Kapitola II.

Výprava k Šedému vrchu
Toto je iniciální verze druhé kapitoly tažení
Návrat krále ze Světa Velimaru. Svět Velimaru je neoficiální nekomerční projekt
od hráčů hráčům fantastické hry na hrdiny
Dračí doupě II. Tato výprava je do určité
míry remakem vzorové výpravy z Dračího
Doupěte 1.6, jejímž autorem je nakladatelství ALTAR (www.altar.cz). Tu a tam se budeme odkazovat na knihy Dračího doupěte
II. Tyto zahrnují 2. přepracované vydání
Dračího doupěte II (DrDII), Dračí doupě II:
Hry mocných (DrDII: HM) a Dračí doupě II:
Bestiář (DrDII: Bestiář). Pozor, budeme-li
odkazovat na sekci Bestiář tohoto dokumentu, pak tak učiníme pomocí „viz Bestiář“.

Stál na okraji lesa, opíral se o mohutný
kmen prastarého věkovitého stromu a díval se na jih, tam kde nad Šedým vrchem
stálo polední slunce. Nebe bylo bezmračné
a svěží jarní vánek mu hladil tvář. Rozkvétající louky vypadaly vlídně, přátelsky
a bezpečně. Nic neprozrazovalo poutníkům, že to místo je prokleté. Slavoj ale cítil, že nad tou zemí leží stín. Znal legendy o
Šedém vrchu, které si vesničané šeptem
vyprávěli, když seděli v bezpečí kolem
ohně. Už jako malý chlapec jim často
naslouchal. Byly to příběhy o pokladech
ukrytých v podzemním labyrintu a hlídaných tvory, jejichž jména by nikdo nahlas
nevyslovil. Mluvilo se i o spících nestvůrách, které kdysi pomáhaly Temnému
králi Fensalirovi a které po jeho pádu
uprchly hluboko do podzemí, aby tam
čekaly na další věk válek, kdy je nějaký
dostatečně mocný mág povolá zpátky
na svět. Na mysl se mu kradly temné

myšlenky. V té chvíli se zvedl vítr, slunce
zakryl mrak a na prosluněnou zemi padl
stín. Listy v rozložité koruně stromu se
zachvěly. Ten strom byl starý. Tak starý,
že snad ještě pamatoval dobu Temného
krále. Vzápětí se vítr utišil, stín se rozplynul a nebe bylo stejně jasné jako dřív.
Slavoj odtrhl oči od Šedého vrchu, prosmýkl se mezi stromy a zmizel v lese.
Šedý vrch leží ve starhradské okolině mezi
vesnicemi Bojanov a Drchov (viz Obrázek 1).
Je to opuštěné místo opředené moha
pověstmi a zkazky z dávných časů. Jedna
z pověstí vypráví, že v jeho útrobách je
pohřben bájný král Dagobert, který prý vedl
lidi proti vojskům Temného krále a který
vrazil svůj kouzelný meč do jeho srdce.
V nedalekém městě Starhradu se k Šedému
vrchu upíná mysl jednoho starého kouzelníka. Nyní, po dlouhém čekání, snad
konečně přišel jeho čas. Vše potřebné má
na dosah ruky. Teď už zbývá jen jediné. Najít
družinu, která by ho do útrob Šedého vrchu
doprovodila…

Na legendách obestírajících tajemný Šedý
vrch je víc než jen zrnko pravdy. Skutečně je
hrobem bájného krále Dagoberta, ale nejen
jeho. V legendách se totiž nedochovalo,
že Dagobert na smrtelném loži souhlasil,
že po smrti bude stát věčnou stráž u Fensalirova hrobu, aby jeho zlo už nikdy
nespatřilo světlo světa.
Krajem prolétla zpráva, že černokněžník
Kazimír, jeden z nejfanatičtějších následovníků Fensalirových zhoubných idejí,
po deseti letech uprchl z Gulbandu, proslulého vězení střeženého samotnou Svatou

Obrázek 1. Mapa starhradské okoliny (Zdroj: pravidla DrDII – upraveno).
inkvizicí a Řádem zlatokřídlých. Tam se
od starého černokněžníka dozvěděl, že by
Temný král mohl být pohřben v hlubinách
Šedého vrchu. Na svobodě hned zamířil
do Starhradu, kde navštívil svého bývalého
spolužáka z univerzity Hanuše, který dnes
slouží jako Mistr tajemných nauk na dvoře
vladyky Radvana. Přemohl ho, mučil a vymámil z něj vzácný černý kámen, který
k temnému rituálu potřeboval. Nakonec
zmučeného Hanuše s roubíkem v ústech

zamkl v truhle a pomocí magie iluzí se za něj
vydává.
V přestrojení za Hanuše se spojí s družinou
hráčských postav a povede je na výpravu
do útrob Šedého vrchu. V této fázi života by
pro nezkušené dobrodruhy mělo být nemožné jeho lest prokouknout. Kazimír je
velmi mocným černokněžníkem a rozhodně
nebýval Mistrem magie na slovutné Marigradské univerzitě pro nic za nic. Družina by
tak měla až do poslední chvíle věřit, že stojí

na straně dobra. Faktem však je, že budou
celou dobu pomáhat fanatickému černokněžníkovi osvobodit duši samotného Temného
krále, jednoho z nejstrašlivějších nepřátel
svobodných národů v dějinách.
Závěrečné rozuzlení, kdy postavy zjistí,
že byly celou dobu vláčeny za nos a v domnění, že konají dobro, přivedli na svět
strašlivé zlo, by mělo být natolik emotivním
zážitkem, že by mělo nejen postavám,
ale ideálně i hráčům dodat silnou motivaci
k pronásledování Kazimírova temného kultu a tedy i do dalších kapitol našeho dobrodružství.
Tip: Výsledný dojem se ještě umocní, podaří-li
se ti, milý průvodče, vzbudit v hráčích sympatie k osobě Mistra Hanuše. Skutečný Hanuš
je dobrosrdečný starý moudrý čaroděj a Kazimír ho zná tak dobře, že je v jeho přestrojení
schopen obelstít dokonce i Hanušovi blízké
přátele. Budou-li mít hráči postavu Hanuše
rádi, pak pro ně závěrečné rozuzlení bude
obzvlášť emotivním zážitkem.

První kapitola, kterou byla vzorová výprava
z pravidel DrDII - Návrat do Bílého hradu,
hráče seznámila se základními herními
mechanismy, se světem a jeho atmosférou.
Mohla skončit několika způsoby. Pro navázání druhé kapitoly je v podstatě jen
důležité, zda si družiníci vyzvedli odměnu
u vladyky Radvana ve Starhradu, či nikoliv,
přičemž zas až tolik nezáleží na tom, zda šlo
o odměnu za lapky samotné (živé či mrtvé),
nebo za vrácený poklad. Pokud si u vladyky
odměnu vyzvedli a dostali se tak do jeho
přízně, pak se o nich Kazimír přestrojený
za Hanuše (od teď ho budeme označovat už
jen jako Hanuše, protože skutečný Hanuš
se objeví až na samém závěru výpravy)
doslechne, sám je vyhledá a nabídne jim
práci. Pokud si naopak družiníci u vladyky
odměnu nevyzvednou, pak se k práci u Ha-

nuše musejí nějak dostat sami. Zdůvodnění
toho, proč by se v takovém případě vůbec
měli vypravit do Starhradu by pro tebe, milý
průvodče, nemělo být nikterak těžké. Starhrad je významným městem na severo-jižní
kupecké stezce a budou-li družiníci cestovat
v podstatě kamkoliv ve Velimaru, budou
muset cestou na jih projít přes Starhrad,
protože ten je nejsevernějším městem velkoknížectví. O Hanušově nabídce práce se
pak mohou doslechnout například v jedné
ze starhradských putyk, od měšťanů či trhovců na tržišti, nebo od vladykových zbrojnošů, kteří ve městě udržují pořádek.
„Cože, práci? No jak tak na vás koukám,
milostpane, tak asi nemluvíte vo štípání dříví,
nebo výpomoci v kuchyni, co? Inu, po městě se
povídá, že vladykův mistr prý shání nějaký
dobrodruhy na nějakou špinavou práci. Asi
zas shání nějaký čarovný bejlí pro ty svoje
exkrementy, jako vždycky. To bude zas nějaká
čertovina, ale asi bude platit dobře. Koneckonců, je to mistr samotnýho vladyky, no ne?
Jestli vás to zajímá, tak se po něm poptejte
v tvrzi támhle na kopci.“

V první části výpravy Mistr Hanuš naverbuje družinu, aby ho doprovodila při
shánění vzácných surovin pro jeho experimenty. Společně navštíví Mýtinu posvátného dubu a uhádnou-li hádanky skřítka
Pidlužmáka, daruje jim za odměnu jeden
kouzelný žalud z posvátného dubu. Poté
přenocují u Hanušova starého přítele, místního poustevníka a věštce Slavoje, od kterého se vydají k jižním svahům Šedého
vrchu, kde se nachází zapečetěný tajný
vchod do podzemí.

Volitelná příhoda: Polapená liška
V případě, že družiníci předali živé lapky
do rukou starhradské spravedlnosti, mohou

být druhého dne svědky jejich popravy. Jde
spíše o atmosférickou scénu, která je určena
k navození temné středověké atmosféry.
V navrženém scénáři jsou tedy družiníci
pouhými pozorovateli, čehož se samozřejmě
nemusíte striktně držet.
Družiníci si už během dopoledne mohou
povšimnout, že se na Tržním náměstí (viz
Přílohu 1) staví dřevěné pódium. Od místních se mohou dozvědět, že v poledne má
vladyka vynést rozsudky nad těmi lupiči
a mordýři, které včera přivedli nějací lovci
odměn. Všem je jasné, že přijdou minimálně
o hlavy. Kolem poledne se na náměstí
shromáždí dav lačnící po krvavé podívané.
Z tvrze přijde průvod zbrojnošů v čele s vladykou Radvanem (viz Bestiář níže) v kroužkové zbroji a rudém plášti a zaujmou místo
na pódiu. Za bouřlivého křiku a lynčování
davu nakonec přivedou i Lišáka (respektive
toho z lapků, kterého družiníci přivedli). Je
od krve a zjevně prošel mučením. Pokud
družiníci přivedli do Starhradu oba lapky,
tak zbrojnoši na popravu přivedou stejně jen
Lišáka, protože s Křivonoskou to trochu
přehnali u výslechu a ten se tak nedožil rána.
Zbrojnoši zlomeného lapku v okovech
postaví doprostřed pódia. Vladyka Radvan,
vystoupí vpřed a tasí meč, o který se opře,
aby získal na vážnosti. Zvedne ruku, běsnící
dav utichá a Radvan promluví tvrdým zvučným hlasem.
Radvan: „Tento muž se provinil proti
zákonům této země. Jest usvědčeným mordýřem a loupežníkem, který zlotřile uškodil
mně, poddaným pod mou ochranou i mému
lennímu pánu, knížeti Svatoplukovi. Nechť
každý v mém panství zví, že můj hněv
a spravedlnost stihne všechny, kdož poruší
zákony bohů a lidí. Drazane zvaný Lišáku, máš
poslední slova?“
Zlomený a zbitý muž v okovech neodpovídá,
jen tupě zírá do davu a snad dokonce
i na družiníky. Po pár vteřinách Radvan pokračuje.

