
kolektiv autorů Doplňky a materiály

Domy Ravnburghu
Pro 65. číslo Drakkaru jsme opět zorganizovali 
kolektivní článek, v němž tentokrát představuje-
me soubor domů, které se nacházejí v Ravnbur-
ghu. Tyto domy můžete přidat prakticky libovol-
ně či náhodně do probíhající kampaně. Hráčské 
postavy je mohou navštívit a zažít v nich nějaké 
krátké dobrodružství nebo příhodu.

Autoři dostali k tvorbě následující pokyny: 

Pokyny k příspěvkům
1. Popisujte dům, který může stát v Ravn-

burghu na více místech, jako u hexů jde 
spíše o skládačku, kterou můžou vypravě-
či využít libovolně, ne o prokreslení mapy 
města.

2. Snažte se být co nejstručnější. Dvě stránky 
ve Wordu jsou až až.

3. Struktura není povinná, ale můžete se in-
spirovat následujícími body:

• stručný shrnující popis (ten prosím 
dodržte),

• pár tipů, jak se postavy mohou do 
domu nachomýtnout (není nutné být 
originální),

• popis situace v domě (případně několik 
málo bangů, z nichž se dá vybírat),

• stručné shrnutí (důležitých) cizích po-
stav nebo monster,

• pár tipů, jak tuto náhodnou příhodu 
zakomponovat do dobrodružství ve 
městě,

• alternativy nebo jiná doporučení.

4. Ravnburgh je navenek nemagický (ma-
gii si může každá skupina přidat dle své 
chuti), ale za zavřenými dveřmi domů se 
může dít leccos. Pokud to nebude příliš 
přesahovat zdi domu, může vaše situace 
magií jen jiskřit. Nemagické zápletky jsou 
ale také vítané, ostatně budou je moct 
využít vypravěči v méně i více magických 
světech. 

5. Nezabředávejte příliš do vysvětlování 
nebo historie a nesnažte se svou záplet-
kou určovat nové reálie a vztahy v Ravn-
burghu, je to pořád jen „stavebnice“ a váš 
dílek nemusí vypravěč použít.

6. Váš dům může, ale nemusí mít domovní 
znamení. Identifikovat dům ve městě lze 
mnoha způsoby. Domovní znamení má tu 
výhodu, že blíže neurčuje lokaci, ale hos-
tinec U Švába nebo tzv. Červený dům mů-
žou stát také kdekoli …

7. Nebojte se autorům příspěvky komen-
tovat a dávat jim návrhy na úpravy, ale 
respektujte, že konečné rozhodnutí je na 
nich.

 

Elfův dvůr
 Autor: Paul

Před necelým čtvrtstoletím přišel do města 
podivný cizinec – elf – a navíc i mistr temných 
nauk. Koupil si patrový dům a byl mu udělen 
status měšťana. Nikdy se neangažoval ve spo-
lečenském životě a nikdo o něm nevěděl, kde 
bere peníze na tajemné pokusy, které prováděl 
za kamennými zdmi svého domu. O těchto po-
kusech ale věděli všichni. Za úplňku se za skle-
něnými okny rudě blýskalo, noční chodci občas 
z otevřeného okna zaslechli podivný nelidský 
hlas. Když už toho sousedi měli dost, požádali 
městskou radu, aby zakročila. Elf byl krátce sou-
zen a druhého dne upálen. S jeho smrtí však po-
tíže sousedů neskončily, ba právě naopak. Od té 
doby se v okolí domu občas zjevují ohniví raraši 
a za nocí ulicí drkotá černý povoz. A vše se ještě 
zhoršilo, když přišel ten nový majitel …

Novým majitelem se podle účetních knih 
na radnici stal jakýsi Frederik z Ostenstadtu. 
Nikdo ho ve městě neznal a byl viděn snad jen 
jednou. Od té doby se v okolí domu dějí podivné 
věci s ještě větší intenzitou- černé spřežení dr-
kotá s železnou pravidelností při každém novu 
a úplňku, raraši už málem zapálili jeden dům 
a jejich noční reje už zranily mnoho pozdních 
chodců. Nakonec se kolem Elfova dvora utvořil 
okrsek neobývaných domů.
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Jak se postavy mohou dostat 
do domu

• Při nočním podniku se dostanou do spárů 
skupinky impů a vrata do dvora budou ná-
hodou otevřená.

• Postavy se stanou vlastníky jednoho 
z domů v okolí, který koupily od bývalé-
ho majitele hluboko pod cenou, nedbaje 
jeho děsuplných historek. Události je pak 
donutí jednat.

• Sousedi si řeknou, že toho bylo dost a po-
žádají městskou radu, aby zjednala bez-
pečí. No jo, ale koho tam poslat, abychom 
neriskovali život vlastních chlapů?

Okolí Elfova dvora
• V okolí se každou noc zjevuje 2k4 ohni-

vých rarachů. Metají okolo sebe ohnivé 
koule a poletují vzduchem. Vypadá to, že 
jsou spíš zvědaví, než že by chtěli někoho 
cíleně zabít.

• Za úplňku a novu se v ulicích dá potkat 
černé spřežení vyjíždějící ze tmy. Je taže-
no párem černých koní. Nikdo neví, odkud 
se tento vůz bere, je ale jisté, že své noční 
vyjížďky končí právě ve dvoře.

Dům samotný
Dům je patrová kamenná budova s okny do uli-
ce v prvním patře, mázhausu tedy nejsou okna 
do ulice žádná, jen do dvora. Dům je orientován 

delší stranou do ulice. Zhruba uprostřed domu 
je brána do dvora. V domě jsou následující míst-
nosti, ve vaší podobě se pak mohou objevit 
místnosti i další. Za domem je ještě dvůr ohra-
ničený zdí.

Dvůr – dva stromy, studna a dvě kůl-
ny. V jedné je všelijaké haraburdí, v druhé pak 
2k3 prasat.

Kuchyně – dvě ženy připravují jídlo. Ne-
mluví a očividně se bojí. V rohu jsou kamna, na 
dřevěné desce pod okny pak na několika talí-
řích stydne maso.

Chodba – schody vedoucí nahoru a dolů, 
v prvním patře pak pouze dolů. Na půdu se ale 
nějak musí dát dostat …

Ložnice (1. patro) – velká postel, komoda 
a lustr s nyní vyhaslými svíčkami jsou jediné vy-
bavení této místnosti.

Knihovna (1. patro) – obsahuje velké 
množ ství titulů, od historie přes biologii až po 
magii.

Předsíň (sklep) – komoda s pár svazky.
Jídelna (sklep) – stůl pro sedm lidí, tři 

židle na každé straně, jedna v čele. Trojice kul-
tistů právě jí.

Noclehárna (sklep) – na zemi leží nějaké 
matrace a povlečení. Devět kultistů si potichu 
povídá, jí a odpočívají.

Místnost s démonem (sklep) – vrchní 
kultista, zjevně pán domu, rozmlouvá s démo-
nem stojícím v pentagramu. Ptá se ho na různé 
otázky, většinou bez odpovědi. Pokud je penta-
gram narušen, démon se z něj může dostat do 
naší sféry. Pokud se tak stane, útočí od pohledu. 

Démon byl právě vyvolán, je tedy ještě slabý, 
ale vinou nezkušenosti vyvolávače rychle na-
bírá sílu. Potom pro něj nebude ani pentagram 
zábranou …

Komplikace a události po 
odehrání

• Vůdce kultistů byl vysoce postavený měš-
ťan. A teď tam leží na zemi a z hluboké 
rány mu uniká život. Co teď? Pohodit jeho 
mrtvolu někde, aby se ráno našla a nikdo 
se tak nic nedozvěděl? A co udělají Páni 
Citadely, když se k jejich uším dostane 
tato děsivá zvěst?

• Co se stane, když nebude dům řádně zba-
ven prokletí? Odkud se brali ti podivní 
ohniví raraši? A co se stane, pokud bude 
proveden příslušný rituál a i přesto se po-
divné věci nepřestanou dít?

• Krátce po událostech se v okolí zase začne 
objevovat tajemné černé spřežení. Odkud 
se bere a kam jezdí?

• Určité důkazy nasvědčují, že kultisté byli 
napojeni na Rudou perlu, a tedy i na měs-
to Dayhaven (lze kombinovat s komplika-
cí č. 1).

• Kam vlastně zmizely všechny ty knihy a 
pomůcky k provádění temných rituálů?
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Dům U Staré šavle
 Autor: PetrH

Rozsáhlejší komplex 10 budov s vnitroblokem a 
několika patry plnými her, rulet, stolů a barů.

Několik domů původně panské jízdárny, které 
zakoupil ctěný pán Hrabivec z Dolů. Prý zbohatl 
na rudné žíle a peníze investoval. Během něko-
lika let přestavby zůstaly jen spodní klenuté ob-
louky. Uvnitř jsou rozsáhlé síně s křišťálovými 
lustry ručně vyřezávanými stoly vykládanými 
zlatem a drahokamy.

