místě. Zadní, stinná část je osázená malými os-
trůvky obilí. Přitom horší místo na zahradničení 
aby jeden pohledal, je tu vlhko, šero, nehybný 
vzduch, rostliny tady musí trpět řadou chorob. 
A taky že ano. Ze země trčí nesklizené zčernalé 
proso. Jeden ostrůvek žita má klasy plné ná-
mele, další o kus dál je celý pokrytý růžovými 
vlákýnky plísně. Každá rostlina v těch místech je 
nějak napadená a nemocná. V malé jeskyňce je 
uloženo zahradnické náčiní, sklizené obilí a jedy. 

Bangy
• Roklí se blíží nějací muži a tlumeně se 

baví, sem tam vzrušeně zvýší hlas. První 
má kutnu, ostatní meče.

• V jeskyňce u truhlice s obilím se něco za-
vlnilo. Had! Ale to je v pohodě, tihle jsou 
neškodní, ti nemají dost jedu ani na zabití 
jehněte. A nebo ne? V téhle rokli je všech-
no možné.

• Ozvalo se seshora zapraskání, mihl se tam 
nějaký stín a křivý, přeschlý smrk, stojící s 
obnaženými kořeny na samém okraji rok-
le letí dolů. Rychle pryč! A kdo tam nahoře 
sakra je? 

Hrad 
Hrad je už opuštěný celé věky, zůstaly z něj jen 
rozvaliny. Před nějakou tou desítkou let tam 
prý dorazil jistý učenec. Prohledával jej, pře-
kopával, odvaloval trosky, až našel cestu do 
podzemí. Tam se pustil do zkoumání s takovou 
vervou, že vůbec nevycházel ven. Jednou v noci R
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ale mnichy probudil zvuk výbuchu a to bylo 
také naposled, co o učenci slyšeli. Od té doby 
nepijí vodu z pramene pod hradem a postupně 
s ní začali ošetřovat rostliny. Nyní, pokud by si 
někdo dal tu práci a odklidil trosky zakrývající 
studnu, mohl by prolézt trhlinou do místa, kde 
tenkrát došlo k výbuchu. Síla exploze a teplota 
při ní musela být neskutečná, strop je zborcený 
a i zbytky skleněného a kovového alchymistic-
kého vybavení jsou natavené. Půlka prostoru 
je zatopená vodou. Z cenností se tam dají najít 
maximálně nějaké spečené vzácné kovy. Určitě 
by ale šlo zastavit únik té divné vody, pokud do-
tyčnému nevadí, že si u toho zaplave. 
 
Bangy

• Při prohledávání podzemí se seshora oz-
vou hlasy a ošklivý smích.

• Někdo kontaminoval vodu z pramene – 
jako ještě něčím dalším navíc. Teď bu-
dou v ní umytá jablka opravdu zdraví 
nebezpečná.

 
Proč se do kláštera vůbec 
vydat?

• Kvůli podezření, že někdo z kláštera spo-
lupracuje s agenty Rudé perly. 

• Otrávený šlechtic jedl ten den mimo jiné 
i plody pocházející z kláštera. Pouhá 
náhoda?

• Zemědělská špionáž – někdo chce ukrást 
z kláštera vzácná semena nebo spisy.

• Opat neplatí daně, které byly zvýšeny před 
dvěma lety, tvrdohlavě platí stále původní 
částku, někdo by měl na něj zatlačit.

• Prostě to bylo po cestě a mnichové jsou 
prý dobrosrdeční a nechávají poutníky 
přespat.

 
Hlavní zápletka 
Někdo v klášteře – vybere si ho sám laskavý čte-
nář, nebo případný ještě laskavější game mas-
ter – pěstuje nakažené a jedovaté rostliny na 
ukrytých políčcích v rokli. Stýká se s lidmi z Rudé 
perly (Z přesvědčení? Z donucení? Z finančních 
důvodů?). Má několik zasvěcených pomocní-
ků, kteří mu pomáhají a zkoumají účinky jeho 
produktů na zvířatech a v případě nutnosti i na 
lidech.

Blaaklogh
Autor: ilgir

Jezero Blaaklogh se rozkládá na úpatí stalghar-
ských hor a je největší vodní plochou široko da-
leko. Přesto jeho břehy nekypí životem tak, jak 
by bylo možné očekávat. Pouhá tři městečka 
a pár desítek rybářských vesniček tvoří domov 
pro sotva tři tisíce stálých obyvatel. Voda v Bla-
aklogh je velmi studená vinou stínu hory a není 
tak bohatá na ryby, jak by se dalo čekat. Chladný 
vzduch z hor, časté mlhy a vytí vlků scházejících 
do údolí, to vše jen dodává oblasti na ponurosti. 

Všichni majetní usedlíci žijí pod ochranou 
jezerní hanzy, která přes svůj vznešený název 
není o moc více než rybářským cechem. Kromě 
ryb obchoduje hanza ještě s kamenem a dřevem 
vytěženým na úbočích hor. Většina těchto suro-
vin putuje přímo do Ravnburghu. Předáci han-
zy, až na výjimky muži velmi pokročilého věku, 
mají pevně v rukou veškeré dění v oblasti kolem 
Blaaklogh. Pravidelně se scházejí k poradám, 
jejichž výnosy obyvatelé musejí respektovat. 
Mimo to rozsuzují spory, schvalují sňatky i posu-
zují zájemce, kteří by se u Blaaklogh rádi usadili. 
Předáci se drží tradic, každou záležitost důsled-
ně prohovoří a rozhodně při jednáních nikam 
nespěchají. Proto jim bývá vyčítána zastydlost a 
zkostnatělost, a zvláště mladí lidé dávají často 
najevo svou nespokojenost s jejich vládou.

Všechny postavy v tomto hexu jsou fiktivní a jakákoli 
podobnost se skutečnými lidmi, žijícími či mrtvými, 
je čistě náhodná … no dobře, tak možná úplně není. 
Ale když on říkával „Můj čas přijde“, mohl tím myslet, 
že by se jednou, třeba k 195. výročí svých narozenin, 
chtěl stát předlohou pro nějakého fanatického vědce 
v rpgčku.
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Blaaklogh působí do značné míry jako 
uzavřená komunita stavící se vůči cizincům uza-
vřeně až nepřátelsky. Rozhodně není vysněným 
cílem přistěhovalců, a proto tam míří spíše lidé 
pochybné minulosti, nebo ti, kteří přišli o všech-
no a nebojí se tvrdé dřiny rybářského či těžař-
ského řemesla. Kdyby však nebylo potřeba ob-
čas doplnit počty po těch, kdo se odstěhovali, 
předáci by nejraději nepřijímali nikoho. Neboť 
jak každý ví, přistěhovalci znamenají především 
problémy.

Náměty na zápletky
• Hledaný zločinec, kterému jsou postavy 

na stopě, se ukryl mezi obyvateli Blaaklo-
ghu. Situace je o to zajímavější, že psanec 
je v tváři velmi podobný synovi jednoho 
z předáků. To ovšem postavy netuší.

• Ke šlechtici, u nějž postavy pobývají, přije-
de jedné noci těžce zraněný cizinec s neu-
věřitelnou historkou. Den na to jsou posta-
vy vyslány do Blaakloghu, aby zjistily, co je 
pravdy na jeho svědectví: Hluboko v jezeře 
prý žije jakési monstrum, jemuž obyvatelé 
během nocí přinášejí lidské oběti.