Radvan: „Budiž tedy tak. Jménem Svatopluka z rodu Mojmírovců, knížete hornomarského, pána Marigradského a ochránce
země, já, vladyka Radvan z rodu Mstivojova, tě
odsuzuji k smrti rozčtvrcením.“
Je vidět, jak Lišák při těch slovech vyvalí oči
překvapením. Zřejmě počítal s rychlým koncem. To už se ho ale chápou zbrojnoši a vlečou ho k popravčímu špalku. Starý zjizvený
muž, který doposud stál za Radvanem, si
nasazuje popravčí kápi a ze stolu zvedá
velikou ráno ostřenou popravčí sekeru.
Za vřískotu davu, Lišákova řevu a stříkající
krve postupně odsekává jeden úd za druhým. Nakonec usekne i hlavu a nabodne ji na
předem připravené kopí. Jedno se musí
nechat. Spravedlnost ve Starhradu je docela
podívaná…

Příhoda 1. Rozhovor s Hanušem
Ať už Hanuš osloví družiníky sám, nebo je
k němu přivedou zbrojnoši strážící bránu
starhradské tvrze, ocitnou se v jeho pracovně.
„Vstupte!“ ozve se tlumený stařecký hlas
v odpověď na klepaní. Zbrojnoš od brány
bere za kliku a otvírá dveře. „Mistře
Hanuši, tito tuláci vás přišli navštívit. Zdá
se, že se přišli poptat na tu práci, kterou
nabízíte.“ U masivního dubového stolu
zády k vám sedí shrbená postava v rudé
vyšívané vestě a s kolečkem bílých vlasů
kolem hlavy. Ani nezvedne hlavu a pokračujíce v psaní nějakého svitku nepřítomně odpoví. „Ach ano, ano, výborně. Buď
tak dobrý, mládenče, nech nás o samotě.“
Zbrojnoš se uctivě ukloní a zavře za vámi
dveře Mistrovy pracovny. Stěny jsou obestaveny policemi, v nichž jsou uloženy
knihy, zaprášené staré svitky a sklenice
s rozličným obsahem. V některých jsou
byliny, v jiných scvrklé sušené žáby či ptačí
pařátky. O obsahu jiných se neodvažujete

ani spekulovat. Krom psacího stolu jsou
tam ještě dva další, které jsou obsazeny
složitými alchymistickými aparaturami
z pálené keramiky či tmavého skla.

Vnímavé postavy si mohou povšimnout, že je
tam slabý zápach, jako by tam nedávno něco
hořelo (lze vyhodnotit výzvou, k hodu lze
přičíst úroveň mastičkáře, který má díky své
dovednosti mastičkářské znalosti větší šanci
zápach detekovat). Družiníci ho však mohou
na základě složitých alchymistických aparatur rozestavěných po stolech přikládat
jeho experimentům. Pokud se ho na to
zeptají, pak to rychle a obratně zahraje do
kouta. Je to totiž důsledek jeho nedávného
zápasu se skutečným Hanušem. Stejně tak se
během jejich hovoru mohou začít ozývat
nějaké bušivé rány z velké zamčené truhlice,
na což jim jen odpoví, že to je další důsledek
jednoho nezdařeného vyvolávacího experimentu, na jehož odstranění také pracuje.
Ujistí je, že se nemají čeho obávat, že je už
roky starhradským Mistrem, těší se plné
důvěře vladyky a že má vše pod kontrolou.
Bušení v truhlici je samozřejmě skutečný
Hanuš. Až na konci výpravy dojde k rozuzlení, družiníkům se tyto zdánlivě nahodilé
detaily mohou spojit do uceleného děsivého
obrazu. Hanuš po pěti minutách dopíše svůj
svitek, pečlivě ho rolujíce se otočí k postavám a s úsměvem praví.
Hanuš: „Ach, ano, ano, ta práce. Omlouvám
se, že vás nechávám čekat. To víte, nejsem už
nejmladší a tento svitek je příliš důležitý na to,
abych ho zapomněl napsat. Děkuji vám za strpení.“
Pak položí svitek na stůl a postaví se.
Navzdory vysokému věku stojí starhradský
Mistr vzpřímeně. Uctivým pohybem ruky
pokyne směrem k malému konferenčnímu
stolku v rohu, k němuž jsou přistavena dvě
pohodlná křesla s červeným polstrováním.

Hanuš: „Prosím, posaďte se. Mohu vám
nabídnout šálek heřmánkového čaje? Či snad
sklenici vína? Mám tu zrovna otevřenou láhev
černého lučínského.“
Při případném úspěchu ve zkoušce na Zaříkávačovu Učenost si mohou postavy vzpomenout, že černé lučínské je jedno z nejdražších
a nejkvalitnějších vín. Je hutné černé barvy,
omamné vůně a vyvážené chuti. Jeho recepturu drží rod Vranoviců z Lučína v nejvyšší tajnosti, protože je klíčem k jejich
nezměrnému bohatství. Cena jedné lahve
se pohybuje kolem 10 stříbrných grošů,
takže jde téměř výhradně o pití zámožných
šlechticů a bohatých měšťanů z řad kupců
či majitelů prosperujících řemeslných dílen.
Až hosty obslouží, sám si přisune židli
od svého psacího stolu a praví.
Hanuš: „Inu, přejděme tedy k věci, ať vás
zbytečně nezdržuji. Hledám někoho, kdo by
mě doprovodil na jistém dobrodružství. Jak
vidíte, fušuji tak trochu do tajemných věd
alchymistických a plánuji výpravu, jejímž
cílem je opatření jistých velmi vzácných
surovin pro výrobu jednoho zázračného
elixíru. Konečně se mi podařilo zjistit, kde tyto
suroviny najít a jsou všechny tady, na Starhradsku. Od vás bych očekával ochranu a všeobecnou pomoc. Těžko odhadovat, co nás
může cestou potkat, ale očekávám, že ty
suroviny nebudou úplně zadarmo. Nehledě
na to, že cesty samotné jsou poslední dobou
nebezpečné. Nějak se nám tu rozmohli lapkové, ale jsou to většinou trhani z okolních
vesnic bez jakéhokoliv vojenského výcviku,
takže si na ozbrojenou družinu většinou
netroufnou. Je klidně možné, že vše půjde
hladce a do žádných problémů se vůbec
nedostaneme. Ale člověk nikdy neví, takže
bych rád měl s sebou nějakou ochranu, kdyby
se něco semlelo. Na oplátku vám vyplatím
každému 5 stříbrných grošů jako zálohu
a dalších 10 až se vrátíme. Plus samozřejmě
spravedlivý podíl na případném pokladu,

kdyby se náhodou stalo, že nějaký najdeme.
Tak co říkáte, plácneme si?“
Uspějí-li postavy ve střetu na mastičkářovo
Vyjednávání s lidmi, bude ochoten cenu zvýšit, ale maximálně na 25 grošů na osobu.
Případně navrhne místo zvýšení ceny, že se
vzdá svého podílu na případném pokladu,
takže si ponechá jen ty suroviny. Budou-li se
zajímat o elixír, který chce s pomocí surovin
vyrobit, pak jim prozradí, že by mělo jít o elixír, který výrazně posílí svaly toho, kdo jej
vypije. Daná osoba je pak dočasně mnohem
silnější, rychlejší a vytrvalejší. Jeho jméno je
Bivojův elixír. O surovinách samotných ani
o místech, kde je budou hledat moc chtít
mluvit nebude s tím, že by jim vše podstatné
pověděl cestou. Zeptají-li se, proč mu
vladyka neposkytne jako ochranu pár
zbrojnošů, tak odvětí, že je vladykova
válečná družina momentálně plně zapotřebí
zde ve městě. Přesvědčí-li ho, aby jim řekl
proč (střet o náročnosti 1 na mastičkářovo
Vyjednávání s lidmi), tak řekne, že se objevili
zvěsti o chystané vzpouře v Kamenné čtvrti
a vladykova družina tak musí být připravena
zakročit. Důvodem prý může být nedávné
zvýšení daní na kamenné domy starhradských trpaslíků.
Když si s Hanušem plácnou, dá si s nimi sraz
za úsvitu u severní starhradské brány.
Budou-li postavy v noci hýřit v jedné
z místních putyk, či snad v nevěstinci U Červené lucerničky, pak pro ně může být včasné
probuzení Duševní výzvou a při neúspěchu
rozhodně nebude vážený starhradský Mistr
rád, že ho nechávají čekat. Pokud však budou
slušní a omluví se, přijme to s úsměvem
a snad i se vzpomínkou na svá studentská
léta a rozhýřené mládí.

Příhoda 2. Mýtina posvátného dubu
Za úsvitu přicházejí čerství muži vystřídat
noční stráž a otevírají starhradské brány.

Cesta na sever, mezi podhorskými lukami
a smíšenými lesy, je volná. Po obloze se honí mraky a jarní vánek v sobě stále nese
zimní chlad. Teplé sluneční paprsky
se vám však opírají do zad. Před vámi je
den jako stvořený k dalšímu dobrodružství!
Družina pod vedením Mistra Hanuše zamíří
na sever přes Bojanov a dál směrem ke zřícenině Bílého hradu. Kolem poledne překročí říčku Vlňavu a za ní sejde z cesty a podél
jejího toku zamíří na západ, směrem k lesu,
který je vidět už od cesty. Je to pěkný, převážně listnatý les plný starých dubů a buků.
Hanuš je nakonec spletitými lesními stezkami dovede na pěknou lesní mýtinu. V jejím
středu stojí obrovský prastarý dub, jemuž
rovný by postavy v okolních lesích hledali
marně. V přítmí, které vytváří jeho rozložitá
koruna se zdá, jako by jeho žaludy slabě
zářili. Úspěchem ve zkoušce na zaříkávačskou dovednost Znalost nadpřirozena lze
odhadnout, že jde o magické zřídlo se silou 4.
Družina společně vstoupí na mýtinu. Hanuš
jde první.
Hanuš: „Mýtina posvátného dubu. Tam,
v jeho korunách je první surovina, kterou
musíme získat. V minulosti to tu bylo velmi
významné místo, kde druidi a žreci pořádali
své o…“
V půli věty Hanuš s otevřenými ústy jakoby
zamrzne. Příčinou je skřítek Pidlužmák (viz
Bestiář), který na družinu ze skrytu kouzlí
a to zejména Magií větru a Magií iluzí. Jeho
cílem je družinu trochu poškádlit, nikoliv
zahnat, protože je zrovna v hravé náladě.
Může tak některé z postav pomocí Magie
iluzí přikouzlit oslí uši a jiné Magií větru
roztrhnout váček a vysypat všechny mince
do trávy. Tu a tam se dokonce může ozvat
škodolibý chichot, který bude pomocí Magie
iluzí, přicházet z různých stran. Až se neplechy nasytí, nebo ho postavy přesvědčí,
aby se ukázal (zkouška na zaříkávačovo Vyjednávaní s nadpřirozenem nebo na masti-

čkářovo Vyjednávání s lidmi), tak se s pufnutím objeví (ke svému skrytí použil iluzi
neviditelnosti) na jednom z balvanů nedaleko kmene posvátného dubu. Je to půl sáhu
vysoký chlapíček s lišáckým úsměvem
a v červeném kabátku. S žoviálním úklonem
se představí.