Nejluxusnější kasino široko daleko, i za mo-
řem a horami se o jeho věhlasu mluví. Každý sní 
dostat se dovnitř a mít možnost zahrát si s polo-
nahou Šintránou blackjack o její nejdražší poklad.

Domovní znamení
Ručně kovaná šavle. Oproti názvu ta poslední 
rozhodně není stará, ale kována v dračím ohni a 
vykládaná drahokamy.

Jak se postavy do domu 
mohou dostat
Ono není tak těžké komplex najít, jakožto z něj 
odejít. Dalo by se říci, že někteří lidé už jsou ži-

vým inventářem a komparzem, co mají tak veli-
ké dluhy, že ani vlastní orgány je nevykoupí.

Dům zvenku
Barevné fasády, vitrážová okna a ostraha u ši-
rokých vstupních dveří působí pompézně a 
slabší povahy rády uslyší na nabídku žetonu 
ze hry zdarma včetně sklenky dobrého pití na 
uvítanou.

Uvnitř domu
Zdání klame. Z venku blok budov nevypadá 
tak rozsáhle, uvnitř se jedná o hromadu uliček, 
místností, zákoutí. Kilometry cest vedou z jed-
noho konce na druhý a propracovaný systém 
nenápadných značek dokáže zasvěceného do-
vést, ale cizince dokonale ztratit.

V jižním křídle jsou soukromé komnaty 
personálu. Tam je vstup plně zapovězen. Pokud 
se povede přece jen někomu projít, stává se tím 
dle nepsaných pravidel zaměstnancem. Vykou-
pit se může kilem zlata. Každý z personálu má 
nárok z každé utracené mince na provizi. Poně-
kud nešťastné je to, že denní nájem je až dva-
krát vyšší, než kolik si průměrný člověk vydělá. 
Kasino tak má doživotní přísun zaměstnanců.

V západním křídle jsou pokoje hostů. Je-
jich klid střeží zvláštní sorta personálu. Každý 
host má hned při vstupu nárok na vysokou číši 
růžového perlivého moku. Jedná se o speciální 
lektvar, který otupuje smysly a odbourává hra-
nice. Snadno se tak lidé obírají a ještě mívají 

problém s pamětí, aby si přesně vzpomněli. 
Skoro desítky hostů jsou natolik v dluzích, že už 
jsou skoro komparz a vějička na další duše.

Ravnburský pětiboj
Jedná se o zakázaný hazardní sport, provozova-
ný hojně ve vybrané společnosti. Ovšem tajně. 
Obvykle čítá: korbel dračích slz, co pálí jak čert, 
na ex, páka s hromolukem, hod dýkou na terč 
z 20 kroků, zápas v boxu a nakonec ruská ruleta 
v podobě pití decky zelené kořalky – jen jedna 
je destilát, zbytek silný jed. Jen ten co přežije, 
je vítěz. Zatím v kasínu vždy překvapivě vyhrál 
Hrabivec, ostatní soupeři si vybrali sklenku s je-
dem, dostali-li se do finální disciplíny. Teda vy-
brali. Šlechta obvykle za sebe posílá šampiona.

Z pětiboje je možné kdykoliv odstoupit. 
Za každé kolo, které vám chybí k ruletě, se platí 
pokuta 250 zlatých, nebo propadnutí šampiona 
ve prospěch kasína. Pouze v případě smrti se 
poplatek odpouští. Většinou se koná každý den 
jedno kolo, ale jsou známa klání, která trvala je-
diný den, anebo i měsíc.

Cizí postavy

Kaprál von Laurent
Bývalý důstojník armády, který se zde objevil 
jako šampión. Byl tak krásný a šarmantní, že 
učaroval Šintráně. Tehdy to bylo zvláštní klání, 
protože to poprvé v dějinách vypadalo, že by 
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vyhrál šampión. Proto Hrabivec rozhodl nechat 
namíchat jed zvaný Černá smrt. To, že přežil, je 
vlastně dodnes pro Hrabivce nepochopitelný 
jev. Říká se potajmu, že jeho lahvičku vyměni-
la za lektvar Hlubokého spaní, kdy vypadal jako 
mrtvý. Ale za pár dní se probral.

převor Oldřich z Dubu
Každou neděli ráno, podle tradice starých i no-
vých bohů se všichni sejdou na nádvoří upro-
střed komplexu. Tento bývalý mnich z ohrom-
ného sudu tahá papírky se jmény někoho 
z obyvatel. Toho koho vytáhne dostává šanci 
vykoupit se nesvobody zde. Stane se na týden 
osobním asistentem Hrabivcem a na konci sed-
mého dne jeho duše propuštěna. Každý se snaží 
být vylosován v naději úprku. Někteří dokonce 
podplácí převora, aby vybral jeho, nebo dal je-
jich jméno do sudu vícekrát. Pravdou je, že Hra-
bivec toho člověka ustanoví správce točivých 
schodů. Na konci sedmého dne pověří osobu 
otevřením dveří dole a odchodem na svobodu. 
Do komnaty s drakem. Jakmile zavře za sebou 
nešťastník dveře, projde krátkou chodbičkou 
přímo na porážku.

nájemný vrah Ghu’bart
Původní cíl jeho úkolu bylo zabít majitele ka-
sína. Ovšem netušil, co ho čeká a nástrahy do 
chytili tak, že dneska je na tom tam, že jej Hrabi-
vec posílá na jiné nepohodlné hosty.

mladý drak Skrt-ske-g-hur-cajl-te
Již se zde narodil. Jeho celou je jeskyně asi 
20 metrů pod domem. Vedou do ní malé točité 
schody a o existenci dveří na konci schodů ví jen 
hrstka vybraných. Je držen na řetězu jako výhra 
pro toho, kdo jednou přijde a přehraje Hrabivce 
v Ravnburskem hazardním pětiboji.

Šintrána
Žena s nohama abnormálně dlouhýma. Každý 
pramen vlasů má jinou barvu a když se rozto-
čí v kole, je okolo ní nebezpečný vějíř barev. Při 
delším sledování dokáže jednoho tak oblbnout, 
že se chová jak ovce jdoucí na porážku. Doko-
nale toho zneužívá. Bere z proher návštěvníků 
provizi 25 %, a tak vyhraje jen ten, kdo ji vážně 
zaujme. Dokáže plně odhadnout vaše myšlen-
ky, a hru a obehrát ji tak není téměř možné. Její 
tajné přání je mít miminko. Nabídne za svoji vý-
hru a tím svobodu někdo cenu nejvyšší?

Hrabivec z Dolů
Nejmenší trpaslík na světě. Teda co se týká veli-
kosti. Vypadá, že neumí do pěti počítat. Vlastně 
on neumí. Ani číst. Ale pokud mu podáte váček 
a řeknete, že v něm je 30 zlatých, tak jen zatře-
sením pozná, že lžete. Na vše ostatní má kupu 
nohsledů. Vlastně obecně se o něm moc neví. 
Jen se o něm tajně šušká, že prý je malý všude, 
až na jeho ješitnost.

Zápletky
• Štítové znamení se v noci záhadně ztratilo.
• Na majitele podniku byl spáchán nepoda-

řený magický atentát. Místo jedné nohy 
má supí pařát, místo uší buvolí rohy, na 
zádech ostny, postavy jsou najaty najít 
toho, kdo to provedl.

• Postavy jsou najaty, aby v kasínu našly jis-
tou osobu a eskortovali ji pryč.

• Postavy jsou najaty, aby provedly atentát 
na majitele.

• Postava, či někdo jí blízký byl nominován 
za šampiona na pětiboj.

• Drak? Cože, ve městě je někde drak? 
Draci neexistují, ale co ten hrůzný řev ve 
stokách?
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Dům U Dvou srdcí
 Autor: boubaque

Zvláštní dvojice otce a dcery zjevně není z toho-
to času a nemůže opustit svůj dům. Otec dá po-
stavám podivnou nabídku: mají přímo před jeho 
zraky zplodit s dychtivou dcerou rodině dědice.

Jak se postavy do domu 
mohou dostat

• Před někým utíkají a potřebují rychle najít 
skrýš – dveře nejsou zamčené.

• Hledají v Ravnburghu dočasné nebo i dlou-
hodobé útočiště – tento dům vypadá zven-
ku opuštěně.

• Při hledání práce dostanou adresu od opi-
lého kontaktu, „sluncí“ nebo „srdcí“, to se 
snadno zamění.

Dům  zvenku
Úzký dům, v přízemí sotva na šířku dveří a jed-
noho okna, vypadá trochu zanedbaně, okna jsou 
zakryta plnými okenicemi, jejichž dřevo už jistě 
pamatuje lepší časy. Na vrcholu klenby dveřní-
ho oblouku je zasazený notně obroušený žulový 
kámen se znamením dvou srdcí. Klika je zarezlá, 
ale jde stlačit velmi snadno a dveře se otevřou 
téměř samy.