• Dcera prominentního občana Ravnbur-
ghu se zamilovala do blaakloghského ka-
meníka a utekla za ním. Otec pro ni nejpr-
ve poslal dvojici svých tělesných strážců, 
ale ti k jeho hrůze zmizeli beze stopy. Ob-
rátil se tedy na postavy, zda by se mohly 
do záležitosti vložit se vší opatrností a 
diskrétností.R
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Schneckarland
Autor: Vallun

Schneckarland je zemědělská oblast na sa-
mém okraji Ravenburského vlivu v místech 
vyklučeného hvozdu. Dominantou kraje je 
Maudina skála a bystrá řeka Schneckar. Ob-
last zásobuje potravinami Ravnburgh, ale 
rozsáhlé pozemky na severu vykoupil pro 
Hanzu Henry Clopton a jeho lidé tam vysazu-
jí nové stromy, což vyvolává nemalé napětí. 
Na východě se nachází tajemné pozůstatky 
Velkého hvozdu, jímž prochází stará cesta na 
dayhavenské území.

Dva dny cesty na jih od Malsterova pole pro-
téká úrodným krajem řeka Schneckar, která je 
pravobřežním přítokem řeky Ravn, v jejímž ústí 
se nachází slavný Ravnburgh. Na jejím sever-
ním břehu se rozkládal Velký hvozd. V minulých 
dvou staletích však jeho mocné a nádherné 
kmeny podlehly sekerám a pilám nesčetných 
po půdě bažících lidí a hvozd tak ustoupil proti 
proudu Schneckaru o mnoho desítek mil, aby 
uvolnil místo polím tří velkých vesnic – Kiefdor-
fu, Buchdorfu a Eichdorfu a desítkám samostat-
ných statků v jejich okolí. Zemědělství na velmi 
úrodné půdě prosperovalo a umožňovalo růst 
ravnburské populace. 

Jenže dostatek potravin nebylo to jediné 
co po řece přicházelo, bývalá lesní půda zba-
vená své stromové ochrany podléhala dešťům 
a větru a zanášela pro Ravnburgh životně dů-
ležitý přístav. Henry Clopton, pán Doků zvaný 
Černá tvář, se rozhodl spojit dvě užitečné věci 
dohromady a začal skupovat pozemky na bře-
hu Schneckaru, na nichž pak nechal sázet duby, 
borovice, buky, morušovníky a další stromy vy-
užitelné při stavbě lodí. Osázené pozemky ne-
chával ponejprv svému osudu, ale když zjistil, 
že mnohdy jsou mladé rostliny vzápětí vytrhány 
a půda opět zabrána a rozorána – často dokon-
ce původními majiteli, kteří jí Cloptonovi proda-
li! – začal postupovat systematicky. Skupoval a 
směňoval pozemky tak, aby získal větší souvislé 
území, která pak hlídaly oddíly heladérů.

První vesnicí, která se celá dostala do 
Cloptonových rukou, byl Kiefdorf na severním 
břehu Schneckaru. Obrovskou práci odvedla 
Rose Rous, Cloptonův hlavní akvizitor, která vy-
koupila spoustu pozemků přímo a co nešlo kou-
pit, směnila za pozemky u Eichdorfu a Buchdor-
fu. Přesto zůstávalo několik sedláků imunních 
vůči jejímu šarmu a nemenším vyjednávacím 
schopnostem i vůči nepříliš zastřeným výhrůž-
kám velitele heladérů Askewa. Nakonec je k od-
chodu přimělo znovuobjevení Krvavé Maud, 
bájné loupežnice, která měla ve zdejších konči-
nách sídlo ještě za času, kdy se zde rozprostíraly 
hluboké hvozdy. 

Opuštěné domky a statky Kiefdorfu se 
staly základnou a cvičištěm heladérů. Odtud 
byly vysílány hlídky na ochranu rozsáhlých les-

ních školek a plantáží, pro něž se vžilo označení 
Cloptonův hvozd. Neméně přísně je však střeže-
na samotná vesnice, za jejíž palisádu je nepo-
volaným vstup zapovězen. Kiefdorfské posádce 
velí důstojník Robert Savill, jež obdivuje kapitá-
na Avery Askewa, velitele Kožených krků a snaží 
se být jako on. Veškerá podobnost však končí 
u toho, že oba jsou nadprůměrně vysocí. Za-
tímco Askew je šlachovitý, tvrdý až krutý, Savill 
byl obdařen medvědí postavou a vrozenou las-
kavostí, což mu však nebrání být svědomitým 
a předvídavým velitelem. Ve volných chvílích 
se sám chápe lopaty a pomáhá sázet stromy. 
Jedno ze stavení s velkým sklepem pak slouži-
lo potřebám otce Simeona, právě zde se konaly 
výslechy, které nebylo možné realizovat přímo 
v Docích. Samostatně stojící statky pak sloužily 
heladérům k jejich hlavní činnosti – nácviku ha-
šení požárů.

K Savillovým mužům náležel mlčenlivý 
Edmund Basset, jehož neminoucí šípy chráni-
ly mladé lesy před druhým největším škůdcem 
– početnou vysokou zvěří. V tom mu pomáha-
la smečka loveckých psů nejrůznějších ras a 
plemen. Se svými psími společníky vycházel 
Edmund lépe, než s většinou lidí, přesto k jeho 
práci patřilo odprodávat kůže, parožinu a pře-
bytky masa statkářům na druhé straně řeky. 
Obchodu pak využíval ke zjišťování nálad mezi 
vesničany – Černá tvář ani jeho důstojníci neby-
li naivní, věděli, jaké mínění o nich rolníci mají. 
Edmund byl menšího vzrůstu a díky povadlým 
rysům ve tváři vypadal starší, než byl, byť nebyl 
žádný mladík, ale zkušený veterán. Plavil se pod R
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Cloptonem a v jeho nové roli správce Doků mu 
sloužil od samého počátku.

Vesnice Buchdorf se nachází téměř ve stí-
nu Velkého hvozdu a právě zde nalezla nový do-
mov většina kiefdorfských vysídlenců, protože 
zde bylo k mání více volné půdy. Ves se pěkně 
rozrůstá a pole se rozpínají blíž a blíž mocným 
pňům a šeru mezi nimi. Zdá se, že to není bez ná-
sledků – v poslední době se na hranici lesa zača-
ly objevovat šelmy, smečky vlků, hnědí medvědi 
a dokonce vzácné lesní pumy. Zatím nemají na 
svědomí víc, než pár zatoulaných ovcí, ale sed-
láci se začínají bát o svá stáda. Leckteří z toho 
obviňují nově příchozí a jejich nenasytnost, sta-
rousedlíci respektovali hvozd a směrem k němu 
nikdy neorali dál, než hon od posledního sta-
vení. Za původní sedláky mluví starosta John 
Cuddon, jehož protějškem za nově příchozí je 
Walter Loveney. Loveney však většinu energie 
věnuje nadávání na Cloptona a hledáním ces-
ty, jak získat, samozřejmě bezplatně, zpět svou 
půdu v Kiefdorfu a ještě nějakou navíc.