Hanuš: „…břady a pohanské rituály. Je tomu
už ale přinejmenším…“

Pidlužmák: „Pidlužmák, k vašim službám! Co
vás přivádí na moji mýtinu, přátelé? Neprahnete snad také po mých kouzelných
žaludech? Jinak sem koneckonců skoro nikdy
nechodí, chi chi.“

Poté se jich může vyptávat na toho skřítka,
jak vypadal, co říkal a tak dále. Trochu si zasteskne, že ho sám neviděl. Čistě z akademických důvodů, samozřejmě. Pokud se postavy pokusí získat kouzelných žaludů více,
od čehož bude Hanuš silně odrazovat, pak se
na ně snese Pidlužmákův hněv a pomocí
Magie dřeva, Magie zvířat, Magie větru a Magie iluzí je z mýtiny vyžene.

Po krátkém hovoru družině nabídne, že jim
dá kouzelný žalud, pokud uhádnou tři jeho
hádanky. Budou-li souhlasit, pak začne radostně poskakovat, tancovat, tleskat a chichotat se.

Pak si překvapeně všimne, že mají v rukou
kouzelný žalud.
Hanuš: „Ehm, musím uznat, že jste výkonnější, než jsem čekal.“

Pidlužmák: „Tady je moje první hádanka:
Červená panenka pořád se točí, však její
polibek vhrne ti slzy do očí. Co je to?“

Hanuš: „Inu, ale vyražme dále. Slunce rychle
klesá k obzoru a máme před sebou ještě kus
cesty. Dnes večer přespíme u jednoho mého
starého přítele, který žije v lese pod těmi
pohanskými modlami, co jsou Větrově.“

Zkus nechat hádat samotné hráče. Pokud na
to nebudou moci přijít, můžete hádanku
vyhodnotit jako zkoušku na zaříkávačovu
Učenost. Správná odpověď je oheň. Pokud
uhádnou, pak se skřítek s chichotem dá zase
do tance.

Volitelná příhoda: Přepadení na cestě

Pidlužmák: „Moje druhá hádanka zní: Když
je zima, roste k zemi. Když je teplo, roste k nebi. Kdo je to?“
Správná odpověď je rampouch.
Pidlužmák: „A do třetice: Nemá zuby, ale
kouše tuze. Nemá pusu, ale hvízdá dlouze. Kdo
je to?“
Správná odpověď zní vítr. Uhádnou-li všechny jeho hádanky (ať už přímo hráči, nebo
postavy prostřednictvím zkoušek), pak jim
Pidlužmák pomocí Magie větru snese do dlaně jeden modře zářící žalud, popřeje jim
šťastnou cestu a tancujíce zmizí. S jeho
zmizením k sobě zase přijde Hanuš.

Cestou může družina padnou do pasti
vychytralé bandě lapků, kteří sužují místní
okolí. Past může vypadá tak, že banditi
v zúženém úseku cesty nechají před družinou padnout vzrostlý suchý strom, čímž
jim zkomplikují případný úprk. Zezadu se
pak z křovin vyrojí lapkové a další se mohou
s luky objevit na skále nad cestou. Družina
si může včas všimnout lapků schovaných
v křoví (střet na lovcovo odhalování osob
v divočině vs. lovcovo ukrývání v divočině),
přizpůsobit se situaci a získat tak do případného konfliktu Výhodu 1.
V každém případě družina může lapky buď
zastrašit, přesvědčit, aby je nechali projít
(nemožné až náročné vymyslí-li hráči nějaký
zajímavý plán), bojovat s nimi, anebo se
nechat prošacovat a obrat o všechny
cennosti. Hanušovi v takovém případě ve-

zmou jen měšec s mincemi. Věci, které
s sebou nese v torně bandité neshledají
cennými.

Příhoda 3. Večer u Slavoje
Pomalu se připozdívá a vy se opatrně
vydáváte zvířecími pěšinkami směrem
k jihu. Někde tam, nedaleko jižního okraje
lesa, vás prý čeká Hanušův přítel, teplo
krbu a snad i miska vroucí polévky. Jak
ubývá slunečních paprsků, les potemňuje
a vkrádá se do něj jarní chlad. Zvedající se
vítr ševelí listovím a lesem se začínají nést
rozličné zvuky, jak noční tvorové vyrážejí
za potravou. Tu vám nad hlavou zahouká
puštík a tu se zase zdálky ozve vlčí zavytí,
při kterém vám po nedávných zkušenostech tuhne krev v žilách. Hanuš v šeru
několikrát zbloudí, takže se na místo
s pomocí pochodní dostáváte až za tmy.
Nakonec se zastaví před mohutným
stoletým dubem. Není sice tak veliký, jako
dub na posvátné mýtině, ale přesto. Hanuš
k němu pomalu přistoupí a zabouchá pěstí. K vašemu údivu se ozve dutý zvuk! A co
víc, stěna mohutného dubu se po chvíli
s vrznutím otevírá a v ní stojí vousatý rozcuchaný poustevník v ošuntělém hnědém
hávu. Jeho tvář zdobí jakési modravé
malování. Oba muži si s úsměvem vpadnou
do náruče a vítají se jako staří přátelé.
Slavoj: „Hanuši, to sou k nám hosti! Vítej,
vítej!“
Hanuš: „Rád tě znovu vidím, starý příteli.
Doufám, že ti nevadí, že je nás dnes víc než
obvykle. Toto je můj doprovod. Tentokrát jsem
se vydal po stopách něčeho nebezpečnějšího
a… však víš… už to není co to bývalo.“
Slavoj: „Ale vůbec ne, starý brachu. Pojďte
dál, pojďte dál! Hanušovi přátelé sou i moji
přátelé. Máte štěstí. Zrovna sem postavil vodu
na čaj a v kotlíku ještě bublá houbová polívka
vod večeře. Posaďte se tuhle k ohni. Večery sou

pořád chladný a vy budete řádně promrzlí,
pokud se nemejlím.“
Hanuš něco vytahuje ze své brašny: „Tady ti
nesu nějaké mazání na ty tvoje záda. Snad ti
zas udělají dobře.“
Slavoj: „Ó, vřelé díky, příteli. Po zimě jsem
vždycky rozlámanej, ale tyhle masti mi spolu
s jarním sluníčkem zas rozehřejou krev v žilách. Prosím, posaďte se!“
Slavojova chatrč je kupodivu docela útulným místečkem (viz Příloha 2). Vzduch je
provoněn houbovou polévkou a bylinami,
které jsou rozvěšeny pod stropem. Kouř
z velkého hliněného krbu je odváděn otvory
ve stropě a stěnách. Vnímavé postavy mohou
přesto zaznamenat i závan zatuchliny a plísně. Stoličky, má v chatrči všehovšudy tři,
takže si někdo možná bude muset sednout
na zem, nebo na některý ze soudků, ve kterých Slavoj skladuje potraviny.
Slavoj (viz sekci Bestiář níže) družiníkům do
dřevěných misek rozleje zbytek houbové
polévky a pokračuje v hovoru s Hanušem.
Baví se o novinkách, o zdraví a o tom, který
z jejich společných známých nedávno umřel.
Nakonec si oba rozpálí dýmky a začnou
rozebírat vaši výpravu. Hanuš Slavojovi
prozradí, že k jednomu ze svých experimentů potřebuje královské vlasy a protože žádat o ně krále Khazagora dwergheimského nebo snad dokonce krále Východní falcké říše by bylo bezvýznamné,
rozhodl se vsadit na legendy o Šedém vrchu.
Hanuš si po večeři bude vychutnávat svoji
dýmku a břich plný teplé polévky, takže rád
přenechá prostor hráčským postavám, aby
se se Slavojem pobavily.
Slavoj: „Takže vy se chystáte k Šedýmu vrchu
jo? To vám je divný místo. Lidi tam moc
nechoděj, maj strach. Že prej se tam dějou moc
divný věci. Divný zvuky, přeludy, lidi tam jdou
a už je nikdy nikdo nevidí. Prej je to tam
prokletý a jestli je půlka z toho, co se povidá

pravda, tak je to klidně možný. Já bych tam
nešel. Ale tady Hanuš, ten ví co dělá. Na něj
se můžete spolehnou. Jednou mi dokonce zachránil život!“
Pokud se postavy zeptají, co se o Šedém
vrchu povídá, mohou se od Slavoje dočkat
například následující odpovědi.
Slavoj: „Lidi povídaj o podzemních chodbách
plných pokladů, o spících nestvůrách, které
kdysi pomáhali Temnýmu králi ve válce proti
elfům, lidem a trpaslíkům a které po jeho
pádu utekli do podzemí. Legenda praví, že je
tam pochován král Dagobert, kterej prý vedl
lidi proti Temnýmu králi. Jeho kouzelnej meč
prej dokázal prošpikovat brnění jakoby bylo
z papíru… Ale jsou to všechno jenom povídačky. A i kdyby na tom přeci bylo něco pravdy,
tak je to přinejmenším tisíc let a za tu dobu,
dle mýho, všechno sežere rez a hniloba.“
Pokud se ho postavy zeptají, jak mu Hanuš,
který je zrovna ponořen hluboko ve svých
myšlenkách, zachránil život, pak dostanou
například následující odpověď.
Slavoj: „Inu, to bylo tak. Já, Hanuš a pár
zlatokřídlejch jsme tehdá pronásledovali jednoho černokněžníka. Zlatokřídlí nás chtěli
mít s sebou, protože to bejval náš spolužák
na Marigradský univerzitě. Přišli jsme do vesnice, všude se válely mrtvý zvohavený těla
a chalupy byly v plamenech. Ten černokněžník nejdřív oživil ty mrtvý vesničany, spustila
se mela a jak sem se nehlídal, tak mi vlezl
do hlavy. Málem mě tehdá donutil podříznout
si vlastní krk!“
Slavoj si při těch slovech nadzvedne svůj
plnovous a ukáže na odiv starou ošklivou
jizvu na hrdle.
Slavoj: „Naštěstí tam byl Hanuš. Dokázal
zlomit jeho kouzlo a zachránit mi kejhák. Ten
střet jsme přežili jen my dva a jeden z těch
sedmi paladinů. Byla to strašná řež, ale nakonec jsme ho dostali.“