Uvnitř domu
Když postavy vstoupí, ocitnou se v malé tmavé 
předsíňce, kterou uzavírá těžký temně rudý zá-
věs. Jen co postavy zavřou dveře (pokud by je 
postavy chtěly jen přivřít, přibouchnou se samy, 
jakoby silným průvanem), závěs se rozhrne a 
v něm se objeví pohledná dívka v bohatých ša-
tech. Usměje se na postavy a řekne: „Pojďte dál, 
otec už vás očekává.“

Když vstoupí, uvidí jediný přepychově, 
i když velmi staromódně zařízený a vyzdobený 
pokoj, který je rozhodně větší, než by mohl v uli-
ci zabírat celý dům, strop se klene ve výšce třetí-
ho patra a okna jsou otevřena dokořán – za nimi 
je krajina, která připomíná blízké okolí Ravn-
burghu, ale město tu chybí, na místě citadely 
sice stojí věž, ale místo Zelené pevnosti zabírá 
jen soustava obrovských špičatých menhirů. 
Všude je ale nepřirozený klid a ticho.

Uprostřed místnosti je stolek s čajem a 
několik polstrovaných sedaček a křesílek. V jed-
nom sedí přísně se tvářící stařec, na jiném je do 
bohatých ženských šatů oblečená kostra, nej-
spíš lidská. Stařec se na postavy přísně, až zle 
podívá: „Tak vy jste si dovolili vstoupit do mého 
domu bez pozvání?“ Pak jeho pohled změkne, 
ale nelidský lesk v oku nevěstí mnoho dobrého. 
Postavám nabídne možnost vykoupit se ze své 
troufalosti: Chce, aby mu jeden z členů družiny 
zplodil dědice s jeho dcerou – a ukáže na po-
stel, která stojí u stěny. Nejsou tu žádné dveře 
do pokojů, zjevně tu žádný pokoj není. A pokud 
dosud chování dcery působilo mile a přátelsky, 

teď už působí vyzývavě a některého člena druži-
ny (nebo více) se velmi intimně dotýká.

Cizí postavy
Stařec – působí přezíravě a až nebezpečně se-
bejistě. Nestrpí mnoho nesouhlasu, ale dokud 
bude šance na zplození vnuka (o jiné varian-
tě neuvažuje a pochyby odmítá s vědoucným 
pohledem), bude ochotný smlouvat. Může na-
bídnout část svého bohatství (většina je ho ale 
iluze) nebo své znalosti prehistorie Ravnburghu 
a blízkého okolí. Zjevně nežije v době postav 
a zřejmě to není člověk. Ovládá magické síly a 
dokáže rozkazovat kamenným sochám zvířat 
v místnosti – pokud získá dojem, že postavy zva-
žují nějaké násilí, zaslechnou z několika stran vr-
čení kamenných strážců.

Dcera – je mladá a pohledná, po aktu 
plození dědice zjevně dychtí. Chová se vyzýva-
vě a mužským postavám se doslova nabízí. Pro 
toho, kdo s ní vstoupí na lože, to bude nazapo-
menutelný zážitek a odnese si i pár vzpomínek 
v podobě šrámů, ale jinak zůstane bez újmy, 
snad jen s dočasnou závratí a trvalým pocitem, 
že ho tu malá část zůstala. Sama nic vyjednávat 
nebude a do případného boje se nezapojí a drží 
se v povzdálí.

O co starci a jeho dceři jde
Jsou to prastaří démoni/duchové místa, kteří si 
žádali krvavé oběti a nárokují si vládu nad ústím 
řeky. Kdysi dávno byli uvězněni a zapečetěni 
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magickými symboly ve své svatyni a ve svém 
čase předky Lochbearerů. Ti už nejspíš po stale-
tích netuší, co se zde skrývá, ale každý z nich ví, 
že do domu U Dvou srdcí nesmí nikdo vstoupit. 
To se ale nepodařilo vždy dodržet a díky tomu 
stařec přišel na tento plán: On ani jeho dcera z 
podstaty nemohou překročit magické symboly 
okolo svatyně... ale dceřino dítě, napůl člověk, 
by snad mohlo. Pak by se chlapec mohl stát star-
covým agentem v Ravnburghu mimo bezčasí.

Některá možná řešení a jejich 
vyústění

• Postavy přistoupí na nabídku, možná si 
vyjednají i nějakou platbu nebo informa-
ce. Pokud to budou brát jako jednorázo-
vou službu bez následků, stařec se jich 
zlým tónem zeptá, co by to bylo za muže, 
který se vzdá své krve. Po aktu dej hráči 
vědět, že jeho postava rozhodně na své-
ho syna (a toho s jistotou zplodila) neza-
pomene, mělo by se to později v příběhu 
projevit. Stařec nespěchá, ale dítě může 
vyrůst nepřirozenou rychlostí, pokud se 
to bude hodit.

• Postavy se můžou nabídnout, že vstoupí 
do starcových služeb samy. Pak ale musí 
(alespoň) jedna z postav podstoupit rituál 
svázání a stařec ji pak může i ve městě po-
zorovat, promlouvat k ní a také jí působit 
bolestivá zranění pouhou myšlenkou. 

• Postavy se starce pokusí přelstít, stařec se 
snadno nedá, povede to nakonec k nové 

dohodě; anebo boji – může se stát, že 
postavy zlomí pečeť a vypustí starce do 
města.

• Postavy se rozhodnou bojovat, budou se 
muset vypořádat nejen se starcem, ale 
i s jeho kamennými strážci. Dcera se boje 
nezúčastní, v nejhorším se také dokáže 
bránit, ale pokusí se pak utéct – třeba roz-
táhne křídla a vyletí do výšky. Postavy pro 
vyváznutí bez následků musí zabít nejprve 
dceru, jinak se jí podaří uniknout, protože 
energie uvolněná při starcově skonu po-
ruší pečeť. Zabití starce znamená i rozpad 
svatyně, resp. její iluze; postavy se objeví 
v úzkém holém domě, jen žulový kámen 
s reliéfem dvou srdcí je rozpraskaný.

Nemagická alternativa
Stařec a jeho dcera jsou poslední z dříve vý-
znamného ravnburského rodu, ale před dvaceti 
lety byli při pokusu o převzetí vlády prozrazeni 
a za trest uvrženi do domácího vězení, to celé 
v tajnosti, aby snad věc neinspirovala někoho 
dalšího. Stařec je velmi hrdý a přísahu, že on ani 
jeho děti nikdy neopustí dům, bere smrtelně 
vážně. Už ale začíná mít strach o pokračování 
rodu a velmi mu začíná chybět vliv na politické 
dění. Dcera je obyčejná dívka, ale naděje na po-
znání muže ji velmi vzrušuje a vyzývavě se cho-
vá vinou neznalosti etikety v oblasti namlouvá-
ní. Určitě budou mít nějaké služebnictvo a snad 
i bojeschopné strážce …

 

Dům U Stříbrných 
nůžek
 Autor: Ecthelion2

V domě U Stříbrných nůžek je vetešnictví, které 
má svá nejlepší léta dávno za sebou a které má 
ve sklepě dost výbušné tajemství …

Jak se postavy mohou do 
domu dostat

• Postavy se do domu mohou dostat náho-
dou, když je někdo pošle na špatnou ad-
resu („Třetí dům v Plátenické ulici … ale 
vlevo nebo vpravo? A od kterého konce? 
Proklatý skrček …“).

• Někdo pro postavy něco u vetešníka ne-
chá, aby si to později vyzvedly, až se do-
stanou do města … zatímco on musí 
odcestovat.

• Dozvědí se, že přestože většina toho v ob-
chodě je skutečně veteš, vetešník by měl 
mít i nějaký předmět, který by se jim hodil.

Situace v domě
Když postavy vstoupí do ztemnělého obchodu, 
zaskočí je ticho v domě. Dům je zatuchlý, voní 
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starou kůží, vlhkostí, plísní a starobou. Všude 
kolem nich jsou regály, stoly a skříně plné nej-
podivnějšího ošuntělého zboží, zrezlých nářadí 
a záplatovaných a vyspravovaných kusů oble-
čení. Na vaše zavolání nikdo nereaguje a celý 
obchod vypadá opuštěný. Když se postavy roz-
hlédnou kolem, zahlédnou otevřené dveře do 
sklepa a tlumené hlasy odněkud zespodu. Celý 
dům je jinak tichý a prázdný.