Eichdorf je na rozdíl od Buchdorfu za-
měřen téměř výhradně na rostlinnou výrobu, 
úhledné lány se táhnou do daleka, pravidelně 
přerušované remízky a stromovými rozhrada-
mi. Ačkoliv sem přišlo méně vysídlenců, ani tady 
není úplný klid, o což se stará Alice Makepeace, 
veselá upovídaná hostinská od Dvou volů - nej-
lepšího a největšího hostince v Schneckerlan-
du, pohledná žena v nejlepších letech. Buch-
dorfským starostou je Oswyn Goodrick, drobný 
starší pán a agronom k pohledání, právě jeho 
zásluhou eichdorfská pole plodí lépe než jaká-

koliv jiná. Snaží se Alici uklidňovat, ale jak sám 
říká – i s tou nejpaličatější kukuřicí si umí poradit 
lépe, než s držkatou ženskou, které, zdá se, vadí 
snad všechno. Není proto divu, že změnu pomě-
rů vyvolanou zalesněním kiefdorfských polí si 
vzala za své hlavní téma. Svým prostořekým pří-

stupem ale sjednocuje staro i novo eichdorfské 
obyvatelstvo, proto jí starosta leccos promine.

Na toulkách mezi oběma vesnicemi, ale 
i na řadě dalších míst lze potkat bylinkáře Fran-
cise Longreena. Vysoký štíhlý mládenec neod-
mítne pomoci komukoliv s léčením, ať již boles-R
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ti lidské nebo zvířecí. Nejedna děvečka po jeho 
hezké tváři a veselé povaze pokukuje, ale on se 
zdá k pohledům lásky slepý a čas tráví v příro-
dě, častokrát byl dokonce viděn, jak vstupuje 
do Velkého hvozdu. Nejednoho penězuchtivce 
pak zajímá jeho váček, za mastičky a bylinné ex-
trakty musí mít našetřen pěkný poklad, protože 
zlaťáky získává pravidelně, ale utrácí málokdy. 
O sobě moc nemluví.

Neméně tajemná je pak Maudina skála, 
obklopená řekou, bažinou a hustým pralesem 
ční nad okolím jako věčná stráž. Z jejího vrcholku 
je prý vidět široko daleko, za dobré viditelnosti 
až k moři a Ravnburghu na severu. Někde v jejích 
útrobách se prý skrývá poklad Krvavé Maud, kte-
rá sužovala kupce a statky v okolí Velkého hvoz-
du před třemi sty lety a nikdy nebyla dopadena. 
Báje dí, že na svém nashromážděném pokladu 
lpěla jako drak a odmítala jej opustit, až zahynu-
la hlady, obklopená zlatem, za nějž by mohla jít 
nejvybranější pochoutky tisíc životů. Pravda je 
taková, že v jižní stěně Maudiny skály se skuteč-
ně skrývá jeskyně, již kdysi Maud obývala a po-
klad v hodnotě mnoha tisíc zlatých (ale ne víc) 
se tam osud nachází, stejně jako ostatky slavné 
loupežnice a jejich čtyř druhů.

Skryvky
Maudina jeskyně – představuje geniální při-
rozený úkryt s jedinou vadou, povodeň z doby 
před třemi sty lety pozměnila břehy Schneckaru 
a nyní je přístup k ústí jeskyně velmi obtížný a 
ještě víc nebezpečný, navíc není vidět a je otáz-

kou, zda o něm vůbec někdo ví. Cesta zahrnuje 
tři zkoušky - překonání řeky, šplh po skále a prů-
lez tunelem zaneseným naplavenými kmeny a 
z části zasypaným kameny. Jakákoliv jiná cesta 
je horší. V jeskyni lze najít pozůstatky pěti osob 
včetně Krvavé Maud. Maudinu družinu jednou 
na jaře uvěznili povodně na příliš dlouhou dobu 
a nedostatek čerstvé stravy se jim stal osud-
ným. V jeskyni lze kromě pokladu (k10 × k10 ×  
k6 × k12 zl.) najít nějaké lepší vybavení (2 různé 
meče, sekeru, kuši, plášť …)

Současný objev Kravé Maud v Kiefdor-
fu – s maskou Krvavé Maud vystupuje Anne 
Rous, sestra hlavní akvizitorky a její lidé. Pře-
vleky za nemrtvou loupežnici původně vytvořili 
pro zastrašení dayhavenských dřevorubců na 
druhé straně Velké hvozdu, ale na neochotné 
kiefdorfské osadníky taky fungoval. Anne vede 
téměř nezávislou skupinu žodláků či dobrodru-
hů, která hlavně z důvodů rodinných vazeb spo-
lupracuje s Cloptonem a jeho lidmi.

Tajemství Francise Longreena – Frankie 
patří k Lesnímu lidu, jež má osadu na jižním bře-
hu Schneckaru ve Velkém hvozdu. Jeho úkolem 
je varovat Lesní lid v případě, že by hrozila sna-
ha o obnovu cesty zbytky hvozdu do Dayhavenu 
nebo pokračování kácení. Také se snaží zjistit, 
co je zač nová výsadba na severním břehu.

Zápletky a úkoly
Edmund Basset – Heladéři vědí o tom, že se 
v oblasti vyskytuje agent dayhavenských, ale 
nemohou si dovolit nikoho obvinit neprávem, 

proto nabídnou družině slušnou odměnu za 
zjištění, kdo jím je. Prvotní informaci mají ze 
zachycené šifrované zprávy – Edmund sestřelil 
poštovního holuba. Podezřelými jsou Francis L., 
Alice M., John Cuddon a Walter Loveney. Úkol 
může zadat i Robert Savill, ale s ním družina 
do styku přijde méně pravděpodobně, a Anne 
Rous, která na něm sama pracuje. Edmund by 
dále ocenil informace o jakékoliv mimořádné 
trofejní zvěři.

John Cuddon, starosta Buchdorfu – po-
třebuje zjistit, zda jsou šelmy na hranicích Vel-
kého hvozdu opravdové nebezpečí pro vesnici 
a zda je rozumné vypsat odměnu nebo bude 
třeba pomoci profesionálů. Odměnu nabízí spíš 
skromnější, ale v potravinách nebo jiném do-
stupném materiálu velmi štědrou. Šelmy jsou 
pod kontrolou Lesního lidu, pokud se nebude 
ves víc rozpínat směrem ke hvozdu, budou ne-
škodné, lov na ně by ale vyvolal odvetu. 

Walter Loveney – chce za každou cenu se-
hnat nějaké důkazy, klidně falešné, proti Rober-
tu Savillovi, aby byly aktivity Cloptona a spol. 
zakázány. Loveneyho lze nalákat na jakoukoliv 
příležitost zbohatnout - má přehled o úkolech 
od obou starostů a Alice, za podíl na zisku nabízí 
družince (imaginární) pomoc se splněním těch-
to úkolů. Jediné zajímavé, co ví je, že Maudina 
jeskyně je na jižní straně skály.

Alice Makepeace – chce zjistit informace 
o současném dění v Kiefdorfu a zejména o po-
hybech Rose Rous, nabízí za ně velmi vysokou 
odměnu ve zlatě. Odměnu však nehodlá vy-
platit, i když má peníze k dispozici. V hostinci R
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přebývají 3 žoldáci dayhavenských připravení 
Rose zajmout, jakmile budou získají informace. 
Než by zaplatila, pokusí se nechat družinu zabít 
onou trojicí. Alice je placená z Dayhavenu a je 
agentem hledaným Edmundem. Alice je tajně 
zamilovaná do Francise.