Hráčské postavy si nakonec rozestelou
na podlaze a Hanuš se Slavojem se ještě zdrží
u ohně, pokuřují dýmky a šeptem si povídají.
Povětšinou se baví o starých časech a o tom,
co je v kraji nového. Chce-li je nějaká postava
před usnutím odposlechnout (zkouška na
kejklířskou dovednost nenápadnost nebo
předstírání; pro krolla, který využije svůj
Netopýří sluch je to samozřejmá akce), pak
může vyrozumět následující útržek hovoru.
Slavoj: „Slyšel jsi už ty zlé zprávy z jihu?“
Hanuš: „O čem to mluvíš, příteli?“
Slavoj: „Náš společnej přítel prej utekl
z Gulbandu! Celý inkvizitorský řád je na nohou a pátrá po něm. Včera mi to řekl jeden
rolník z Bojanova, který se tu stavil pro masti.
Prý mu to řekl nějaký obchodník, co jel
z Marigradu.“
Hanuš: „Kazimír že utekl? To jsou vskutku zlé
zprávy. Ten odpadlík už neměl nikdy spatřit
denní světlo. Možná jsme ho tehdy měli přece
jen popravit. Hned jak získám ty vlasy, pospíším zpátky do Starhradu. Můj pán a jeho
rodina nemohou zůstat bez magické ochrany.
Ne za těchto okolností.“
Slavoj: „A na co ty vlasy vlastně potřebuješ?“
Hanuš: „Inu, však víš, na jeden experimentální rituál.“
Slavoj se zasměje: „No jo, ty a ty tvoje věčný
experimenty.“
Hanuš poplácá Slavoje po rameni: „Však mě
znáš, příteli. Já teď půjdu na chvíli ven. Musím
si vyčistit hlavu.“
Po těch slovech se zvedá a odchází z chatrče.
Ten večer už se nevrátí…

Příhoda 4. Cesta k Šedému vrchu
Tato příhoda slouží zejména k doplnění
informací o Hanušově výpravě a, pro nezkušené hráče/postavy, k vysvětlení toho,
jak to při prozkoumávání podzemí chodí.
Probouzíte se v bylinami provoněné stromové chatrči. Oheň v krbu v noci vyhasl,
takže vás přivítá svěží vzduch jarního
jitra. Puklinami ve stěně do světnice
prochází pár paprsků Slunce a venku
slyšíte šumění lehkého deště. Nad vámi
se sklání známá usměvavá tvář Mistra
Hanuše.
Tentokrát je pryč Slavoj, který chodí
za úsvitu sbírat byliny a obhlížet svůj les.
Hanuš bude chtít vyrazit co nejdříve, takže se
po rychlé snídani družina opět vydává
na cestu. Je chmurný den a mrholí, takže mají
brzy promočené a zablácené boty. Když
dorazí na jižní svahy Šedého vrchu, je před
polednem. Hanuš pod stromem křesadlem
rozdělá oheň a začne připravovat jídlo.
Po něm začne nezkušeným postavám vysvětlovat co a jak.
Hanuš: „Byli jste někdy v podzemí? Nebyli?
No podívejte se, budu k vám upřímný. Nemám
nejmenší tušení, co nás tam dole čeká. Pokud
věříte legendám, tak tam mohou být nestvůry,
se kterými budeme muset bojovat. Některé
příšery útočí zbraněmi, drápy, nebo jedem,
některé kouzly a jiné nás zase mohou
ochromit a potom zabít. Je možné, že se nikdo
z nás živ nevrátí. Když po vás chci, abyste
podstoupili takové nebezpečí, tak je myslím
fér vám říct, proč to vlastně děláme. Radvan
by to pochopil… Jeho syn a dědic totiž
onemocněl černým morem! Drží se to v
tajnosti, aby nevznikla panika. Ve starých
svitcích jsem se dočetl, že by mohl pomoci
magický rituál. A proto teď sháníme všechny
tyhle přísady. Jsem si jistý, že když mi s tím
pomůžete, vladyka se vám královsky odvděčí.“

Hanuš vytahujíce věci z torny: „Sice nevím,
co nás tam dole čeká, ale můžu vám zaručit
jedno. Bude tam tma jako v pytli. Proto
potřebujeme dobrý zdroj světla. Lucerna je
lepší než pochodně, protože svítí delší dobu
a je možné ji zakrýt pláštěm a skrýt se tak
před zraky nepřátel. Pochodeň taky může
v průvanu zhasnout. Můžete ji ale hodit
do tmavé díry a podívat se, co tam je, aniž
byste tam strkali hlavu. Taky s ní můžete něco
zapálit, nebo ji dokonce použít jako zbraň.
Nejlepší je proto mít s sebou oboje. V podzemí
se taky může hodit provaz a nezbytností je
i dobrý pergamen, protože podzemí bývá
zrádné a dá se tam snadno zabloudit. Abych
nezapomněl, tady je láhev s náhradním olejem
do lucerny. Já ponesu lucernu a kdo z vás se
ujme kreslení plánku?“
Pozn.: Hanuš navíc může při vybalování torny
zanadávat, že zapomněl jeden svitek. Víc
k tomu ale neřekne, nebo to nějak zahraje do
kouta. Vracet se kvůli němu nemusí. Prý si ho
pamatuje.
Až si družina rozdělí role a ujasní si, v jakém
půjdou pořadí, odvede je Hanuš k velkému
kameni v úpatí Šedého vrchu.
Hanuš: „Podle starých svitků by vchod měl být
tady. Pomozte mi s tím balvanem!“
Ve třech lidech je odvalení balvanu možnou
akcí (ve dvou je to akce s náročností 1).
Vyhodnocení bude zkouška na bojovnickou
dovednost hrubá síla. Použijí-li postavy
nějaké nástroje (např. páka pomocí obouručního meče nebo menšího stromku) pak
jim lze udělit Výhodu. Házet budou všichni
zúčastnění, a protože jde o velký balvan, je
nezbytné, aby ve zkoušce uspěli alespoň dva
z nich.
Se zaduněním nakonec veliký balvan překlopí a zjistí, že jeho spodní strana je rovná.
S mrazením v zádech také zjistí, že jsou na ní
patrné stopy drápů a nějaké nečitelné znaky.
Něco nelidského se zřejmě snažilo dostat

ven. Náhle se začne zvedat vítr, déšť zesílí
a v dáli se ozve hřmění.
Hanuš: „Blíží se bouře. Přišel čas ponořit se do
hlubin Šedého vrchu…“

V druhé části výpravy družina sestoupí
do hlubin Šedého vrchu. Po počátečních šarvátkách s jeho obyvateli dojdou do chodby,
kde za nimi zapadnou masivní kamenné
dveře. Cesta zpět tak bude odříznuta a jejich
jedinou nadějí bude pokračovat dál. Brzy
se setkají s přízrakem mrtvého elfa (což je ve
skutečnosti Kazimírova mistrovská iluze),
který jim napovídá, že je zde kromě krále
Dagoberta pohřben i samotný Temný král
Fensalir (což je pravda) a že magické ochrany slábnout (což je lež). Prý jim povolí odnést
si pramen Dagobertových vlasů, pokud
magické ochrany obnoví. Klíč k Fensalirově
hrobce u sebe prý má král Dagobert. Družina
tedy porazí kostlivého krále Dagoberta a dovtípí se, že tím klíčem musí být jeho skvělý
runový meč Anglachel. S jeho pomocí otevřou hrobku Temného krále a v ní provedou
rituál. Ve skutečnosti však nepůjde o rituál
k posílení magických ochran, ale naopak
k jejich zrušení. Kazimír nakonec pohltí duši
Temného krále do černého kamene, vyjeví
družiníkům svou pravou tvář a zanechá je
v Šedém vrchu napospas smrti. Družiníci si
však mohou zachránit životy, podaří-li se jim
vyluštit rébus v Síni příběhů.

Příhoda 5. Do hlubin
Vstupujete dovnitř. Vchod je úzký, ale vidíte, že chodba za ním je prostornější. Má
dva sáhy na výšku a jeden na šířku. Chodba
je vytesána ve skále, její stěny jsou hrubé
a vlhké. Podlaha se pozvolna svažuje.
Vzduch je těžký, zatuchlý a chladný. Před
vámi leží temnota Šedého vrchu...

Tip: Chcete-li si užít starý dobrý „dungeoncrawl“ ve stylu DrD 1.6, pak doporučujeme,
aby se kreslení plánku ujal některý z hráčů
i v reálném světě. Napomůže to sjednocení
představ hráčů o prostředí Šedého vrchu.
Rozhodnete-li se pro tuto možnost, pak se
můžete lehce odchýlit od principů DrDII tím,
že budete dočasně pracovat s přesnými
mírami délky. Po vzoru DrD 1.6 můžete
ke kreslení klasicky použít čtvercovaný papír,
kdy každý čtverec představuje plochu 1 sáhu
čtverečního. Ve světě Velimaru se používají
míle, sáhy a couly pro měření délky a kameny
pro měření váhy. Pro zjednodušení 1 míle
odpovídá 1 kilometru, 1 sáh odpovídá 1 metru, 1 coul odpovídá 1 centimetru a 1 kámen
odpovídá 1 kilogramu. Lucerna dosvítí 8 sáhů
daleko, kdežto pochodeň jen 6. Pokud chcete,
můžete nějakým způsobem sledovat i čas
a hlídat, za jak dlouho postavám zhasne zdroj
světla. Inspirovat se můžete opět starým
dobrým DrD 1.6, kde jedna dávka oleje
v lucerně vydržela asi 4 hodiny (tj. 24 tzv.
směn, což jsou úseky dlouhé asi 10 minut
v herním světě) a jedna pochodeň asi 30 minut
(tj. 3 směny). Je logické, že by postavy při
prozkoumávání podzemí postupovaly pomalu
a měly uši nastražené a oči na stopkách.
Můžeš tedy hráčům Hanušovými ústy připomenout, že není špatný nápad se tu a tam
zastavit a v klidu naslouchat, co se kde šustne.
Pokud chceš sledovat i čas, pak rychlost
pohybu tímto obezřetným tempem je asi 100
sáhů za směnu (tj. za 10 minut času v herním
světě) a činnosti jako naslouchání či boj
zaberou 1 směnu. Důkladné prohledávání 4
sáhů čtverečních, při němž lze najít i skryté
poklady, zabere 1 osobě 1 směnu. Plynutí času
můžeš sledovat například proškrtáváním
čtverců na čtvercovaném papíře (1 čtverec = 1
směna).
Plán Šedého vrchu nalezneš v Příloze 3.
Nedaleko vchodu je křižovatka ve tvaru
písmene T, jejíž chodby směřují na východ
(viz A) a na západ (viz C). Budou-li postavy
naslouchat u západní chodby, pak uslyší