Pokud usoudí, že vetešník jen pro něco 
zašel do sklepa a zamíří pro něj, pak poté, co 
sejdou do sklepa, pohled, který se před nimi na-
skytne, je donutí, aby se okamžitě ukryli za ně-
kterým z regálů u schodů. V jedné ze stěn sklepa 
ční ohromná díra, za kterou následuje tunel ve-
doucí někam pryč z domu. Všude kolem se válí 
hromady vykutané hlíny a kopáčské nástroje. 
Uprostřed místnosti je asi tucet sudů s černým 
střelným prachem a podle všeho jich tam stálo 
mnohem víc. Skupina mužů v černých pláštích 
a maskách na obličejích, stěhovala sudy do tu-
nelu, zatímco jeden další připravoval doutná-
kovou šňůru a dva další se o něčem hádali (to 
byl ten tlumený rozhovor, který postavy slyšely 
nahoře).

O co tu u všech ďasů jde?
Skupina maskovaných mužů si vybrala dům 
kvůli jeho poloze. Uplatili starého vetešníka, 
jehož obchody šly od desíti k pěti, aby se díval 
jinam a nikoho nepustil do sklepa. Vetešník ale 
toho dne potřeboval odejít na nějakou obchůz-
ku a nechal obchod (kam stejně nikdo nezavítal, 

jak byl den dlouhý) nestřežený a nezamčený. 
Díky tomu se postavy staly svědky toho, jak do-
končují svůj zákeřný plán. Jejich tunel ústí v ji-
ném sklepení, kam nyní nosí dost střelného pra-
chu, aby to srovnalo se zemí skoro celý blok … 
a podle připraveného doutnáku ho chtějí brzy 
zapálit a nechat explodovat.

Kdo jsou tajemní muži?
To záleží na vaší konkrétní hře a tom, jakou scé-
nu byste rádi viděli. Několik nápadů:

• Muži jsou agenti Rudé perly, vyzvědačské 
sítě ve službách Dayhavenu, hlavního ri-
vala Ravnburgu, a připravují se vyhodit do 
povětří zasedání městské rady, kde by měl 
promluvit i zástupci Lochbearerů …

• Muži jsou žoldnéři, kteří dostali skrze 
prostředníka zaplaceno, aby vyhodili do 
povětří průčelí domu U Dvou srdcí … pro-
středník jim to zatajil, ale cílem je, osvo-
bodili to, co se ukrývá uvnitř z bezvěkého 
vězení …

• Muži jsou hansovní agenti a chtějí vyho-
dit do povětří městské sídlo Lochbeare-
rů ve chvíli, kdy se tam odehrává výroční 
ples, a prakticky všichni členové rodu jsou 
přítomni …

• Stejný ples má motivaci vyhodit i Geoffrey 
Sibbel, mladý šlechtic a zhrzený milenec 
Henry Lochbearea, dědice rodu, který jej 
odkopl ve prospěch ještě mladšího jino-
cha … ale to se přepočítal, protože Geof-

frey využil otcových peněz a připravil ďá-
belskou odvetu …

• Spiklence vede Gregory Lochbearer, kte-
rý chce vyhodit do povětří hanzovní síň a 
zabít většinu cechmistrů; v různých úkry-
tech ve městě jsou připraveni ozbrojenci 
ve službách rodu, aby provedli ve městě 
převrat a obsadili ho, než vyjde slunce …

• …

Bangy!
• Jeden z mužů v maskách postavy zahlédl!
• Na schodech se ozval dusot škorní! Vrací 

se vetešník? Dorazili další spiklenci! Za ně-
kolik okamžiků zůstanou postavy uvězně-
ny mezi oběma skupinami!

• Jakmile vyšli ven z budovy, sesypali se 
na ně městské stráže, které je považují za 
spiklence!

• Jedna z luceren osvětlující scénu se pře-
vrhla! Zaslechli jste syčení, jak se vznítil 
rozsypaný střelný prach. Máte jen oka-
mžik, než to celé vyletí do povětří!
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Komenda řádu 
rytířů Modré růže
 Autor: Hike

Popis místa a osob
Komenda je mohutná kamenná stavba, ale je 
viditelně zašlá a zanedbaná. Veřeje vstupních 
vrat jsou rozklížené a nenamazané panty skří-
pají s každým pohybem.

Ve vstupní hale sedí za masivním stolem 
starý shrbený muž, Thomas Every, majordomus.

Řád rytířů Modré růže je jen stínem své 
bývalé slávy. Tam, kde před padesáti lety, když 
byl řád založen byly desítky stoupenců, má 
dnes řád posledních dvanáct členů, nejpočet-
nější je právě ravnburghská komenda se čtyřmi 
rytíři Modré růže. Tam, kde před lety členové 
řádu byli zváni na významné dvory a mocní jim 
popřávali sluchu, dnes zůstává Edric Compton, 
tajemník ravnburghské komendy, s kontakty 
na knížecím dvoře. Tam, kde před půlstoletím 
stály přetékající truhlice zlata a dveře s movitý-
mi mecenáši se netrhly, se dnes na pracovním 
stole komtura Barholomewa Clarksona hroma-
dí dlužní úpisy.

Jediné, co zůstalo neměnné, je Modrá 
růže z Levanty. Tajemná květina, která dala jmé-
no celému řádu, již věky kvete v temnotě v pod-

zemní svatyni ve sklepení komendy, kde ji střeží 
Marion Whiteová.

Co je Modrá růže zač? Jde o zosobnění 
mocné magie, která dokáže přinášet nesmrtel-
nost. Tajemnou formuli, která dokáže sílu živou-
cího artefaktu rozpoutat, ale nikdo z rytířů řádu 
nezná. Snad mudrc Astanor, který prý žije na 
bájné hoře Marakulo, v zemi Vycházejícího slun-
ce, by ji měl znát.

Co se může stát?

Modrá růže zmizela a komtur je 
v bezvědomí
V osmiúhelníkové svatyni stojí kamenný pie-
destal a nádoba s Modrou růží je pryč. V kamen-
né stěně je provalená díra a vyhrabaný tunel ústí 
do kanalizace. Komtura Clarksona našli v jeho 
pracovně ležet v bezvědomí bez vnějších zná-
mek zranění. Marion Whiteová nutně potřebuje 
dokázat svou nevinu. Jako strážkyně svatyně si 
měla všimnout probíhajících výkopových pra-
cí za zdmi podzemní komnaty a jako milenka 
Clarksona měla přístup do jeho pokojů.

Tajemník má s řádem velké 
plány
Edric Compton intrikuje proti ostatním zbývají-
cím rytířům, má ambici stát se komturem a skr-
ze své známosti pak zajistí přísun peněz, a tedy 
i nové krve, aby jeho postavení v řádu mu při-
neslo významné místo i u dvora.

Teď shání kompromitující materiál na 
Clarksona, aby vrazil klín mezi nerozlučné přá-
tele komtura a Everyho. A kdyby nebyla žádná 
špína, co se dá vyhrabat, určitě by pomohlo ně-
jakou narafičit.

Majordomus umírá na úbytě
Zdraví starého rytíře je podlomeno, souchotiny 
si vybírají svou daň a dny se mu krátí. Modrá růže 
by mu mohla vrátit zdraví, ale formuli prý nikdo 
nezná. Marion Whiteová ale tráví mnoho času 
v rozsáhlé knihovně v kapitule sv. Leonarda a 
vypadá na svůj věk podezřele zdravě a mladě.

Do města přijeli rytíři 
soupeřícího řádu
V hostinci u Zlomené hnáty se ubytovala trojice 
cizinců. Jsou tu inkognito, ale informátoři kom-
tura Clarksona je jasně rozpoznali jako členy 
řádu Beraní hlavy z Dayhavenu. Dayhavenský 
filiální dům Modré růže byl uzavřen již před lety, 
poslední členové zemřeli za záhadných okol-
ností. Je potřeba vyzvědět, co mají za lubem a 
pokud plánují nějaké akce proti Modré růži, bylo 
by dobré, kdyby se jim stala nějaká nehoda.
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Chuť orientu
 Autor: Sarsaparillos

Veřejná vývařovna nabízející po celý den skvěle 
kořeněná teplá jídla zcela zdarma. Ovdovělá pro-
vozovatelka Romana Foginsová tímto způsobem 
uctívá památku svého nebožtíka manžela, zná-
mého cestovatele Williama Foginse.

Jak se postavy do domu 
mohou dostat

• Pátrají po zmizelém měšťanovi a stopy ve-
dou do vývařovny.

• Hledají kontakt mezi Ravnburskou spodi-
nou, která se slézá zejména v době oběda 
a večeře ve vývařovně.

• Shání exotické suroviny, artefakty nebo 
trofeje a dostanou tip na vdovu po zná-
mém cestovateli.

• Prostě mají hlad a dozvědí se, že se v do-
mě nedaleko rozdává výtečné teplé jídlo 
zadarmo.