Oswyn Goodrick – má jeden tajný sen, 
a sice pěstovat v Eichdorfu víno, ale žádné 
z dostupných odrůd se zde nedaří ani za mák. 
Možné řešení skýtá Robert Savill – heladéři mají 
vlastní odrůdu přivezenou z ciziny, a nebo Lesní 
lid, který zná místní lesní odrůdy, jež lze snadno 
naroubovat. Pan starosta by se rád zbavil Alice, 
ale momentálně nemůže zasáhnout, Alice je tak 
oblíbená,že hrozí, že vyhraje příští volby. Tuší,že 
za jejím vlivem jsou cizí peníze.

Francis Longreen – rád by navázal kon-
takt s heladéry a zjistil, jaké jsou jejich plány. 
Pěstovat hvozd na dřevo Lesnímu lidu nevadí, 
pokud budou stromy obnoveny a část porostu 
zůstane. Lesní lid může hodně pomoci, poža-
duje ale více druhů stromů a pětinu jich nechat 
růst dále, i tak se jejich podpora vyplatí. Francis 
nabízí jako odměnu léčení a lektvary, peníze až 
v druhé řadě – nakupuje za ně věci, které potře-
buje Lesní lid.

Anne Rous a. k. a. Krvavá Maud – ocení 
jakoukoliv informaci, a zejména relikt, o pů-
vodní Krvavé Maud. Ráda se s družinkou podělí 
o své dosavadní poznatky – Francis Longreen je 
podle ní divný, ale nejspíš neškodný, hlavními 
podezřelými jsou podle ní Alice a Walter, být to 
jen na ní, tak sejme oba – neb oba intrikují proti 
zájmům Černé tváře.

 

Knížecí vary
Autor: PetrH

Lázeňská oblast s městečkem, klášterem, 
podivnými zvyky a praktikami pro vybranou 
společnost.

Celkem úrodná krajina s kouskem lesa, dnes již 
téměř vymýceným. Zbytky jsou součástí zahrad 
kláštera a je přísně zakázáno na svatém úze-
mí kácet, lovit a sbírat houby či klestí. Trest za 
menší prohřešek je rok kláštera, za větší doživo-
tí v něm. Celé území je darem od knížete Klitera 
před asi 150 až 200 lety. Podle různých kronik se 
to liší. Na hexu platí právo mnichů a světské se 
do něj nesmí míchat. Hlavním představitelem je 
opat Přebor.

Klášter
Před stoletím, dvěma, třema, jak která legenda 
praví, se ze studánky napila kněžna znavena z 
lovu. Údajně potom po dlouhých letech soužení 
(a souložení) přivedla ve svých 40ti letech za de-
vět měsíců knížeti syna. Ten dal prohlásit studán-
ku za zázračnou. No možná to byla voda, možná 
hezký mladý lovčí. Od té doby se okolo studán-
ky rozrostl dnes již rozsáhlý klášter o několika 

budovách a vysoké klenuté hlavní lodi kostela. 
Ze zázračné vody mniši vaří lektvary a mnohé 
paničky a urození pánové se sem sjíždí na tiché 
meditace a léčbu koupelemi v zázračné vodě.  
Méně oficiální verze je spíše taková, že mladí 
společníci a společnice dobrovolně za peníze, 
nuceně v případě vězňů na doživotí a podobně 
obšťastňují různou formu sexu hosty kláštera. 
Žádné přání není tabu. Tabu je jen prázdný mě-
šec. Nad vším bedlivě dohlíží představitelé kláš-
tera a jejich vojenská stráž.

Městečko Knížecí Vary
Městečko vybudované sotva před sto lety 
na křižovatce cest kousek od kláštera. Stej-
ně jako ostatní statky a polnosti i jej spravu-
jí mniši z řádu. Bují zde obchod, ubytování a 
léčitelské, alchymistické služby. Na své po-
měry vesnického rázu je zde divadlo a pravi-
delně se pro hosty lázní hraje. V zimních ob-
dobích je každý týden pořádán honosný bál 
na různá témata a k různým svátkům a příle-
žitostem. Vlastní jatky, pivovar, kasíno, kostel 
nabízí další potěšení pro tělo, duši i měšec. 
V čele stojí rada a purkrabí bratr Jacek. 

Hláska Strážná trouba
Kamenná hláska stojící na nevelkém kopci. U ní 
v několika domech žijí řádoví vojáci. Z vrcholu 
se pravidelně rozhlíží hlídka do všech stran a 
v případě ohrožení bije do zvonu a v noci zapa-
luje i oheň.R
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Vesnice Srdín
Sýpky obilí, spižírny sýra, uzeného masa. Čas-
to se mu hanlivě mezi chudými přezdívá Prdín. 
Jinak se jedná o bohatou selskou ves, kde žijí 

privilegované sedlácké rody a dodávají na stůl 
lázeňských hostí a občanů Varů dobroty a kva-
litní výrobky. Požívají nejen práva trhového, ale 
i várečného a tak dokážou zdatně konkurovat 
městskému pivovaru U Bažanta.

Vesnice Brdovo kopyto
Cokoliv je třeba vyrobit, opravit tak je možno 
zde. Mnoho tovaryšů a mistrů z města začína-
lo zde u kováře Brona, tesaře a truhláře Gryda. 
I zde pečlivě promýšlený plán hospodářství 
udělal spíše škodu než užitek. Ono kdo by se 
taky chtěl se zlomeným kolem povozu táhnout 
třeba ze Srdína pět, sedm mil... a tak se načerno 
chodí za potřebným. Dokud vás voják či mnich 
nechytí, soused neudá.

Vesnice Lněné pole
Malá vesnička určena hlavně na pěstování lnu 
na plátno, semen na olej do klášterních mastí. 
I zde centrálně plánovaná politika hospodaření 
spíše další rozvoj potlačuje a vše je účelně za-
řízeno k potřebě řádu. Vládne tu fojt Warecha, 
který se netají neláskou k řádu a při každé pří-
ležitosti podněcuje ke vzpouře. I přesto již je 
v čele správy vsi 12 let.

Bratr Jacek
Ambiciózní čtyřicátník, který byl představitel 
reformního křídla. Za „odměnu“ a nesouhlas 
byl dosazen mimo hlavní mocenský vliv a to do 
čela vedení města Vary. Stále má snahu zasaho-
vat do dění a mezi mnichy v klášteře své špehy a 
zdroje informací. Když to jde, rozhodne tak, aby 
se to nelíbilo Přeborovi.
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Bratr Přebor
Obtloustlý mnich kolem šedesátky. Už 40 let se 
pohybuje za zdmi kláštera a jeho vedení došlo 
k mnoha vylepšením služeb a zpoplatněním ka-
ždé maličkosti. Ovšem výsledky nikdo neví jak 
dělá, ale jsou fantastické a tak milé šlechtičny 
rády zaplatí zlatem navíc za mužského dědice 
pro svého obstarožního manžela. Ze zlata pla-
tí mnoho církevních stráží, ale i špehů a vrahů 
v civilu. Posledním úlovkem byl únos odbojné-
ho fojta Warechy a jeho zakování do železné 
masky v temném sklepení pod klášterem.