vzdálené šumění, jehož ozvěna se odráží
od stěn. Jde-li o bublání podzemního potůčku, nebo o vodu odkapávající z krápníků,
to nedokáží rozeznat. Budou-li naslouchat
u východní chodby, pak z dálky slyší někoho
mluvit. Je to ostrá, nelibozvučná hrdelní řeč.
Nedokáží přesně odhadnout, kolik tvorů tam
je, ale rozhodně víc než dva.
Pozn.: Nezapomeň, že obyvatelé Šedého vrchu nejsnáze zjistí přítomnost družiny podle
světla lucerny. Hanuš, který ji nese, je naštěstí
zkušený dobrodruh a jistě by ji nezapomněl
včas skrývat pod svůj plášť. Nezapomínej
na to ani ty, milý průvodče!
(A) Východní chodba vede do místnosti A
(viz Přílohu 4). V ní jsou tři skřeti (viz Bestiář
níže). Je-li postav větší počet, nebo jsou-li na
vyšších úrovních, klidně nech v průběhu boje
přiběhnout posily ze severní chodby. Postavy mohly zakrýt lucernu a pokusit se ke
vchodu do místnosti A připlížit. Skřeti sice
považují jižní východ z Šedého vrchu za nedobytně zapečetěný, ale pořád se musejí mít
na pozoru před nemrtvými a příšerami,
které obsadili jiné části podzemí. Proto
případnou snahu postav o nepozorované
připlížení se doporučujeme vyhodnotit jako
střet. Akce postav nejspíš bude spadat pod
dovednost tichý pohyb ve městě a k hodu si
tak přičtou úroveň kejklíře. Stejně tak akce
skřetů bude spadat pod dovednost odhalování osob ve městě a rovněž si přičtou
úroveň kejklíře. Zda situaci vyhodnotíte dle
pravidel obecného střetu (pravidla str. 108)
a budou tak házet všechny plížící se postavy
a všichni skřeti, anebo střet vyřešíte jedním
hodem za družinu (pak by měl házet hráč
postavy, která jde první) a jedním hodem
za skřety, necháváme na tobě, milý průvodče. Tito skřeti každopádně nemluví běžnou řečí, což, společně s faktem, že jsou
trochu přiopilí, téměř eliminuje možnost
vyřešit následný konflikt mírovou cestou
(pokud se postavy ovšem neodplíží pryč
a nezvolí raději druhou cestu). Skřetů je

navíc v dalších částech podzemí mnohem víc,
takže tito tři budou cítit početní převahu
a budou se tak postavy snažit přinejmenším
zajmout.
Budou-li mít postavy čas důkladně prohledat místnost A (zkouška s využitím
kejklířské dovednosti hledání předmětů
ve městě), pak mohou pod uvolněnou dlaždicí najít dutý prostor a v něm váček plný
mincí (13 stříbrných grošů a 8 měděných
haléřů), dva postříbřené poháry (jejichž
hodnota je cca 12 stř.) a zašlý zlatý prsten
s rubínem (hodnota cca 18 stř.). Přesnost
odhadu hodnoty cenností a šperků lze
obecně vyhodnotit zkouškou. V pravidlech
sice není příslušná dovednost zahrnuta pod
žádným povoláním (takže by se k hodu
neměl přičítat žádný bonus za povolání), lze
však očekávat, že kejklíř bude mít nějaké
povědomí o cenách šperků a k hodu tak lze
přičíst úroveň tohoto povolání. U mrtvých
skřetů pak najdou jen pár měďáků a zpola
vypitý měch plný smrduté černé tekutiny.
Postavy mohou podle vůně a chuti odhalit
(zkouška na mastičkářskou dovednost mastičkářské znalosti), že je to nějaký silný
alkoholický nápoj obsahující výluh z černých podzemních hub, které jsou mezi
učenci známy jako podzemnice černá a mezi
lidovými léčiteli prostě jen jako podzemka.
Jejich výluh obsahuje látky odporné hořkosladké chuti, které posilují účinky alkoholu.
Požití navozuje pocit tepla, obnovuje síly
a dodává odvahu. Ve skřetím provedení je
však tekutina téměř nepoživatelná a pokud ji
osoba, která na ni není zvyklá, vůbec udrží
v žaludku, způsobuje ospalost a bolehlav:
Skřetí šmakuláda (lidé a zvířata, kteří ji
pozřou/ běžný jed > Tělo / malátnost –
zvýšení Ohrožení + nepřesně na boj / nahořklý zápach).
Skřetí výzbroj (rezavé zubaté hrubě kované
tesáky, sekery a dýky, případně hrubě tesané
dřevěné luky) a výstroj (plesnivé potrhané
a zablešené kožené a kožešinové zbroje tu

a tam vyztužené kousky kradeného kroužkového brnění) jsou v takové kvalitě a stavu, že jsou v podstatě bezcenné. Tento fakt je
víceméně zřejmý, takže není třeba přesnost
odhadu vyhodnocovat. Pokud ale chcete,
můžete tak učinit prostřednictvím zkoušky
na bojovnickou dovednost odhad výzbroje.
Podaří-li se postavám prozkoumat chodbu
vedoucí z místnosti A na sever, pak kromě
západní odbočky do místnosti B (viz B)
objeví slepou chodbu (viz Přílohu 6). Ta je
přehrazená masivní kamennou stěnou. Podle rozdrcených kostí a zaschlé krve, které
jsou pod ní, si mohou snadno domyslet, že
jsou to ve skutečnosti padací dveře. Postavy
mohou ostatky prohledat. Cennosti ani
zbraně na této straně padacích dveří
nenajdou, ale dle velikosti a masivnosti kostí
zadních končetin mohou poznat (zkouška
s využitím mastičkářské dovednosti znalost
lidských druhů), že jde o trpasličí ostatky.
Nějaké cennosti možná budou na druhé
straně padacích dveří. Jejich otevření je však
nemožnou akcí, takže, chtějí-li se postavy
dozvědět více, musí najít na druhou stranu
jinou cestu.
(B) Kdyby se náhodou stalo, že se některému skřetovi podaří uprchnout, tak
zaběhne do místnosti B (viz Přílohu 5), kde
právě probíhá rušná skřetí hostina. Ta je
ovšem v pokročilé fázi, takže uprchlíkovi
potrvá dost dlouho, než se mu podaří skřety
zburcovat k nějaké trestné výpravě proti
družině. Dveře do místnosti jsou zavřené. Jde
o veliké dřevěné dveře, které jsou sice staré,
ale nijak zvlášť zašlé. Je vidět, že je často
někdo otvírá a zavírá. Jejich klika je
vyhlazená dotyky mnoha a mnoha rukou.
Z místnosti za nimi se ozývá falešný opilecký
zpěv, chraplavé skřetí hlasy a povykování. Ty
zvuky jsou tak silné, že ani nepotřebují nijak
zvlášť pečlivě naslouchat, aby je rozeznali.
Skřetů tam je asi padesát a naštěstí nejsou
v příliš bojovné náladě. Pokud některý skřet
z místnosti A skutečně unikl (čemuž může

zabránit i Hanuš pomocí větrné či ohnivé
magie), pak se Hanuš bude snažit družinu co
nejrychleji odvést na druhou stranu podzemí, směrem k místnosti C. Skřeti se tamním chodbám vyhýbají, neboť nejeden z nich
tam našel smrt pod spáry krvelačných
nemrtvých. Dříve či později však skřeti
objeví otevřený jižní vchod Šedého vrchu.
Jejich stopaři pak budou schopni vystopovat
polední tábořiště družiny, a dokonce i to,
že přišli ze severu, což je může navést
na chatrč nebohého Slavoje.
(C) Západní chodba vede do místnosti C (viz
Přílohu 7). Jak se k ní postavy blíží, zvuky
vody zesilují až nakonec zřetelně rozliší
zurčící potůček. Kromě něj nelze zachytit
žádné zvuky. Jakmile postavy vstoupí do místnosti, rychle jim dojde, že v ní nejsou samy.
V nejzazším, jihozápadním koutě se zvednou
tři postavy. Jsou tiché, nehybné, hrozivé
a sledují postavy prázdnýma očima. Něco
na nich není v pořádku. Snad cáry šedé kůže,
které jediné zůstaly z jejich obličejů,
zacuchané chomáče vlasů, mezi kterými
prosvítá holá lebka, vyceněné zuby bez rtů
nebo mrtvolná strnulost v jejich postoji.
Páchnou smrtí.
Hanuš sykne: „Nemrtví. Umrlci!"
Umrlci (viz Bestiář níže) se dají do pohybu.
Jako mlčenlivá šedá stěna se pohnou směrem k postavám a zvednou ostré pařáty,
které kdysi dávno bývaly lidskýma rukama.
Po ukončení konfliktu s umrlci (k čemuž
Hanuš může použít i lahvičky svěcené vody,
kterých si s sebou pár přinesl) postavy
mohou místnost prohledat (zkouška na Kejklířskou dovednost hledání předmětů ve městě). Protéká jí malý potůček podzemní vody
a pod nechutnými smrdutými hadry, na kterých seděli umrlci, mohou najít malou truhličku a v ní několik starých jemně vytepávaných stříbrných šperků – náušnice, dva
prsteny a jehlici (hodnota cca 18 stř.,

přesnost odhadu lze opět vyhodnotit zkouškou na kejklíře).
Vyrazí-li postavy dál chodbou, která vychází
z místnosti C směrem na západ, po chvíli
dojdou k odbočce vpravo. Když ujdou dalších
přibližně 12 sáhů, ozve se pod nohou první
postavy tiché kliknutí a za nimi zvuk
připomínající sesuv kamení po horském
úbočí zakončený hlasitou dunivou ranou,
po níž se jim lehce zatřese země pod
nohama. Rozhodla-li se družina z nějakého
důvodu použít pochodeň místo lucerny, pak
zhasne, ale Hanuš ji zase brzy rozpálí ohnivou magií. Vrátí-li se družina zpátky, aby
zjistila, co se stalo, zjistí, že za nimi zapadla
těžká kamenná stěna, která jim odřízla cestu
zpět. Její odstranění je nemožná akce. Stejně
tak odhalení nášlapné dlaždice bylo pro nezkušeného dobrodruha vedoucího družinu
nemožnou akcí. Nemrtví tudy chodí jen velmi
sporadicky, takže podlahu pokrývá silná
vrstva prachu a smetí. Odříznutí cesty zpět
zvýší napětí v družině, což může se smrtelně
vážným obličejem podtrhnout i sám Hanuš.
Hanuš: „Teď už nemáme na výběr. Cesta zpět
je zavřená. Nezbývá než projít skrz temné
hlubiny Šedého vrchu.“

Příhoda 6. Cesta je zavřená
Mistr Hanuš má pravdu. Dosud jste se mohli kdykoliv otočit a nechat nebezpečí i poklady Šedého vrchu za zády. Kamenná stěna, na kterou teď nevěřícně zíráte, vám tu
možnost během mrknutí oka nemilosrdně
vzala. Bez potřebného nářadí a tuctu silných chlapů nemůžete doufat, že se vám
s ní podaří pohnout. Zbývá jediné. Naděje,
že někde na druhé straně je další východ…
Pozn.: Až po poslední křižovatku (tj. tu mezi
místnostmi I a K) nelze nasloucháním odhalit
nic užitečného. Postavy mohou sluchem zachytit jen hučení podzemních tunelů nebo odkapávání vody prosakující ze stropu.