Vzhled domu
Vývařovna je dvoupodlažní kamenné stavení s 
velkými prostornými místnostmi. Na ulici před 
domem stojí několik stolů a lavic, které skrz 

dvoje široká vrata plynule přecházejí dovnitř 
do přízemní jídelny. Dobrá dvacítka dřevěných 
stolů je z rozmanitého dřeva a je vidět, že je ma-
jitelé posbírali, kde se dalo. V zadní části jídel-
ny se nachází masivní výdejní pult, za kterým je 
těžkými dubovými dveřmi oddělená dobře vy-
bavená kuchyně. Celé přízemí intenzivně voní 
horkým jídlem a exotickým kořením.

Do horního patra se lze dostat po schodi-
šti, které je s ohledem na soukromí umístěno až 
za výdejním pultem. V patře se nachází obytné 
prostory paní domu: Dvě lusuxní ložnice, pra-
covna, knihovna, soukromá jídelna a koupelna. 
Většina přepychové výbavy na první pohled ne-
pochází z Ravnburghu. Na stěnách visí obrazy 
zachycující daleké země, z polic návštěvníky 
zdraví vycpaná exotická zvířata, každý volný 
kousek nábytku je zaplněn nejrůznějšími soš-
kami, knihami psanými prapodivnými písmy a 
dalšími pestrými suvenýry z cest.

Situace ve vývařovně
Dům dlouhá léta sloužil jako krámek známé-
ho Ravnburghského obchodníka a cestovatele 
Williama Foginse. Ten ze svých dalekých výprav 
dovážel nejrůznější vzácné zboží a jeho speciali-
tou bylo cizokrajné koření. Po Williamově smrti 
nechala vdova Romana Foginsová spodní část 
domu přebudovat na rozsáhlou vývařovnu, ve 
které každý den nabízí teplá jídla všem kolem-
jdoucím. A to zcela zadarmo. Sama filantropka 
zůstává většinu času v ústraní a o chod výva-
řovny se stará několik dobře placených slouží-

cích. Krom těch lze ve vývařovně téměř celý den 
narazit na spousty žebráků, sirotků, válečných 
veteránů a dalších chudých strávníků. Objevují 
se zde ale také poutníci, dobrodruhové nebo la-
komí měšťané ze střední třídy, kterým ušetřený 
dukát stojí za strpení jinak opovrhované společ-
nosti. Ale zejména – místní guláše, placky i kaše 
chutnají zcela jedinečně a nemají ve městě ob-
doby. Někteří sousedé jen kroutí hlavou nad 
Romaninou ochotou takto utrácet nebožtíkovo 
našetřené jmění, vůbec ale nechápou její plýt-
vání tím nejlepším kořením pro tak opovržení-
hodné strávníky.

O co tu jde
William Fogins není tak úplně mrtvý. Přežívá 
jako ghúl v zatemnělé půdě domu, která je pří-
stupná přes stopní poklop v jeho bývalé ložnici. 
Sžírá ho neukojitelný hlad po lidském mase, ale 
protože je William mužem vytříbeného vkusu, 
potrpí si na řádně kořeněné porce. Romana pro-
to udržuje desítky spokojených strávníků a ně-
kolikrát do měsíce vypustí v noci svého muže do 
ulic Ravnburghu. Pro nemrtvého Williama není 
žádný problém vyčmuchat si v okolí vývařovny 
nic netušící oběti vykrmené jeho milovaným ko-
řením a osobně si vybrat krutou cenu za před-
cházející obědy zadarmo.

Bangy
• Skupinka obědvajících žebráků v jedné 

z postav pozná bohy slíbeného mesiáše. 
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Postavu obklopí a očekávají zázraky. Je 
zajímavé, že jeden z žebráků má u sebe 
velmi povedenou podobiznu postavy.

• Do vývařovny přichází stráže vyšetřující 
záhadné vraždy. Chtějí konfrontovat vdo-
vu Romanu, personál je ale odmítá pustit 
nahoru za svou paní.

• Jednu z postav po návštěvě vývařovny 
v noci napadne William Fogins.

• Romana Foginsová se dozví o možném 
léku pro svého muže a hledá dobrodru-
hy, které by mohla pověřit delikátním 
úkolem.

Nemagická varianta
William není ghúl, má jen nějakou hodně, ale 
hodně zvláštní exotickou nemoc.

 

Staré divadlo
 Autor: Vallun

Zábavu a oderagování potřebují všichni, jak chu-
dina, tak ti nejbohatší z nejbohaších. Právě ti 
jsou leckdy nejvíce znudění životem – ochutnali 
kaviár ze severních moří, opojná vína z jižního 
kontinentu, sexuální otrokyně z dálného východu 
a jezdili na koních z divokého západního pohra-
ničí. Této vybrané klientele je velmi, ale opravdu 
velmi těžké něco zajímavého nabídnout – i když 
jsou schopní a ochotní utratit za pobavení obrov-
ské sumy. Proto je ale třeba mimo jiné zaručit na-
prostou diskrétnost.

O co jde?
Staré divadlo bylo převálcováno Novou scénou, 
nějaký čas paběrkovalo herce, autory i divá-
ky a chátralo. Když muselo zavřít, odkoupil jej 
neznámý investor a zahájil nákaldnou rekon-
strukci, ale zřejmě mu došly prostředky, neboť 
budova je již delší dobu z části pod lešením a ač 
tam nepravidleně nějaká činnsot probíhá, tak 
se nezdá, že by se blížilo otevření. Jediné, co je 
občas využíváno jsou velké stáje pro luxusní ko-
čáry, jejichž pasažéři navštěvují vybrané okolní 
podniky. Nebo ne?

Ne. Rekonstrukce vnitřku je již zcela ho-
tová a jednou za čas pozdě večer hostí pečlivě 

vybranou a ještě pečlivěji maskovanou kliente-
lu v luxusních lóžích. Té je nabízeno velkolepé 
představení – aréna, v níž neplatí žádná trapná 
omezení a zákazy, tak otravně vymáhaná na ofi-
ciálních kolbištích. Zde je tedy možno vidět ne-
jen souboje na život a na smrt, ale i zápasy s di-
vou zvěří a triky kouzelníků. To vše doprovází 
špičková hudební performance a vybrané kva-
litní lahůdky. Samozřejmostí jsou vysoké sázky 
a v rámci přestávkových programů ty nejneob-
vyklejší sexuální praktiky exotických kurtizán.

Jak se postavy do domu 
mohou dostat
Velmi obtížně. Najít Staré divadlo, jež je už delší 
část z větší části pod lešením není samozřejěm 
obtížné, je to velká budova v nejlepší části měs-
ta. Jenže vůbec dovědět se, že stojí za to se do-
stat dovnitř, není vůbec jednoduché. Navíc není 
téměř možné vniknout do objektu lstí či silou, 
je pečlivě hlídaný – snad spletitým podzemím, 
skrze sklepy a kanály by to šlo?

Zbývají dvě možnosti – prokázat, že jsou 
dostatečně bohaté (a zhýralé), aby byli pote-
nicální klientelou, anebo zaujmout na turnaji 
či v jiném ringu natolik, aby jim majitel nabídl 
účinkování v krvavém klání.

Uvnitř domu
Uvnitř to vlastně vypadá jako běžné divadlo 
jen všechna místa jsou rozdělena nádherných 
a pečlivě oddělných ložích a pro souboje s ne-
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stvůrami lze jeviště oddělit neviditelnou mříží 
(to aby nepřekážela výhledu). Samozřejmostí 
jsou masky a škrabošky, a to včetně hudebníků 
ve špičkovém orchestru. Sázky uzavírají němí 
krupiéři na základě decentních gest, za večer se 
na tu protočí částky, jež by uživily větší vesnici 
po několik let. Při mimořádných příležitostech 
klidně milion zlatých. Ostatně jen za cenu lože 
by se dal pořídit slušný jezdecký kůň. A zlaťáky 
se sypou dál, když chce obecenstvo vidět více 
krve.

Cizí postavy

Zlatá hlava
Konferenciér, pravděpodobně sám majitel diva-
dla, provází diváky celým večerem a svým výko-
nem notně přispívá k úspěchu celého podniku. 
Jeho přezdívka je odvozena od zlaté masky za-
krývající celou hlavu tvarování masky pak pů-
sobí i značnou změnu hlasu. Za odhalení jeho 
identity by leckdo zaplatil slušný balík, ale ne-
existují žádné indicie, kdo se za touto maskou 
skrývá. Snad jen to, že s emusí jednat o doko-
nale chladného jedince, neboť dokáže uvádět 
další hudební číslo, ačkoliv tři kroky za ním gor-
gona požírá za živa troufalého nešťastníka.

Mlsoun Jim
Obrovský míšenec kdoví čeho, bojuje řeznic-
kým sekáčkem a oděný v kožené zástěře. Své 
soupeře, ať již lidské nebo zvířecí nejraději zabjí 

zakousnutím - zuby má zesílené ocelí a opilova-
né do špiček. Jeho největším úspěchem je zabití 
dvou polárních medvědů v jednom boji.

seveřan Corian
Mistr meče bastardu, vícenásobný šampion 
Arény, precizní šermíř s neutuchající touhou po 
vítězství, nidky se nevzdává. Jeho kroužkoplá-
tová zbroj je notně posekaná, ale stále slouží 
dobře. Proslavil se porážkou dvanácti vyzyvate-
lů najednou, sedm z nich zemřelo.