Fojt Warecha
Jako malý vyrůstal již v náladě svého otce, že 
vrchnost je špatná. Když se naskytla příležitost 
neúrody a vrchnost si vzala víc, než bylo potře-
ba k přežití začal intrikovat. Nakonec se stal ze 
syna chudého rolníka vlivný člověk a následně 
fojt vesnice, Za každou jeho akci následovala re-
akce kláštera a jeho vojáků. Toto napětí skonči-
lo jeho zmizením a dosazením starého Vařečky. 
Ten chce mít klid, a tak neřeší nic.

Zápletky
• Někdo pokácel několik stromů v zahradě 

kláštera.
• Ráno je na náměstí/návsi jednoho z okol-

ních sídel nalezena neznámá mladá nahá 
dívka, jejíž tělo je zohaveno a očividně 
zneužito.

• Zázračná studánka vyschla.
• Někdo zapálil na plošině Strážné trouby 

záměrně varovný oheň.
• Opat Přebor je mrtev, kdo bude jeho 

nástupcem?
• Některá z postav je obviněna z krádeže 

církevního majetku a je odvedena do kláš-
tera k výslechu.

• Vesnice Lněné pole bojkotovala dodávku, 
nebo se nákladní vůz se sudem nového 
oleje a plátna ztratil čistě náhodou po za-
tčení fojta Warechy, když byl obviněn ze 
zosnování vzpoury?

• Vysvobození zatčeného fojta Warechy.
• Místo piva od Bažanta někdo dodal soud-

ky močůvky.
• Objevil se asi 20letý mladík ve městě. Všu-

de tvrdí, že je syn Přebora.
• Z Ravensburgu přijíždí vrchní církvista na 

kontrolu nesouladu v hospodaření. Zjistil 
mnoho nedostatků a pekelná smilstva. 
Zpět návrat do úřadu poslat zprávu pro 
Hlavu církve již nestihl. Kde je? 

 

Nomamský močiar
Autor: Skenderax

História
Pred dávno zabudnutými časmi sa neďaleko od 
miesta, kde teraz stojí pevnosť Nomam, odohra-
la veľká bitka dvoch armád, ktorá mala rozhod-
núť, ktorá z dvoch prastarých mocností bude 
mať prístup ku prístavu. Bitva trvala 27 hodín, 
kým sa stretli v priamom boji dvoja vodcovia so 
svojimi družinami. Obaja silný bojovníci, vyba-
vený magickými zbraňami a ochranami spolu 
súperili 27 minúť bez toho, aby bolo poznať, 
ktorí z nich má navrch. Potom sa krvyprelieva-
nie zmenilo na masaker a chaos. Mágia prasta-
rých zbraní podivným spôsobom reagovala a 
vytvorila trhlinu medzi svetmi, cez ktorú vstúpil 
démonický zemný červ. Obrovský červí démon 
požieral protivníkov bez ohľadu na farby alebo 
príslušnosť, šíril paniku a chaos. Obaja vodcovia 
sa červovi postavili ako jeden. Ich armády ich 
však nepodporili a v strachu unikli. Kolosálny 
súboj netvora, ktorý z úkrytu pod zemou útočil, 
a dvojice vojvodcov skončil takmer smrteľnými 
zraneniami červa a smrťou dvojice vojvodcov. 
Tí, v poslednej kŕči prekliali svoje armády, aby 
nenašli odpočinku, pokiaľ sa červ nevráti odkiaľ 
prišiel.
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Prítomnosť
Na sever od pevnosti Nomam sa nachádza 

podivný močiar, ktorý je všeobecne považova-
ný za strašidelný. Mŕtve stromy, podivné jazerá 
plné rôznych tekutín, brnenia, meče, štíty a iné 
bojové haraburdie odkryté i voľne pohodené 
alebo ponorené. To všetko ukryté pod hmlou, 
v ktorej poriadne nevidno ani na 2,7 metra. 
V Nomamských močarinách, ako ich ľud za-
čal volať, sú obývané dve prosperujúce dediny 
(Naška a Preška) a jeden kláštor. Dedinčania sú 
ponurí, mrzutý a nedôverčivý ľudia, ktorý zará-
bajú na zbieraní kovu a ropných tekutín v mo-
čiaroch a po menšom alebo väčšom spracovaní 
ich predávajú v pevnosti Nomam.

Naška
Dedinka na východnom cípe Nomamského 
močariska. Je posadená na malom kopci obklo-
pená zmokvalou neúrodnou krajinou. Aby bol 
k nej lepší prístup a kvôli chovu dobytka, obyva-
telia postavili dlhý kladový most, ktorý smeruje 
od dediny približne 500 metrov mimo močiarov. 
V Naške je 17 domov. Jeden z nich funguje ako 
malý hostinec. Obsluhuje ho starý Tomágo, kto-
rý ťažko našľapuje na ľavú nohu. V minulosti ho 
prekvapil červ a svojim telom mu ju na niekoľ-
kých miestach polámal. Nikdy sa mu to už po-
riadne nezrástlo. Okrem toho, že sa u neho dá 
ubytovať a najesť za rozumný peniaz, dôverne 
pozná močariny i obyvateľov, a vie odporučiť 
sprievodcu, ak by sa tam chceli dobrodruhovia 

vydať. V dedine je tiež bláznivá starena, ktorá sa 
vyzná v liečiteľstve (zahojila Tomágovi nohu). 
Obyvateľstvo Našky sa živý zberom predmetov 
v močarinách, zberom ropných škvŕn a chovom 
dobytka, ktorý vyháňajú cez most do úrodných 
pastvín mimo močiare. Najcennejším majet-
kom dediny je však studňa s čistou vodou. Voda 
v studni má jemnú príchuť a vôňu vajcovky, kto-
rá má liečivý vplyv na tlak, tráviace problémy a 
hojenie rán spôsobených ohňom a chladom.

Preška
Na rozdiel od Našky je Preška na západnej stra-
ne Nomamských močarín a viac ako 2 kilometre 
v jej vnútri. Dakedy bolo podobným mestečkom 
ako Naška, ale močariny sa časom rozšírili a tak 
v dedinke ostali len skalný obyvatelia – 7 rodín, 
ktorý žijú za kolovou ohradou, na ktorej sú roz-
vešané rôzne amuletu, ktoré ich majú chrániť 
pred nemŕtvymi duchmi z močarín. Väčšina 
obyvateľov trávi čas v teréne zberom, hľada-
ním ropných škvŕn a výrobou veľmi kvalitného 
uhlia z odumretých kmeňov v močiaroch. De-
dinčania sú nepriateľský a nedôverčivý ku cu-
dzincom. Spôsobuje to hlavne ich bohatstvo, 
ktoré si za roky nahonobili a dedí sa z otcov na 
synov. V dedine nie je žiadna krčma ani miesto 
na ubytovanie. Najstarším a najbohatším v de-
dine je Krydroch a jeho rodina. Neoficiálne je 
tiež starostom a hovorcom dedinčanov. Bohat-
stvo Prešky je dedinským tajomstvom a preto 
sa Krydroch bude snažiť každého návštevníka 
odradiť od pobytu i potulovania sa okolo dedi-

ny. Ak by si hrdinovia nejakým spôsobom získa-
li dôveru Krydrocha a dedinčanov, nájdu v nich 
najlepších sprievodcov po močarinách. Rovna-
ko ako v Naške, najcennejším pokladom Prešky 
je studňa, ktorej voda je ľadovo studená a v ma-
lej miere lieči všetky typy zranení.