Tip: V zájmu navození tajemné atmosféry doporučujeme hrát tuto výpravu polootevřeně,
nebo i zcela uzavřeně. To znamená, že můžeš
hráče při naslouchání nechat házet na zkoušku a přizpůsobit přesnost poskytnutých infromací tomu, jak uspěli. Pokud například
hráč ve zkoušce neuspěje a nevyčerpá se, můžeš mu sdělit naprosto zavádějící ale logické
informace. Může tak například slyšet zvuky
bosých nohou přešlapujících po podlaze. Později se však může ukázat, že to byla jen voda
kapající ze stopu na kamennou dlažbu.
Vyrazí-li postavy dál, mohou si povšimnout,
že stěny i podlaha se proměnili. Namísto
vlhkých jeskynních stěn jsou teď z umně
opracovaných kamenných kvádrů. Asi nějakých 12 sáhů před nimi se pod stropem
chodby objeví matně modravé a ladně kroužící světélko. Jde o bludičku (viz Bestiář
níže), která se je bude snažit zavést doprostřed místnosti D. Její úspěšnost lze
vyhodnotit jako nástrahu, jejíž zkrácený
zápis je:
Svádění (lidé hledící na bludičku / rychlý jed
> Vliv / bezmyšlenkovité sledování bludičky
– zvýšení Ohrožení + hloupě na Cestování
a Orientaci v divočině / světýlka).
Celou situaci v podstatě vyhodnotíme jako
výzvu. Použitou dovedností může být například zaříkávačova síla vůle. Uspějí-li postavy
ve výzvě, pak na ně bludička nemá žádný vliv.
Pokud ve výzvě neuspějí a nevyčerpají se,
budou do následující konfronatce vstupovat
s Ohrožením 3 a budou slepě bludičku
následovat do místnosti D. Pokud se neúspěšné postavy vyčerpají, pak si popíší vlastní komplikaci vedoucí ke zvýšení Ohrožení o 1. V obou případech však budou
do následujícího magického okamžiku (tj.
jistě do doby, než opustí Šedý vrch) pod
vlivem bludiččina kouzla a budou mít postih
hloupě na lovcovy dovednosti Cestování
a Orientaci v divočině.

Podaří-li se bludičce svést všechny hráčské
postavy (Hanuše ani nemusíš vyhodnocovat, protože ten se prostě přizpůsobí
situaci – bludička je jeho tajným pomocníkem), pak minou chodbu směřující na východ a nechají se odvést do středu místnosti
D. Tam se bludička bude vznášet dokud se jí
nějaká postava nepokusí dotknout. Pak
s pufnutím a zábleskem zmizí, čímž omámené postavy zase přijdou k sobě.

vské Divotvůrcovi zvláštní schopnosti Skrytá kouzla. Její prohlédnutí by pro nezkušené
dobrodruhy mělo být nemožnou akcí. S očima upřenýma na Hanuše promluví vyprahlým šeptavým hlasem.

(D) Místnost D je kruhová (viz Přílohu 8), na
západní straně jsou na stěně jakési špatně
čitelné ryté nápisy ve staré elfštině, zatímco
na straně východní z ní vychází další chodba.
Postavy ale nejdřív upoutá v plátně zabalené
tělo ležící na oltáři. Vedle něj jsou různé
mumifikační nástroje a kolem oltáře jsou
veliké keramické nádoby.

Hanuš: „Nepřišli jsme kvůli pokladům, strážce. Přišli jsme se poklonit velkému králi
Dagobertovi a požádat jej o pomoc. Vladykův
dědic onemocněl a potřebujeme královi vlasy,
abychom provedli očistný rituál.“

Budou-li chtít přeložit nápis na západní
stěně, pak se to vyhodnotí jako zkouška
na zaříkávačovu Učenost. Postavy mohou
o pomoc požádat Hanuše, který si zatím
bude prohlížet mumii ležící na stole. Ten jim
může buď jen pomoci (tj. dát jim Výhodu),
anebo jim to přeložit úplně. Budou-li
ve zkoušce úspěšní, přeloží nápis jako (tečky
symbolizují přítomnost nečitelného textu
bez ohledu na jeho délku):

…nechť mrtví ochrání živé před…nechť
nikdy…službu věčnou…

Družiníci nemají čas se po místnosti řádně
porozhlédnout, protože ze tmy východní
chodby pomalu vystoupí nezřetelná postava. Po chvíli rozeznají kdysi jemné elfí rysy,
které čas změnil v strašlivou a vysušenou
tvář. Pocítí náhlý závan chladu a dojde jim, že
skrze postavu vidí. Je to přízrak (viz Bestiář
níže).
Ve skutečnosti je to iluze přízraku vytvořená Hanušem pomocí magie iluzí a mistro-

Přízrak: „Proč nedáš mrtvým klidu? Přicházíš-li se poklonit, pak učiň tak a jdi, neb
jestli po pokladech lačníš, pak věz, že na zlé
místo přišel jsi.“

Přízrak: „Váš důvod je šlechetný. Riskujete
vlastní životy pro záchranu nevinného dítěte.“
Pak přejde pomalu k oltáři, otočí se k družiníkům a pokračuje: „Dovolím vám vzít králi
pramen vlasů… ale na oplátku, pomůžete vy
mně. V této hrobce jest uloženo prastaré zlo.
Král Dagobert tu byl uložen jako strážce
tohoto místa, abychom se ujistili, že zlo už nikdy nespatří světlo světa. Dagobert a jeho
zbrojnoši však zapomněli. Zapomněli kým byli
a zapomněli i na své poslání. Proto se z Šedého
vrchu stalo temné místo. Magické ochrany
slábnou a zlá moc přilákala temné tvory tak,
jako pochodeň láká noční můry. Nebudou-li
magické ochrany obnoveny, pak hrozí, že zlo
unikne a znovu zakryje svět lidí a elfů temnotou. Musíte vstoupit do Fensalirovi hrobky a obnovit magické ochrany. Klíč má u sebe
sám král Dagobert.“
S těmi slovy se přízrak rozplyne. Budou-li se
ptát Hanuše, kdo je to Fensalir, může jim
odpovědět například toto.
Hanuš s šokovaným výrazem tváře: „To není
možné? Fensalir je jen pohádka. Musí být. Je to
jen strašák, kterého matky používají ke strašení svých dětí, když zlobí. V pohádkách a legendách vystupuje spíš jako Temný král. Podle
legend to byl tyran, strašlivý temný mág, který
zakryl celý svět temnotou. Vypustil na svět

mor, vlkodlaky a další zla, která ani nebudu
vzpomínat. Jestli jsou ty legendy pravdivé
a ten přízrak mluví pravdu, pak může být naše
výprava za královými vlasy velmi šťastnou
náhodou. Musíme se pokusit ty magické
ochrany obnovit, jinak je svět tam venku ve
smrtelném nebezpečí!“
Při prohledávání místnosti (zkouška na Kejklíře) najdou pod plátnem na očních důlcích
mumie dvě starobylé zlaté mince (hodnota
20 stř.). Východní chodba, z níž vyšel přízrak vede do staré zbrojnice (viz E).
(E) Místnost E je kruhová (viz Přílohu 9)
a podél stěn je obestavěna dřevěnými shnilými stojany na zbraně a štíty. Jsou však
velmi staré. Kovové části jsou rezavé,
dřevěné shnilé a pokryté plísní. Přesto mezi
nimi lze najít nějakou funkční výzbroj,
budou-li se chtít postavy dovyzbrojit, než
vyrazí dále. V místnosti jinak nic cenného
není. Cesta dál vede do místnosti F (viz F).
(F) Ve středu místnosti F (viz Přílohu 10)
jsou čtyři polorozpadlé kamenné sloupy.
Na sever z ní vede chodba, ale na jižní a východní stěně jsou ve zdi zapuštěny masivní
kamenné sarkofágy. Ve stěně po jejich stranách jsou prázdné držáky na pochodně.
V sarkofázích dřímají kostlivci (viz Bestiář
níže), členové válečné družiny bájného krále Dagoberta, kteří se nechali pohřbít spolu
s ním, aby po smrti chránili jeho klid a poklady. Postavy se mohou pokusit proplížit
kolem, aniž by je probudili. Vyhodnocení
takové akce lze provést Duševní výzvou
na kejklířovo plížení ve městě. Pokud všechny postavy uspějí, pak bez konfliktu proklouznou do severní chodby. Pokud některá
z postav neuspěje a vyčerpá se, pak se ze
sarkofágu ozve zvuk kovu třeného o kámen,
jak se jeden z kostlivců pohnul. Daná postava může výzvu opakovat.
Pozn.: Nezapomínejte, že se při vyčerpání
automaticky zvyšuje Ohrožení o 1.

Pokud však některá z postav neuspěje a nevyčerpá se, oba kostlivci se probudí a začíná
konflikt. V takovém případě kostlivci vyrazí
těžká kamenná víka sarkofágů, jejichž pád
může postavy zranit, bude-li to dávat vzhledem k postavení postav smysl. Zda se tak
stane, či nikoliv zjistíme Tělesnou výzvou
na kejklířovu Pohyblivost. Výjimečně silné
postavy se dokonce mohou pokusit padající
víko zachytit (výzva, bojovníkova Síla) a později třeba překlopit na vylézajícího kostlivce. Pokud ve výzvě proti padajícím víkům postavy neuspějí, pak jim hrozí Jizva
závažnosti 2, např. „vykloubené rameno“
dávající postih na bojovníkův Běžný boj,
anebo „naražená žebra“ dávající postih
na kejklířovu Pohyblivost.
(G) Severní chodbou se družina dostane
do místnosti G, která se na první pohled,
nepočítaje nějaké sutiny válejících se po podlaze, jeví prázdná. Místností mohou bez následků projít. Budou-li ji však chtít prohledat, pak zjistí, že její jihovýchodní roh je
porostlý jakousi zvláštní jasně fialovou houbou. Postavy si mohou úspěchem ve zkoušce
na mastičkářskou Duševní dovednost bylinkářství vzpomenout, že jde o vzácnou houbu, která je mezi učenci známá jako fialka
podzemní. Také si můžou vzpomenout,
že při podráždění dotykem vyprskne toxické
spory a že jde o velmi vzácnou a drahou
alchymistickou přísadu (množství, které zde
roste má hodnotu nějakých 12 stř.). Rovněž
si může vzpomenout, že houbu lze bezpečně
zlikvidovat ohněm. Na druhou stranu je nezbytné před případnou sklizní inaktivovat
spory tím, že se houba polije olejem (na to
padne celá jedna dávka oleje). Pokud postavy houbu podráždí dotykem, pak jsou vystaveny následující nástraze:
Jedovaté spory (lidé a zvířata, kteří se v okamžik dotyku nacházejí v okruhu chýše /
plynný jed > Tělo / poleptání plic – Tělesná
Jizva závažnosti 2 + nepřesně na Duševní
dovednosti / podezřelé zbarvení).