Kingtiger
Nejoblíbenější z častěji vystupujících šelem, 
jeho srst doslova září, stejně jako obrovské per-
leťově bílé tesáky. Asi nejvýdělečnější z bestií, 
často vystupuje proti jiným oblíbeným posta-
vám krvavého divadla. Jeho tajemství je, že se 
nejedná o šelmu, ale o kožoměnce, který dob-
ře ví, kdy může zabít a kdy to má jen předstírat. 
Obecenstvo by si přálo souboj čelistí s Mlsou-
nem Jimem, ovšem dosud se nenastřádala ta-
ková částka, aby Zlatá hlava souboj připustil.

Ivan Granát
Trpasličí bijec se sekerou stejně vysokou, jako 
je on sám. Nerad nastupuje proti zvířatům (jeho 
bratr je hraničář), v soubojích s lidmi ale nikcy 
nebyl poražen. Jeho souboj s Corianem je oče-
káván v dohledné době – čeká se na to, až vsa-
zená částka překročí milion zlatých, už je zapsá-
no přes 900 tisíc – cena středně velké tvrze!

Bestie
Ve zvěřinci Starého divadla se nacházejí krom 
jiného: smečka Goblochů, Dárosh, mladý kří-
ženec Zeleného draka (toho by Zlatá hlava rád 
představil co nejdříve, spoustu toho sežere, 
a jak roste, je stále nezvladatelnější), Praneto-
pýr, Kamenná socha a sposuta dalšího. Zlatá 
hlava by rád získal mládě Tyranosaura Rexe.

Využití ve hře
• Zdroj zápletek (na postavy se může obrá-

tit zoufalá sestra kohosi, kdo beze stopy 
zmizel – skončil mezi poraženými v aré-
ně; majitel Starého divadla hledá někoho 
schopného a ochotného ulovit nebezpeč-
nou exotickou stvůru; nějaká z bestií může 
utéct a terorizovat město),

• vnořený one-shot pro odlehčení kampaně,
• zdroj peněz, neobvyklých surovin (z pora-

žených nestvůr),
• možnost, jak dostranit zejména mladé na-

myšlené hejsky,
• příklad z kampaně Dubrovníku.
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Dům U Temného 
svícnu
 Autor: Vallun

Pověst o Isaacu Middlemanovi patří k oblíbeným 
městksým legendámuž dlouhá léta. Má to být do-
konalý zprostředkovatel, který sežene kupce pro 
jakékoliv zboží, práci pro jakoukoliv družinku, lidi 
na jakoukoliv práci a jakoukoliv věc, o kterou je 
zájem. Více se ale o něm neví, byť se povídá, že 
dokázal prodat korunu i s královstvím, zaměst-
nat 300 vzbouřených sirotků a mnoho dalších ješ-
tě neskutečnějších obchodů. Zkrátka, když potře-
bujete sehnat do zítřka mluvící dračí hlavu, tak je 
Isaac Váš člověk. Čas od času se někdo pokouší 
začít podnikat na stejném poli, nějaký mladý sní-
lek či naopak uštvaný dobrodruh to zkusí. Někteří 
uspějí, jiní ne, trh nemá slitování. Zrovna teď se 
rozjíždí jeden takový pokus v domě u Temného 
svícnu.

Jak se postavy do domu 
mohou dostat
Dům u Temného svícnu stojí poblíž nejživějších 
tepen města, avšak dost stranou na to, aby se 
jednalo o luxusní adresu. Postavy se o domu do-
vědí snadno, jeho současný majitel, George Bra-

dy, se snaží, aby se o něm vědělo pokud možno 
všude. Chápe, že obecné povědomí je základ 
jeho byznysu. Postavy se o něm mohli doslech-
nout, leckdy v ironickém kontextu, v hospodách, 
nebo od jakéhokoliv kontaktu. Leckdo jim může 
poradit, aby infromace nebo třeba náhradní te-
tivu do tsortské kuše zkusili sehnat právě tam.

Dům zvenku
Dům stojí na rohu dvou menších uliček. Teo-
reticky lze jeho znak zahlédnout i z hlavní tří-
dy – když je někdo dost vyoský a najde správný 
úhel … Což umožňuje Georgeovi, aby tvrdil, že je 
prakticky na hlavní třídě! Samotný dům je o tro-
chu upravěnější (zejména do výšky běžného po-
hledu) než jeho lehce chátrající okolí. Novotou 
čpí jen vývěsní štít, ma naleštěné mosazné tyči 
je zavěšený velký dřevěný štít s frajersky vykou-
slým pravým horním rohem (zřejmě má navo-
zovat dojem jezdeckého použití). Plocha štítu je 
nabílená, znak mohutného svícnu se stínítkem 
je vyveden černěným železem. Tentýž materiál 
pak zpevňuje i okraje štítu. Budova patří v okolí 
k vyšším (celých pět pater) a má dobrou střechu 
ze štípané břidlice, dříve zřejmě patřila nějaké-
mu solidnímu měšťanovi.

Uvnitř domu
George Brady by se rád živil jako zprostředko-
vatel, ale aby nezemřel hlady, než získá dost vý-
nosných zakázek, tak v domě provozuje hosti-
nec s ubytováním. Nepatří zdaleka mezi nejlepší 

podniky ve městě, pokud hledáte luxus, ale je 
čistý, řeklo by se až útulný, jídlo je jednodu-
ché, ale slušné - vaří jeho maminka. ubytování 
skromné, ale v teple, suchu a bez švábů či krys. 
Zkrátka z hlediska poměru cena komfort to není 
špatná volba. I když cestující bochodníky mož-
ná odradí to, že si jej často vybírají dobrodruho-
vé a potulní rytíři, zkrátka pdoeztřelé existence. 
Na pohostinství George braví snad jen to, že si 
může s hosty povídat historky (jeho oblíbené 
jsou ty o Isaacovi Middlemanovi) a potom jeho 
nabídka čajů. Zdá se, že by byl spokojenější, 
kdyby provozval jen prostou čajovnu (zejména 
ubytovaní by mohli vyprávět o jeho lehké roztr-
žitosti), ale ta by se neuživila.

Bradyho snaha vybudovat si pověst člo-
věka, co sežene a zařídí cokoliv vede spoustu 
návštěvníků k tomu, že u něj hledají „holky“, 
zakázané drogy a hazard. Ale ani jedno z toho 
se u Temného svícnu neprovozuje, nicméně pan 
hostinský sice nerad, ale umí zakázané zábavy-
chtivé jedince správně nasměrovat.

Cizí postavy

Servírka Rosebell
Stárnoucí a kulatící se ne zcela přírodní zrzka 
Rosebell pracuje pro George jako servírka. Roz-
nos jídla a nápojů jí jde výrazně lépe, než koketo-
vání a svádění hostů. Dokáže v klidu zvládnout 
i plný lokál. Snaží se žehlit šéfovu roztržitost a 
občasný nedostatek taktu. Stejně jako George 
s maminkou bydlí v domě. Nikdo tak nevidí, že 
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v soukromí vypadá podstatně lépe než na place 
a je Georgovou ženou.

bratři Rob a Roy Strongové
Starší bratr Roy je zjevně ten hodnější ze dvou 
vyhazovačů a strážných v hostinci. Problémy 
se snaží řešit s úsměvem a v klidu. Většinou se 
mu to daří, a to i díky tomu, že Rob sedává na 
židli, proti vchodu, která je dobře vidět z obou 
částí lokálu. Zatímco Roy není žádné tintítko - je 
nadprůměrně vysoký a poctivě stavěný, tak Rob 
vyolává dojem medvěda, i když medvědi obvyk-
le nenosí 4 stopy dlouhý obušek z dubového 
dřeva. Ovšem zkušený válečník si může všim-
nout, že nebezpečnější z těch dvou je jsitě Roy, 
má pohled veterána, člověka, co se umí o sebe 
spotarat a viděl toho již dost, možná až pířliš. 
Leckoho napadne, zda není hlavním Robovým 
úkolem chránit hosty před Royem, když se ten 
rozzuří.

George Brady
Vytáhlý štíhlý třicátník působí dojmem, starého 
mládence, kterého snaha napodobit oblíbenou 
legendární postavu dostala do prostředí, ve kte-
rém není ani trochu doma, cítí se nesvůj a vlast-
ně neví, co by měl dělat a živnost mu funguje 
jen shodou šťastných náhod. Dobrému dojmu 
nepomáhá ani to, že chce po svých zaměstnan-
cích, aby ho oslovovali „Isaacu“ , přičemž oslo-
vení Izy, které je tomu nejblíž, z toho, čeho se 
mu od nich skutečně dostane, upřímně nesnáší. 
Nicméně Bradymu nelze upřít snahu, svědomitě 

obchádí hosty jako správný restauratér, konver-
zuje s nimi. Polévku už taky rozleje jen málokdy 
a je samozřejmě zcela diskrétní, nepočítáme-li 
soukromí Isaaca Middlemana, o němž prozradil 
hostům vše, co se kdy vyprávělo, vypráví nebo 
snad i jeho přičiněním vyprávět bude. Nejedno-
ho člvoěka by napadlo, zda si legendu svého vy-
sněného povolání nevymyslel sám.