Kláštor
Pôvodná kamenná strážna veža v srdci moča-
riny bola mníšskym rádom obnovená pred 
mnohými rokmi. Mnísi tu po desaťročia, mož-
no stáročia, vedú asketický život s dôležitým 
poslaním – nedovoliť netvorovi opustiť močari-
nu. Veža je kamenná, kruhová, v priemere širo-
ká 10 a vysoká 7 metrov. Jej okolie je jediným 
miestom v močarinách, kde je úrodná zem. Mní-
si tu majú malé políčka, na ktorých pestujú zele-
ninu pre vlastné potreby. Vo veži žijú traja mnísi 
a jedno dieťa. Medzi mníchmi je stále rozdiel 
17 rokov. Najmladší, Johan, má 5 rokov. Najoh 
má 23 rokov, Hojan 40 a najstarší Joanh 57. Mní-
si majú orezané jazyky, aby nemohli hovoriť. Ku 
každému návštevníkovi sú úslužný, ponúknu 
veľmi skromné jedlo i prístrešok na jednu noc. 
V prípade potreby vedia i ošetriť rany. Ich deň 
pozostáva s modlitieb, starania sa o políčko, 
hľadania koreňov a pletenia hustého a veľkého 
koša s prútia. Práve do toho koša, raz za 27 dní, 
naskladajú špeciálnu zmes korienkov, byliniek, 
bahna a zuhoľnatelých polien močiarnych stro-
mov. Kôš vynesú do močariska a zapália. Nehorí 
plameňom, len tlením vydáva teplo a mierne sa 
trasie. To priláka červa, ktorý ho prehltne a na R
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čas ukojí jeho hlad i v prípade, že nepozrel žiad-
neho neopatrného pútnika.

Nomamský močiar
Zradné miesto, v ktorom je možné nájsť bohat-
stvo i rýchlu alebo pomalú smrť. Je to temná 
krajina, kde i v najslnečnejší deň je len šero. 
Spôsobujú ho husté ťažké výpary tekutín, ktoré 
sa na povrch vynárajú pôsobením zemného čer-
va. Krajina je jedným plytkým veľkým jazerom, 
z ktorého vytŕčajú neveľké kopčeky s mŕtvymi, 
zosušenými a zuhoľnatelými stromami a krami. 
Cesta skrz je nebezpečná z viacerých dôvodov. 
Nie len je potrebné postupovať pomaly a opa-
trne, aby pútnik nezapadol do občas zdanlivo 
bezodných zatopených jám, ale samotné výpa-
ry vo väčšine miest močiara spôsobujú mdloby 
alebo naopak extazické vnímanie (hlavne ak je 
hrdina zadýchaný). Tak bezhlavý únik pred ne-
bezpečenstvom môže byť nebezpečnejšie, ako 
mu čeliť. Močiar je však i studňou bohatstva. 
Pohybom červa sa vynárajú dávno pochované 
artefakty, zbrane, brnenia, šperky, ktoré v pra-
dávnom boji nosili bojovníci oboch strán. Stačí 
trochu hľadať, mať trochu šťastia a …

Úvodný quest, zápletka, alebo 
prečo by tam dobrodruhovia 
vôbec mali liezť?
Hrdinovia stretnú osobu (napríklad atraktívnu 
ženu z vyššej spoločnosti), ktorá unika z pazú-

rov Červených Hviezd – predstieranou smrťou 
alebo fingovanou smrťou pomocou alchymis-
tického nápoja, ktorý mala schovaný v prsteni. 
Hrdinovia ju napríklad môžu i zachrániť od uto-
penia. Táto osoba si nájme dobrodruhov, aby 
sa vrátili na miesto „zločinu“ Červených Hviezd 
a zobrali prsteň, ktorý mal jej druh (dedičstvo, 
doklad o príslušnosti k rodu a podobne …). 
Telá mŕtvol sa v močiaroch nafúknu a podivný-
mi prúdmi sú odnesené na miesta, kde sa po-
noria a viac nevynoria. Hrdinovia môžu hľadať 
náhodne, alebo poprosiť o pomoc obyvateľov 
Našky alebo Prešky.

Bang!

Prastaré pevnosti
Okrem strážnej veže, ktorú zabrali pre svoje 
potreby mnísi, v močiaroch sa nachádzajú i iné 
zrúcaniny, ukryté a stratené. Prastaré strážne 
veže i hraničné pevnosti sú bohaté na podzem-
né priestory, v ktorých je možné nájsť všako-
vaké artefakty, prastaré mince, šperky, poklady 
a magickké alebo alchymistické dielne, ktoré 
strážia pasce, hlavolamy, golemovia a bytosti 
spútané mágiu.

Útok červa
Deväťkrát denne sa červ náhodne, alebo vede-
ný zmyslami pre otrasy a vôňu, vynorí a zaúto-
čí na neopatrné obete. Útočí stále maximálne 
3krát. Ak červ stihne jedným, dvoma alebo tro-

ma útokmi usmrtiť postavu, prehltne ju! Červ je 
netvorom, démonom, ktorému dala priechod 
do reality mágia artefaktov a nenávisť. Útočí 
prekvapivým vynorením zo zeme a zas blesko-
vým zmiznutím. Naškania používajú na odpúta-
nie pozornosti červa špeciálnu zmes bylín. Preš-
kania zas deku namočenú vo vodách močiara. 
Nie však v hocijakej vode. Oni presne vedia kto-
rá pomáha, a ktorá zas nie, ba skôr naopak. Ak 
hrdinovia pocestujú pod dohľadom Preškana, 
tak ich bonus na vyhnutie sa červovi bude voči 
Naškanom dvojnásobný.

Nemŕtvy
Duše vojakov dávnej vojny, prekliate za zbabe-
losť svojimi vodcami, blúdia močarinami v sna-
he dokázať svoju statočnosť a vernosť. Sú však 
zúfalý, nejednotný a bez vodcu. Združujú sa len 
do malých skupín, ktoré sa časom rozpadajú a 
tvoria sa zdanlivo náhodne nové. A tak je možné 
pri stretnutí poznať uniformy oboch bojujúcich 
strán, strelcov i pechotu, veliteľov i pešiakov, 
ktorí spolu pochodujú ako rovný s rovným. Boj 
s nimi je komplikovaný. Nie je ich totiž možné, 
vďaka kliatbe, zabiť. Len „rozptýliť“. A po krát-
kom čase sa znovu vrátia do svojej pôvodnej po-
doby. Ešte nebezpečnejšie však môže byť pred 
nimi unikať do zradných močarísk, po ktorých 
oni kráčajú ako po pevnej pôde (a tak idú stále 
najkratšou cestou za hrdinami). Najspoľahlivej-
ší spôsob, ako im v bezpečí uniknúť, je poraziť 
ich v rovnakom čase, a uniknúť, pokiaľ sa znovu 
sformujú. Nemŕtvy Nomamských močiarov náj-
du svoju smrť v okamihu smrti červa.R
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Zabijáci Červenej Hviezdy 
Okrem nemŕtvych, červa a hľadačov pokladov, 
môžu hrdinovia pri veľkej smole natrafiť na ko-
mando Červených Hviezd. Tí vstupujú do moča-
rín s jediným cieľom – nechať zmiznúť telá ne-
pohodlných osôb, ktoré sa nikdy nemajú nájsť.