Vyhodnocení provedeme Tělesnou výzvou
na mastičkářskou dovednost Odolnost a výdrž. Při neúspěchu a nevyčerpání se dochází
k vážnému poleptání plic a postava získává
Jizvu závažnosti 2 „krvavý kašel“ dávající
postih ke kejklířské dovednosti Pohyblivost,
protože zasažená postava má problémy
udýchat rychlé pohyby. Této Jizvě se vyhne
postava, která se vyčerpá, ale bez ohledu
na vyčerpání jsou všechny neúspěšné postavy postiženy nepřesností na všechny Duševní dovednosti, protože po vdechnutí toxinu mají narušené soustředění.
Budou-li postavy pokračovat dál chodbou na
sever, dojdou k odbočce vpravo. Před nimi se
znovu zjeví elfí přízrak a ukazuje do odbočky.
Přízrak: „Zde je to místo. Zde leží strážce.“
Po těchto slovech se zase rozplyne.

Příhoda 7. Audience u krále
Nervózně vcházíte do hrobky. Nemáte nejmenší ponětí, co vás tam čeká a hlavou
vám bleskne myšlenka, že po mnoha staletích jste dost možná první, kdo bájného
krále Dagoberta spatří…
(H) Hrobce bájného krále Dagoberta vévodí
mohutný, kamenný a bohatě zdobený sarkofág (viz Přílohu 11). Pod prachem jsou
v jeho víku dobře čitelné staroelfské runy.
Do tří okolních stěn jsou zapuštěny další kamenné sarkofágy. Nápisy na nich však zničil
zub času. Podaří-li se postavám rozluštit
(Duševní zkouška na zaříkávačskou Učenost) nápis na hlavním sarkofágu, přečtou:

Tvá služba lidu nekončí, ó hrdinný králi
lidského pokolení. Nechť temnota nikdy
znovu nespatří světlo světa!

Odsunout kamennou desku ze sarkofágu je
pro jednu osobu akce s náročností 1, pro dvě
postavy akce možná (Tělesná zkouška
na bojovnickou Sílu) a pro tři a více akce
samozřejmá. Uvnitř leží kostra v kdysi snad
honosném šatu na zbroji z jemných zašlých
kroužků. Její hlavu zdobí honosná zlatá koruna (hodnota 100 stř.), na šíji má zavěšený
zlatý řetěz (30 stř.) a u hlavy jí stojí tři
stříbrné misky s rytinami (30 stř.). V kostlivých rukách svírá skvělý meč s jílcem
vykládaným zlatem a černými drahokamy.
Na jeho runami pokrytém ostří není ani stopa rzi. Úspěchem v Duševní zkoušce na Bojovnické znalosti lze zjistit, že je to Anglachel
(viz Bestiář níže), kouzelný meč bájného
krále Dagoberta (viz Bestiář níže). Dokud
se postavy nedotknou meče samotného, nic
se nestane. Kostlivec u sebe nemá nic, co by
připomínalo klíč. Jakmile však jen letmo
zavadí o Anglachel, v Dagobertových očích se
rozžhnou dvě bledá světla, sevření kostlivých prstů kolem jílce se s křupnutím
zpevní a nemrtvý král začne po staletích
vstávat ze svého hrobu.
Král Dagobert byl už za svého života legendárním šermířem a v konfliktu si navíc
bude na pomoc volat své věrné nemrtvé
zbrojnoše, kteří spí v okolních sarkofázích.
Bitva s ním by proto měla být nejtěžším
konfliktem celé výpravy. Nezapomeň, že postavy mohou utržit Jizvy i samotnými padajícími víky nástěnných sarkofágů (viz F).
Tip: Král Dagobert si může své nohsledy
povolávat postupně, což ti, milý průvodče, dá
možnost regulovat obtížnost konfliktu tak,
aby pro družinu byl těžký, ale splnitelný.
Bude-li se ti v průběhu boje zdát, že postavy
proti Dagobertovi nemají šanci, pak prostě
nepovoláš všechny tři jeho nohsledy. Pokud
se ti naopak bude zdát, že družina v bitvě
vyhrává příliš snadno, vždy můžeš zahlásit,
že se z východu ozvaly další dunivé zvuky
a za chvíli přispěchají další kostlivé posily.
Pomyslným žolíkem v tvých rukách je také

sám Hanuš, který je mocným kouzelníkem
ovládajícím větrnou a ohnivou magii a disponujícím několika lahvičkami svěcené vody. Jeho skutečná síla v boji proti nemrtvým však
tkví v tom, že Kazimír má ve skutečnosti
mistrovské povolání Černokněžník a může
proto používat magii mysli i na nemrtvé.
Přestože je téměř nemožné, aby nezkušení
dobrodruzi znali magii tak, aby si uvědomili,
že ovládání nemrtvých opravdu není běžnou
kouzelnickou kratochvílí, bude se snažit tyto
dovednosti a schopnosti (tj. magii mysli, magii
iluzí, a zejména černokněžnou magii) nevystavovat na odiv, aby se neprozradil. Mysl
nemrtvého tak může před dobrodruhy posednout jen v naprosto krajním případě.
Po poražení Dagoberta a jeho nemrtvých
posluhovačů budou postavy jistě potřebovat nějaký oddech a možná i ošetření.
Klidně se proto mohou v hrobce krále
Dagoberta chvíli zdržet. U samotného Dagoberta ani jeho stráží nenajdou žádné jiné
cennosti než ty, které byly popsány výše.
Hanuš z králových ostatků odřízne pramen
vlasů a uschová ho do své brašny. Postavám
snad nakonec dojde, že tím klíčem k Fensalirově hrobce musí být samotný meč Anglachel. S pomocí zaříkávačovi Učenosti lze
přeložit runy na jeho čepeli:
„Ze srdce padlé hvězdy jej devět krát devět
dní trpasličí mistři kovali, elfí runotepci
světili a sám král skřítků ze svého pokladu
vybral černý kámen a zasadil jej do zlatem
vykládaného jílce. Tak vznikl Anglachel.“

Při prohledání místnosti mohou zjistit, že
za jedním z nástěnných sarkofágů je chodba
směřující na jih. Vydají-li se jí, mohou narazit
na kostru s kápí opřenou o jednu ze stěn.
V jedné ruce třímá v kůži vázaný deník
a v druhé husí brk. Vedle ní leží převržená
lahvička, pod níž je černá skvrna od zaschlého inkoustu. Kostra má u sebe kožený
váček (v něm křesadlo, 13 měďáků a 3

stříbrňáky) a koženou brašňičku s čistými
pergameny, novými brky, dvěma lahvičkami
zaschlého inkoustu a sušenými běžnými
bylinami (3 Suroviny). Úspěchem ve zkoušce
na mastičkářskou znalost lidských ras lze
zjistit, že je to lidská kostra. Zaměří-li se
postavy na jeho ošuntělý hábit, pak úspěchem ve zkoušce na zaříkávačskou Znalost
nadpřirozena mohou zjistit, že jde o hábit
studentů Sekce tajemných nauk Marigradské
univerzity. Deník sám o sobě nedovedou
přečíst, neboť je psán šifrovaným jazykem
(byla by to zkouška na zvědovu vyhrazenou
dovednost Utajování informací). Dojdou-li na
konec chodby, narazí na kamennou přepážku, pod níž je uvězněna vousatá kostra
v rezavějící kroužkové zbroji. Zdá se, že měla-li nějaký váček nebo tornu, zůstaly uvězněny pod kamennou deskou. Úspěchem ve
zkoušce na mastičkářskou znalost lidských
ras lze zjistit, že je to kostra trpaslíka.
K tomuto závěru lze dojít i po prozkoumání
černé sekery, kterou má v ruce. Po úspěšné
zkoušce na Bojovnické znalosti lze zjistit,
že jde o kvalitní trpasličí sekeru z proslulé
černé oceli, jakou umí slévat už jen trpasličí
mistři v Dwergheimu. Do spodní strany její
hrušky je navíc v kovu umně vyrytý erb. Jeho
rozpoznání je akce s náročností 1, kterou
vyhodnotíme jako zkoušku na válečníkovu
Duševní dovednost Válečnické znalosti. Jde
o erb jednoho z velkých dwergheimských
šlechtických rodů.
Cesta dál vede přes křižovatku. Budou-li
postavy naslouchat u jednotlivých chodeb,
pak mohou zachytit slabé nepravidelné
syčení z jižní chodby. Na jejím konci mohou
objevit hnízdo vytvořené ze starých hadrů
a listí. Z něj se zdvihne skoro 1,5 sáhu dlouhý
had, který se bude snažit družinu zastrašit
hlasitým syčením. Pokud se některá postava
přiblíží, může se ji pokusit i kousnout. Pokud
na něj ale zaútočí, pak se bude snažit zalézt
hluboko do hnízda a tam se schovat. Pokud
ho zabijí, pak mohou prohrabat hnízdo, kde
nenajdou nic. Je to přece jen prosté zvíře a ty

se o cennosti nezajímají. Postavy mohou při
úspěchu ve zkoušce na lovcovu Duševní
dovednost znalost zvířat zjistit, že jde o samici nejedovaté užovky podplamaté, která
do Šedého vrchu zřejmě prolezla nějakou
štěrbinou, aby zde přečkala zimu.
Vydá-li se družina severní chodbou, dojdou
do Síně příběhů, která bude popsána později
(viz K). Protože z ní však nevede žádný jiný
východ, Hanuš se je bude snažit co nejdříve
odvést zpátky na křižovatku a dát se západní
chodbou, která vede přes místnost I (viz I) až
ke vchodu do Fensalirovi hrobky (viz J).
(I) Místnost I obsahuje další dva neotevřené
nástěnné sarkofágy. Kostlivci v nich však
tvrdě spí a probudí se až když družina
pronikne do Fensalirovy hrobky. Na západní stěně je uhlem narychlo napsaný elfí
nápis. Nápis je naškrábaný a poslední část
chybí, ale pokud postavy uspějí ve zkoušce na
zaříkávačovu Duševní dovednost Učenost,
pak přečtou následující:

Neotvírej stříbrné…

Z místnosti vede chodba na sever, která po
pár sázích odbočuje doprava. Tam před
družiníky stojí kamenné dveře pokryté
stříbrným nátěrem a s vyrytými staroelfími
runami. Úspěchem ve zkoušce na Zaříkávačovu Znalost nadpřirozena mohou zjistit,
že nejde o žádný text, ale o symboly, o nichž
jejich tvůrci věřili, že mají magickou moc.
Uprostřed chodby přede dveřmi je kamenný, runami pokrytý piedestal, jehož základna je širší než jeho vrchol. Na vrcholu je
úzká štěrbina, do níž přesně zapadne meč
Anglachel…