Využití ve hře
• Dům U Temného svícnu je klidný hostinec 

s rozumným poměrem cena výkon, posta-
vy jej tedy mohou využít bez obav po této 
stránce.

• George, bez holedu na to, jak působí 
směš ně, orpavdu umí sehnat téměř coko-
liv, kohokoliv a práci jakoukoliv.

• À propos, George Brady je Isaac Middleman.

 

Náhodná tabulka: 
Městské domy
 Autor: Quentin

Tabulka neobsahuje hostince, obchody ani jiné 
veřejné domy, ale pouze obsah zvnějšku oby-
čejných budov, o kterých hráči nic nevědí, do-
kud neotevřou dveře. Až příště při honičce nebo 
jakékoli jiné příležitosti postavy vtrhnou do ná-
hodných dveří na ulici, hoďte 2k6 a místo sčítání 
přečtěte kostky jako dvouciferné číslo.

11) Aukce
V domě probíhá aukce. Není striktně ilegální, 
ale rozhodně neohlášená. Hosté, pořadatelé 
i pár obrněných stráží nejsou z vašeho příchodu 
nadšeni. Zachovejte se ovšem slušně a možná 
vás nechají na poslední položky přisednout; 
stříbrné vrhací nože, portrét ztracené princezny, 
mapa básníkova pokladu a prsten svůdnosti.

12) Bonsaje
V domě žije mladý zahradník se svou milou, 
která je němá, ale naučila se od tajemného ces-
tovatele šeptat stromům. Rostou, jak jim pora-
dí. Mají zahradu, skleník a zavlažování v celém 
domě. Všechen nábytek jsou živě rostlé stromy 
a vyrábí i předměty na zakázku. On nic netuší, 
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ale ona si myslí, že lze šeptat k čemukoli, co 
roste.

13) Cizinka
Muž ve skromné domácnosti hledá ženu, dívá 
se pod stůl, do skříně, na půdu. Vzal si domů 
divošku, kterou našli schovanou v zaoceánské 
lodi. Navzdory jazykové bariéře se s ní snažil 
spřátelit a svést ji. Tvrdí, že utekla a musí být 
v ulicích zoufale ztracená. Ve skutečnosti běže-
la zachránit své zotročené sestry, prodané jinde 
po městě.

14) Čarodějka
Nespokojená manželka v sobě odhalila ma-
gický talent. Po návštěvě knihovny se dala do 
vlastního magického výzkumu. Muži nechala z 
útrob vyrůst houbovou kolonii, na schodišti roz-
pustila tisíc svící, psa nechala vykrvácet do kvě-
tin, všechno pokryla moukou a studovala červí 
cestičky, nakonec při jednom z experimentů 
přišla o páteř, vyrvala se jí a odešla. Dvě kouzla 
z mezer mezi dimenzemi vylákala, jsou uzamče-
né v pergamenech na jídelním stole.

15) Galerie
Uzavřená komunita obdivovatelů sochařského 
umění v residenci pořádá výstavu. Nečekají ex-
terní návštěvníky, ale rádi vás zasvětí do vyso-
kého umění, i když možná s trochou posměšné-
ho humoru. Nejdetailnější trojice soch vypadá 
až příliš dokonale, čaroděj by dokázal odhalit, 
že jsou to skuteční magicky zkamenělí lidé.

16) Gnómové
Každé patro je rozdělené na dvě a bydlí tu něko-
lik „malých“ rodin. Na první pohled to vypadá 
jako spletité gnómské ghetto, ale ve skutečnosti 
je to sídlo zámečnického cechu. Prvně si na dru-
žinu jen nadšeně ukazují a pokřikují vtipy, pak 
ale někdo navrhne, že by si ji mohli najmout na 
zastrašení konkurenčního cechu. 

21) Herci
Doupě divadelní kumpanie. Namísto nábytku 
jen polštáře, nízké stoly, bedny vína a nekoneč-
né stojany kostýmů. Namyšlený bankéř řve na 
herce, že pokud další vystoupení nevydělá, tak 
ve městě končí a mohou se vrátit k cestování 
s maringotkami.

22) Hnízdečko
Dům je zaprášený a neobydlený. Jen jedna míst-
nost, ložnice, je bohatě, téměř vulgárně, vyba-
vená. Rudé závěsy, vysoké svíce, vodní dýmka, 
sexuální pomůcky, roztodivná vína, masti, lub-
rikanty a široké vysoké lože s nebesy. Několikrát 
do týdne se tu schází jedna z vážených šlechti-
čen se svým milencem.

23) Horor
V jídelně sedí žena v noční košili a opakovaně s 
agresivním rozmachem buší vlastním obličejem 
do desky stolu. Její propadlá zkrvavená tvář vás 
nezaujatým hlasem vítá k začátku konce. Pokud 
jste dokonale bez viny, můžete jednoduše ode-

jít. Pokud máte v minulosti hřích, bude vás jeho 
odraz, duch, démon nebo noční můra pronásle-
dovat, dokud se s ním nevypořádáte.

24) Hospic
Dům poskytující přístřeší a přátelství starým a 
umírajícím, teplé jídlo, pohodlné pokoje a spo-
lečenské aktivity jako hudba či pečení sušenek. 
Sponzoruje ho, a residenty na základě životních 
příběhů vybírá, charismatický a tajnůstkářský 
lord. Osobně sedá u smrtelných postelí a v noci 
pomáhá s odchodem. Lord je upír.

25) Chudina
Početná rodina žije naskládaná ve stísněné do-
mácnosti s nízkými stropy. Ať už je konverzace o 
čemkoli, otec se ji bude snažit stočit k tomu, jak 
špatně na tom jsou. Matka nebude s žebráním 
tak taktní. Pokud jim postavy nepomohou, do 
roka bude žena s dětmi po smrti a z otce se sta-
ne vůdce rebelie.

26) Kanibalové
Spořádaný právník a jeho dokonalá rodina. Zá-
kony pohostinnosti a stolní etiketu berou vel-
mi vážně, jejich největším koníčkem je gastro-
nomie a gurmánské požitky. Mají neprůstřelný 
imunitní systém, necítí bolest a jsou dvakrát 
silnější než by měli být. Ve sklepě mají uvěz-
něného slavného barda, jeho nohy naložené 
opodál.
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31) Laboratoř
Aparatura při výrobě lektvaru prochází porod-
ními bolestmi. Bublání, fialový plamen, třes, ra-
chot, cinkot a panikařící alchymista. Největšími 
problémy se zdá být únik horké páry a kyselina 
valící se po skleněném demižonu, který se brzy 
převrhne. Vyřešte oba problémy a získáte spo-
jence a některý z lektvarů jako odměnu.

32) Loutkář
Temné místnosti plné zneklidňujících dřevě-
ných figur. Některé z nich se tiše pohybují, kdy-
koli se na ně nikdo nedívá. Loutkář je starý pán 
truchlící smrt svých šesti dětí. Vraždí děti z ulice 
a zaklíná jejich duše do svých výtvorů. Loutky se 
ho bojí a pokusí se vás varovat a zachránit tak 
sebe i budoucí oběti.

33) Malířka
Dům vlastní bohatá rodina, ale mladá umělky-
ně v něm žije sama. Pracuje na svém prvním ko-
merčním portrétu a vkládá do něj velké naděje, 
pokud se neprosadí v umění, otec ji výhodně 
provdá. Postavy v rozpracovaném obraze pozná-
vají svého úhlavního nepřítele, ztracenou lásku, 
zrádce, jednoduše někoho, o kom nevěděli, kde 
se nachází. Teď ví, že zítra v poledne bude zde.

34) Matrace
Zdejší gangsteři zde zalehli na matrace a chys-
tají se na otevřenou válku s nepřátelskou krimi-
nální organizací. Ve skromně vybaveném domě 

je tucet hrdlořezů, včetně zásob alkoholu, zlo-
dějského i válečného vybavení. Budou vyžado-
vat záruku, že jejich skrýš neprozradíte.

35) Model
Světnice není příliš prostorná, přesto většinu 
zabírá detailní model města. Autistická mode-
lářka je na svůj malý velký svět hrdá a obsesivně 
ho aktualizuje. Ihned se z něj dá vyčíst, že lze ze 
zadního vchodu tohoto domu dojít zkratkou na 
hlavní třídu i do chudinské čtvrti. Podrobnějším 
zkoumáním lze odhalit tajný bleší trh na stře-
chách, ilegální arénu v přístavu nebo masový 
hrob v sadu za městem.