Na záver
Ako zabiť červa a následok tohto činu – Veľmi 
silní hrdinovia sa môžu pokúsiť zabiť červa po-
čas troch kôl, keď zaútočí na družinu. Ak sa im 
to nepodarí, pri ďalšom stretnutí bude opäť ne-
zranený. Červa je však možné opiť alebo otrá-
viť. Do koša, v ktorom mnísi pletú pre netvora, 
alebo inej veľkej nádoby umiestnia prasa alebo 
iné zviera naplnené silným vínom alebo iným 
jedom. Netvora to znehybní a stane sa ľahkou 
korisťou. Jeho smrť okamžite oslobodí duše 
nemŕtvych v Nomamských močiaroch. Mnísi 
stratia dôvod svojej existencie a rád časom za-
nikne. Červ prestane svojim pohybom premie-
šavať zem a jazerá ropných splodín vyschnú 
alebo ostanú vyťažené. Večná hmla, ktorú sužu-
je močiare, prestane existovať. Artefakty sa pre-
stanú vynárať z hlbín zeme. Bude ich potrebné 
doslova ťažiť. Krajina sa časom zmení a močiar 
zanikne …

R
av

nb
ur

sk
é 

he
xy

: N
om

am
sk

ý 
m

oč
ia

r 
(S

ke
nd

er
ax

)

37

č. 63 | srpen 2017



 

Špitál sv. Leonarda
Autor: Zob

Okolí
Špitál sv. Leonarda leží uprostřed sadů, které se 
rozléhají v mírně zvlněné krajině podél kupecké 
cesty do Ravnburghu. Sady jsou občas přeruše-
ny tu hájem, tu mezí, tu potůčkem. Okolo cesty 
jsou roztroušeny malé sklady na ovoce. 

Špitál
Jedná se o strohou budovu z kamene, jíž domi-
nuje věž, která ční nad koruny okolních stromů. 
Budova je čtvercová s atriem. Ke špitálu taktéž 
z vnějšku přiléhají malé stáje. 

Dobře ubránitelnou bránou se vchází do 
centrální zahrady, ve které mnichové pěstují 
léčivé rostliny. Obvod atria je lemován podlou-
bím. Naproti bráně se nachází hlavní kaple se 
zvonicí, nalevo špitální křídlo a napravo obyt-
né křídlo. Ve sklepení vyvěrá pramen, jehož zá-
zračné léčivé účinky byly objeveny teprve před 
necelými dvěma generacemi a motivovaly vznik 
špitálu právě na tomto místě. Výše ve svahu, za 
stromy, mimo zorný úhel špitálního křídla, se 
nachází nový hřbitov a márnice, patřící špitálu.
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Centrální kaple
Velká vysoká místnost s překvapivě krásnými 
výjevy na stropu, podepřeném množstvím úz-
kých sloupů. Středu místnosti vévodí oltář. Po 
stranách je místnost obehnaná kůrem, z nějž 
vedou schody nahoru do zvonice. Nachází se 
zde také vchod do sklepení.

Obytné křídlo
Jedná se o množství cel pro mnichy a námezdní 
sílu, propojené chodbou ústící do jídelny a ku-
chyně. Zde přespává všechen personál špitálu a 
zdraví lidé se zde třikrát denně scházejí k jídlu. 
Denní program je mnichům přednesen vždy po 
snídani. 

Špitální křídlo
V tomto křídle odpočívají nemocní. Jedná se 
o několik velkých místností, které jsou po obvo-
dy lemovány lůžky. Úplně na konci se nachází 
malá alchymistická laboratoř a příruční sklad 
materiálu a malá knihovna. Vstup do špitálního 
křídla není povolen každému, dostanou se sem 
pouze členové řádu a nemocní. V tomto křídle 
se taktéž nachází další vchod do podzemí.

Podzemí kláštera
Podzemí sestává ze tří částí – izolace, pramene 
a skladu potravin. Do izolačních cel jsou zpravi-
dla umístěni pacienti, kteří by byli ostatním ne-
bezpeční a nemohli by být ve společných poko-
jích.  Pramen vyvěrá uprostřed malé a nádherně 

zdobené kaple. Ve skladu potravin se využívá 
chladu podzemí k uskladnění zásob, které by se 
v teple rychleji kazily.

Stáje a sklad
Stáje se nacházejí v narychlo přistavěné budově 
ze dřeva, která se nachází vně špitálu. Ve stájích 
čekají koně poslů, mnichů a pacientů. Pro sklad 
je vyhrazena veliká místnost těsně u brány. Ve 
skladu se těsnají zásoby stavebního materiálu, 
oblečení, bylin, vody a alkoholu a trvanlivých 
potravin. Prostě většina toho, co takový špitál 
může běžně potřebovat.

Hřbitov
Leží asi čtvrt hodiny prašnou cestou od špitálu, 
je oplocen a veprostřed stojí malá márnice. Po-
kud si rodina případného zesnulého pacienta 
nepřeje jinak, je tělo uloženo zde. Se všemi ná-
ležitostmi, samozřejmě.

Organizace
Špitál patří Leonardianům a na jeho chod dohlí-
ží bratr Norbert. Tomu se zodpovídají jak další 
bratři, a novicové, pečující o nemocné, tak na-
jmutí pracovníci, kteří ve špitále také bydlí a 
vykonávají pomocné práce. Řád vybírá za své 
léčitelské služby peníze alespoň od těch, kteří 
mohou zaplatit. Část zisku plyne i ze sadů.

Nápady na zápletky
• Dayhavenský šlechtic a kupec Jakob 

Durst onemocněl během své návštěvy Ra-
venburghu neznámou nemocí. Nyní boju-
je o život ve špitále. Hanza se bojí, že jeho 
smrt by mohla být pro Dayhaven zámin-
kou k otevřenému boji. Lochbearorové se 
snaží ututlat, že se jedná o otravu, v kte-
ré má prsty. Rudá perla má rozkaz dostat 
Dursta zpět do Dayhavenu. Kolem číhají 
agenti obou stran.

• Bernardo, nejmladší Lochbearerův syno-
vec, měl oči pro jinou a odmítal strategic-
ký sňatek a tím zkomplikoval své rodině 
její plány na posílené vlivu ve městě. Za 
trest má sloužit ve špitále coby Leonardi-
ánský novic, dokud prý nedostane rozum. 
Rod vyhrožuje, že Bernardově milé ublíží, 
pokud opustí zdi špitálu. Bernardo touží 
utéct se svou milou a pryč z Ravenburghu, 
ale zatím stále hledá odvahu a pomoc. Pár 
se zatím schází tajně v sadech.

• V podzemí špitálu, na izolaci, vypukla epi-
demie vampyrismu. Bratrům se podařilo 
zabarikádovat vchody do sklepení, aby 
se nakažení nedostali ven. Unikl jen jeden 
nakažený a dva bratři, kteří ho měli vypá-
trat se ještě nevrátili. Další problém je, že 
kvůli barikádám a epidemii ve sklepení se 
bratři nedostanou podzemní kaple s léči-
vým pramenem a špitál se tak ocitá v nou-
zi. Vedoucí špitálu se celou epidemii snaží 
vyřešit, aniž by se něco doneslo přísnému 
kanovníku Urwickovi.R
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• Z márnice se ztratilo tělo náhle zesnulého 
člena Hanzy, které mělo být dalšího dne 
ohledáno. Stopy jsou čerstvé a vedou do 
nedalekého lesa. Může za to Rudá perla, 
nebo Lochbearerové, nebo mrchožrouti, 
kteří prý obchází okolím?

• Pokroková frakce Leonardiánů provádí ve 
špitále tajné pitvy, za účelem prohloubení 
medicínských znalostí. Hrobníci se občas 
děsí toho, co musí pohřbívat a dávají tak 
vznikat strašidelným povídačkám o pří-
šerách, které žijí ve špitále a porcují paci-
enty na kousky. Urwick by rád za pomoci 
nestranných pozorovatelů přišel na kloub 
tomu, co za těmi povídačkama stojí, za-
tímco šéf špitálu Norbert by rád přesvědčil 
ostatní Leonardiány o přínosnosti pitev.

Příklady postav:
• Igor – Obyčejný rozložitý chlápek, který 

natrvalo žije ve špitále. Výměnou za stra-
vu, byt a skromný plat vykonává veškeré 
zrovna potřebné práce, na které není po-
třeba velká odbornost. Mniši se s ním moc 
nebaví a tak je rád za každého cizince, se 
kterým si může popovídat. Pro svůj zápal 
pro historky a povídačky je studnicí míst-
ních pověstí a drbů.

• Bratr Norbert – Zadumaný šéf špitálu. 
Má hlavní slovo, i když občas trvá pěk-
nou chvíli než se rozmyslí a vymáčkne. 
Jeho srdce plane pro studium podstaty 
léčivého pramene a je ochoten sdílet svůj 

akademický zápal s každým, kdo projeví 
zájem.

• Bratr Johan – Nevrlý alchymista. Z vhod-
ného materiálu umí vyrobit různé léky, 
jedy či jiné substance. Potají destiluje vy-
nikající alkohol z místního ovoce. Kromě 
toho, že pálenky rád vyrábí, tak je také rád 
pije. Bratru Norbertovi se to moc nelíbí, 
protože v poslední době se Johanovo pití 
začíná nebezpečně vymykat.

• Novic Bernardo – Mladý šlechtic z rodu 
Lochbearerů, který ve špitále pracuje za 
trest a moc se mu tu nelíbí. Ještě stále se 
dobře se orientuje v komplikovaných Han-
zovních a šlechtických vztazích. Po nocích 
rád opouští zdi špitálu, aby se procházel 
po okolních sadech. Hledá možnost, kte-
rak opustit špitál jednou pro vždy.

Role v příběhu
Pomoc: léčení zranění a nemocí, pomoc při 
ohledání těla a určení příčiny smrti, útočiště 
v nouzi.

Překážka: někdo důležitý může být ra-
něn, ale bratři vás k němu nechtějí pustit; bra-
tři uzdraví vašeho protivníka; věc, kterou hle-
dáte mají bratři ve sklepě a jen tak se k tomu 
nedostanete.

Hrozba: Z kláštera unikli lidé nakažení 
morem, šílený mnich vykopává hroby, aby měl 
co pitvat.

 

Opuštěný menhir
Autor: Narnas

Hex leží na hranici mezi obdělávanou půdou a 
divočinou. Kvůli podmáčené půdě spíš pár kro-
ků směrem do divočiny než do civilizace. Není 
ovšem úplně opuštěný. V jeho středu stojí osa-
mělý menhir. Dávné centrum nejspíše druidské-
ho náboženství a rituálů. To vše vzalo za své, 
když před několika dekádami menhir praskl po 
celé délce od shora dolů. Druidové to vzali jako 
špatné znamení a odešli. S jejich odchodem zís-
kaly mokřady ještě větší vládu nad okolím. Přes-
to jedna rodina zůstala a žije v chatrči vystavěné 
kolem menhiru. Zvláštní je, že z rodiny nejsou 
na místě žádní muži, ale 3 generace žen, matka, 
dcera a babička. Zlí jazykové tvrdí, že jsou to zlé 
čarodějnice. Pletou se pouze částečně.

Ženy rády přiloží pomocnou ruku k dílu, 
léčí, pomáhají s komplikovaným porodem, ale 
též s potraty a dalšími zákroky, které ctihodné 
obyvatelstvo považuje za nečisté, až do chvíle, 
než je sami potřebují.

Když se k tomu přidají, zvěsti o druidských 
rituálech, které stále rodina provozuje, pověry 
o nepřirozeně dlouhém životě všech tří žen a 
o zlém osudu jakéhokoliv muže, co se v rodině 
narodí, či by tam jen přespal, tak je založeno 
v lepším případě na pohrdání v horším až na ne-R
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návist. Takzvaní civilizovaní lidé, by se jich rádi 
zbavili, ale brzdí je strach a paradoxně opět po-
věry o jejich moci a kletbách jejich sídla.

Za zmínku stojí ještě zlatý javor. Strom 
jako žádný jiný. Uchytil se v prasklině menhiru a 
tyčí se jako by z něj vyrůstal. Tím, že menhir ob-
stavěla chatrč, vypadá to jako by vyrůstal z její 
střechy. Všude tam, kam dopadnou jeho listy, 
je půda úrodnější. Všude tam kde zakoření jeho 
semenáčky, mokřad ustoupí. Jeho sirup je prý 
základem mnoha léků a mastí a jeho dřevo má 
neuvěřitelné vlastnosti. 

Právě dřevo je dalším problémem. Přes-
tože se nikdo neodváží pokácet vzrostlý zlatý 
javor, tak mnoho lidí hledá v mokřadech se-
menáčky, které vyryje a odnese. Bohužel tím 
získá jen jeden strom. Jakékoliv pokusy o mno-
žení nebo šlechtění vždy selhaly. To přivádí do 
mokřadů nové hledače. Javor ovšem přitahuje 
i jiné tvory a tak často hledači sami zmizí, čím 
přidají další kapitolu k legendám o krvelačných 
čarodějnících jejich přisluhovačích a rituálech. 

Možné zápletky a 
dobrodružství: 

• Zlatý javor v menhiru usychá, může za to 
zlá moc nebo naopak slábnoucí moc ča-
rodějek z mokřadů? Pomůže družina najít 
lék? Nebo přijmou úkol přinést nový se-
menáček ze světa duší? 

• Družina je najata, aby donesla z mokřadů 
semenáček. Co když narazí na čarodějky? 
Nebo snad na příšery z mokřadů?

• Čarodějky jsou známé svojí jasnovidnou 
mocí a ta by se družině hodila. Jenže jaká 
bude cena?

• Dcera čarodějek je těhotná, otec dítěte 
má strach, že se narodí syn a postihne ho 
zlý osud, a najme si družinu jako „porodní 
báby“.

• Dcera nechce žít dál životem svých předků, 
ale babička a matka o jejím odchodu ne-
chtějí slyšet, pomůže jí družina s útěkem? 

• Nedaleko se usadil mág a tvrdí, že je pří-
buzným a má nárok na menhir. Měšťané 
cítí šanci zbavit se čarodějek a muže pod-
porují. Měšťansky nahlas nic neříkají, ale 
potichu stojí za čarodějkami. Na čí stranu 
se postaví družina?  
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