36) Myši
Roztomilá stařenka tu žije v zastaralém ohlo-
daném nábytku s mírně plísňovitým zápachem 
a armádou myší, potkanů a krys. Mluví s nimi, 
mazlí se s nimi, venčí je na malých vodítkách, 
trénuje, staví jim prolézačky a skrýše. A hlavně 
- používá je jako špehy a obchoduje s informa-
cemi. Několik svých špehů se pokusí postavám 
prodat jako trénované mazlíčky.

41) Panoptikum
Domov křivých, jiných a ošklivých. Starají se 
o sebe navzájem a nikdy nikoho bezdůvodně 
neodsuzují. Proslýchá se, že mají mnoho zvlášt-
ních schopností. Dvojhlavá paní může údajně 
dotekem dítě v lůně usmrtit, hrbáč má sílu sed-
mi mužů, kráska má skrytý ocas, muž s ústy na 
hrudi předpovídá temnou budoucnost.

42) Pašeráci
Obyčejný rodinný dům. Na stole vedle napě-
chovaného měšce stojí zamčená drobná truhli-
ce s ilegální alchymistickou rtutí. On má u pasu 
obušek, ona stiletto. Chovají se přehnaně přá-
telsky a snaží se vám rychle vyhovět, ať už jste 
přišli, kvůli čemukoliv. Čím dříve se vás zbaví, 
tím lépe. Pod podlahou je tajný pašerácký tu-
nel. V tunelu se skrývá pašerák s šavlí, druhý je 
ve skříni.

43) Pavouk
Vdova v černém žije se svými zakrnělými dce-
rami v domě protkaném pavučinami. Sítě jsou 
všude a děvčata je celé dny zpracovávají u ko-
lovratu zatímco jejich matka šije ty nejkrásnější 
prokleté šaty z vláken obřího pavouka. Čas od 
času je třeba bestii nakrmit.

44) Písař
Útulný domov pracovitého písaře a kronikáře, 
kterého si pod záminkou sourozenecké povin-
nosti zotročil zraněný bratr. Ve skutečnosti je 
už dávno zdráv, falešné kulhání, hrané sténání 
a starou dlahu využívá jen k tyranizování mlad-
šího bratra. Pokud písaře osvobodíte, může 
pro vás zařizovat písemnosti nebo i falšovat 
dokumenty.

45) Práh
V útulném domě žijí čtyři generace jedné rodiny. 
Každý coul zabydlený vzpomínkami a chodby 
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zaneprázdněné křikem dětí. Na večer se schází 
u krbu a nechají si od prababičky číst příběhy 
starých bardů. Čaroděj by ihned vycítil, že tu 
desetiletí lásky a radosti kolem domu vytvoři-
li mocný Práh, kterým neprojde žádná magie 
nebo temná bytost.

46) Ruina
Opuštěná budova vypadá zevnitř hůř než zven-
ku. Prach, popel, pavučiny, ztrouchnivělý náby-
tek. Použití prakticky čehokoli je riskantní, pod-
laha a schody se mohou propadnout, zábradlí a 
židle prolomit, skříně a strop zbortit. 

51) Rukojmí
Dům rodiny obchodníka s perspektivně se roz-
jíždějícím obchodem. Právě zde probíhá lou-
pež, žena i děti jsou rukojmí a pán domu se 
marně snaží zatloukat lokaci skrytého trezoru. 
Krom peněz jsou v něm i údaje o obchodu s ot-
roky. Zloději se při vašem příchodu snaží rodinu 
umlčet a situaci ututlat, aby se postav zbavili 
bez zbytečného násilí.

52) Řemeslo
Dílna mistrného výrobce luků. Nemá výlohu do 
ulice, protože k němu chodí objednávky z širo-
kého kraje. První podlaží je plné náčiní, stojanů, 
luků, kuší, chráničů, toulců i všelijak uprave-
ných šípů. Druhé podlaží je obytné, kde přebývá 
zbytek rodiny. Mistr si zoufá, že k výrobě tětivy 
luku pro místního šlechtice bude potřebovat 
prameny elfích vlasů.

53) Sebevrah
V prostorné hale nad honosným schodištěm 
stojí muž s oprátkou kolem krku uvázanou ke 
křišťálovému lustru. Ztratil všechny přátele a 
samota ho dohání ke skoku. Nechte jej skočit a 
můžete vykrást jeho dům. Zachraňte jej a získá-
te věrného, otravného, žárlivého, vlezlého, ob-
sesivního přítele.

54) Skladiště
Místnosti plné trubel, beden a pytlů. Čokoláda, 
tabák, látky, koření, parfémy a další. Skladiště 
patří k významné obchodní společnosti a dnem 
i nocí jej stráží dva hlídači. Nejsou ovšem sebe-
vražední a při pohledu na dostatečně děsivou 
družinu prakticky okamžitě navrhnou krádež, 
pokud se s nimi podělíte o zisk.

55) Soud
Za vstupní halou je soudní síň s mnoha nápadný-
mi i tajnými vchody a východy. V druhém patře 
žije svraštělá elfí stařena. Slézá dolů jen, aby vy-
řkla rozsudek nad dvěma zloději nebo kriminál-
ními organizacemi. Ona sama je zákonem pod-
světí a její slovo je svatější než vyhlášky králů.

56) Spiknutí
Zevnitř zatlučená okna, všude svíce a lampy, 
stěny pokryté tabulemi, pergameny, portréty, 
svědectvími, seznamy a poznámkami. Všech-
no pospojované spletí barevně odlišených 
provázků. Za každou noc zde strávenou rozšif-

rováváním, zjistíte jednu náhodnou informaci 
o někom z města, potenciálně včetně toho, kdo 
chystá atentát vládce. 

61) Svatyně
Stovka vysokých svící a tucet polonahých vy-
znavačů Cantona, patrona radosti, jara a svo-
body. V centru místnosti stojí vysoká vyřezáva-
ná socha satyra zdobená květinami a sušenými 
plody. Jsou to mladí lidé a chystají se opustit 
město pro svobodnější život v divočině. Pokud 
jim v tom nezabráníte nebo jim nepomůžete 
skončí jako oběti skřetů či otrokářů.

62) Úl
Dav dětí tlačících se kolem mrtvoly předchozí-
ho majitele domu. Rozervali ho a vyjedli, olizu-
jí si prsty od krve jako od medu. Všechno jsou 
to místní děti, ale prvních třicet vteřin se tváří 
a chovají jako jedno vědomí. Zírají, usmívají 
se, staví se na špičky v perfektní souhře. Pak se 
zdánlivě vrátí k normálu. Jsou spojené vědo-
mím bytosti, která se v nich usídlila, a čeká je 
zářná budoucnost, dvacítka agentů s propoje-
nou myslí dokáže, cokoli si zamane.

63) Ubytovna
Dům je plný dočasných nájemníků. V každé 
místnosti bydlí alespoň čtyři lidé. Jsou více či 
méně chudí a pracují ve městě. Přeplněná bu-
dova se zdá být hygienickým a požárním rizi-
kem, ale prozatím je úřadu nikdo nenahlásil. 
Pokouší se tvářit přátelsky a zvou vás ke kartám.
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64) Výročí
Dům je plný hostů a bez zaváhání si vás spletli 
s dobrodruhy, kteří kdysi zachránili otce na ces-
tě s karavanou. Otec už je dávno opilý a nemůže 
je vyvést z omylu. Užijte si přehnanou pohostin-
nost a oplzlé návrhy vnadných tetiček. Skandá-
ly v předpokládaném pořadí odhalení: zapšklý 
dědek potají nachcal do punče, paní domu má 
transsexuálního milence, rozmazlená dcera má 
doposud potlačované telepatické schopnosti, 
otec se vzbudil.

65) Vypravěč
Za vstupními dveřmi je jen bílá, oslňující a ne-
konečná nicota. V dáli je křeslo s Vypravěčem, 
tvůrcem a hybatelem vašeho vesmíru. Může 
vám odpovědět na mnoho věcí o minulosti a 
budoucnosti, dát nový smysl vašim životům, ale 
také prozradit podstatu věcí vedoucí k šílenství, 
bezvýznamnosti a zoufalství.

66) Zombie
Poslední zoufalá záchrana pomocí zakázané 
alchymie se nezdařila a pacient se na smrtelné 
posteli změnil v hladového umrlce. Doktor po-
chopil, co se děje, dříve než ostatní, rychle utekl 
a zamkl svědky za sebou. V opuštěné vstupní 
hale se ozývá jen tiché škrábání, kdokoli otevře 
dveře do levého křídla, vypustí sedmero nakaž-
livých zombií a potenciálně uvrhne město v ne-
mrtvou katastrofu.

Tabulka patří k blogu 2k6goblinu.blogspot.cz.
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