Příhoda 8. Rituál
Vkládáte čepel Anglachelu do štěrbiny
na vrcholu piedestalu a pomalu ho zasouváte dovnitř. Meč začne vibrovat. Směrem
od jílce k hrotu se runy na jeho čepeli
postupně rozzáří jasným bílým světlem,
které připomíná sluneční paprsky. Když
jeho runové ostří zmizí celé, rozzáří se
i runy na piedestalu a po malé chvíli i runy na stříbrných dveřích. Země se třese.
Celá chodba duní a ze stropu padá prach
spolu s několika menšími kameny. Stříbrné dveře se s duněním začínají pomalu
zvedat. Za chvíli je vidět, že jsou za nimi
další runami pokryté stříbrné dveře, které
se rovněž dávají do pohybu. Totéž se opakuje ještě jednou. Jakmile se trojice dveří
otevře, kolem se zase rozhostí hrobové
ticho. Před vámi je kruhová místnost
v jejímž středu je kamenný sarkofág, jehož
víko je natřeno stříbrnou barvou. Kdesi
v temnotě za vašimi zády však jasně
slyšíte, jak z dalších sarkofágů s duněním
padají kamenná víka…
Pozn.: Pokud postavy vytáhnou meč Anglachel z piedestalu, tak se stříbrné dveře začnou zase spouštět dolů. Chcou-li je nechat
otevřené, musí meč nechat v piedestalu.
Hanuš s vyděšeným obličejem praví: „To
jsou další strážci! Rychle, pomozte mi rozmístit a zapálit tyhle svíce!“
Hanuš postavám rozdá svíce z černého vosku a ukáže jim, kam je mají umístit. Sám se
dá do kreslení magických obrazců. Jakmile
postavy skončí s rozmisťováním svící, Hanuš na postavy houkne, ať stráží vchod před
nemrtvými, než provede rituál. Potom začne
po místnosti rozmisťovat nějaké další věci.
Z chodby se ozývají blížící se kroky a chrčení. Je jich mnoho! Po chvíli zpoza rohu
vyběhne první kostlivec. Za ním další a další…

Tip: Pošli na družinu tolik kostlivců, abys je
udržel plně zaměstnané. Postavy se s nimi
z taktických důvodů nejspíš budou chtít utkat
v chodbě, kde přesila nebude mít takový vliv.
To ti dává možnost nechat kostlivce přibíhat
zpoza rohu postupně a regulovat tak průběh
bitvy, nedokážeš-li odhadnout přiměřený počet kostlivců hned na začátku.
V průběhu konfliktu s kostlivci dokončí Hanuš přípravy a zahájí zaříkávání v podivném
jazyce, kterému žádná z postav nerozumí.
Jakmile začne, všechno kolem zalije temnota.
Místnost i chodba začne dunět až se zdá, jako
by se stěny měly zbortit. Ze stropu padá
prach a dokonce i větší kusy kamenů, které
mohou spadnout i na jednu z postav. To lze
vyhodnotit Tělesnou výzvou na Kejlířovu
dovednost Pohyblivost. Při neúspěchu hrozí
Jizva závažnosti 1 s názvem „rozbitá hlava“
dávající postih na Duševní činnosti. Po chvíli
zaříkání se z Fensalirova sarkofágu začnou
ozývat rány, děsivé chrčení a jekot. Hlasitost
Hanušova zaříkání, hluk v sarkofágu i zuřivost dorážejících kostlivců se budou stupňovat. Nakonec kamenné víko praskne, kostlivci se s chřestěním kostí sesunou k zemi
a ze sarkofágu vzhůru vylétne děsivý černý
mrak, který se stočí a s jekotem zmizí v něčem, co v napřažené ruce drží Hanuš, který
zrovna stojí k postavám zády. V tu chvíli
okolní temnota ustoupí.
Hanuš se se sklopeným zrakem pomalu otočí
na postavy a ty se zděšením zjistí, že kouzelník už nemá Hanušovu tvář. Mastné
hnědé prošedivělé vlasy mu padají do obličeje. V ruce drží něco lesklého a černého. Pak
zvedne hlavu, šílenýma očima pohlédne
na zmatené vyděšené postavy a koutkem úst
se ďábelsky usměje. Pak se bleskově změní
v černý oblak a vylétne chodbou z místnosti
pryč.
Postavy i hráči budou po tomto incidentu
zřejmě notně zmatení. Začnou-li si prohlížet
místo rituálu, zjistí, že obrazec na podlaze je
ve tvaru pentagramu v jehož středu je

sarkofág s prasklým víkem. Na každém cípu
je zhaslá černá svíce a kolem sarkofágu jsou
rozmístěny nějaké předměty. Poznáváte
žalud z posvátného dubu a pramen vlasů,
který Hanuš uřízl králi Dagobertovi. Dále
jsou tam nějaké chlupy (ve skutečnosti je to
kus trpasličího vousu) a špičaté uši se zaschlou krví, zřejmě elfské. V jednom místě je
na podlaze také několik kapek čerstvé krve.
Až se postavy trochu vzpamatují, vydají se
do místnosti K, kterou je Síň příběhů (viz K).

Příhoda 9. Síň příběhů
Co se tu právě stalo? Posedl snad Temný
král Mistra Hanuše a proměnil ho? Nebo
kdo byl ten kouzelník v černém? Jisté je jen
jedno. Stále jste uvězněni v temnotách
Šedého vrchu a váš průvodce je pryč…
(K) Síň příběhů je rozsáhlá půlkruhovitá
místnost. Její stěny jsou pokryty do kamene
rytými freskami a pod každou z nich je umně
vyrytý nápis ve staré elfštině. Nápisy lze
přečíst úspěchem v Duševní zkoušce na Zaříkávačskou dovednost Učenost. Nápis pod první freskou (viz Obrazovou přílohu 14) je
zčásti zničen a tak se úspěšným postavám
podaří vyluštit následující:

…tak započala veliká bitva…nekonečné houfy
skřetů, navrátilců a temných stvůr…velké
spojenectví lidí, elfů, trpaslíků a…

Nápis pod druhou freskou (viz Obrazovou
přílohu 15) je téměř zničen. Jediné, co lze
přečíst je:

…Temný král byl poražen…

Zato nápis pod třetí freskou (viz Obrazovou
přílohu 16) je poškozen nejméně:

…však vítězství bylo vykoupeno nesčetnými
životy…zdecimovaná
království…mor…smrtelně raněn…pravil
Budiž tedy tak, pro dobro svého lidu, elfů…a
všech budoucích pokolení nastoupím věčnou
službu. Nechť zlo nikdy více nespatří světlo
světa…

Pod poslední freskou (viz Obrazová příloha
17) lze rozluštit:

…Dagobert, hrdina lidí…věčnou
stráž…Anglachel…nechť jeho oběť není nikdy
zapomenuta…

Uprostřed místnosti jsou tři kamenné sochy.
Jedna znázorňuje lva, druhá medvěda a třetí
vlka. V podlaze před sochami je dobře čitelný
nápis ve staré elfštině (Duševní zkouška na
zaříkávačovu Učenost), který říká:

„…Jeden pravdomluvný zcela jest. Jeden
lhářem zdá se být. A poslední jednou pravdu
říká, pak zas lže…“

Na piedestalu každé z nich je navíc další
nápis ve staré elfštině. Co je napsáno pod
sochami se dozvíš z Obrazové přílohy 13. Jde
vždy o dvojici výroků. Výroky jedné sochy
jsou oba pravdivé, výroky jiné jsou oba lživé
a u poslední sochy je jeden výrok pravdivý
a druhý lživý. Jde o logický rébus, jehož
vyřešením se postavy dozví, které soše musí
sáhnout do chřtánu, aby vylovili klíč. Ten
pasuje do klíčové dírky v kamenné stěně
malého výklenku v zadní části místnosti.

Pokud však postavy hádanku nevyluští a sáhnou do tlamy špatné soše, tak jim ruku nemilosrdně ukousne. Že je to myšleno vážně
může postavám dojít poté, co v rohu místnosti objeví kostru opřenou o zeď, která
se drží za pahýl pažní kosti. Její zaprášené
oblečení je celé od krve a pod ní samotnou je
pod prachem velká černá louže zaschlé krve.
Dotyčný zřejmě po neúspěšném pokusu vykrvácel. V jeho koženém váčku lze najít nějaké mince (6 stříbrňáků a 18 měďáků).
Úspěchem v Duševní zkoušce na Mastičkářskou znalost lidských druhů lze rozpoznat, že je to lidská mužská kostra. Klíč je
přitom ukryt ve chřtánu sochy znázorňující
vlka. Je tak hluboko, že se do tlamy musí
strčit v podstatě celá ruka a není možné klíč
vylovit jinak než právě rukou.
Prohledají-li postavy místnost (Duševní
zkouška na kejklířskou Orientaci ve městě),
pak objeví výše zmíněnou klíčovou dírku
v zadní stěně výklenku. Klíč do ní přesně
zapadne a po otočení zeď poleví. K jejímu
odtlačení je třeba úspěch v Tělesné zkoušce
na bojovnickou dovednost Síla. Za ní je
dlouhý ve skále vykutaný tunel vedoucí
vzhůru. A na jeho konci čeká svoboda...

V poslední části naší výpravy je skomírající
družina zachráněna vesničany z Bojanova,
v němž je po pár dnech objeví jeden ze zbrojnošů vladyky Radvana. Ten je odvede do
Starhradu, kde se nad lůžkem zbídačeného
Mistra Hanuše (tentokrát toho pravého) konečně dozvědí pravdu…
Stoupáte vzhůru úzkým tunelem. Stěny
i podlaha jsou vlhké. Vzduch je tu čerstvější. Slyšíte déšť a v tom vás oslní
záblesk odražený od skalní stěny. Východ
musí být za dalším rohem. Vycházíte ven.
Zuří masivní bouře. Chladný déšť a mrazivý vichr vám připomenou, že jste stále
naživu. Ale kde? V dálce vidíte světlo a vy-

dáváte se za ním. Pomáháte jeden druhému. Je to okno. Dům. Poznáváte to. Je to
Bojanov. Přicházíte k první chalupě. Bušíte na dveře a… a… svět se točí a zmocňuje se vás tma.
Po několika dnech v mdlobách se postavy
probouzí ve vesnici Bojanov. Na návsi slyší
ržání koně a hovor. Pak do světnice vchází
muž s ocelovou přilbou a varkočem v barvách Starhradu. Je to jeden z vladykových
zbrojnošů. Informuje postavy, že je celý
Starhrad už několik dní hledá. Že prý pár dní
po jejich odjezdu našli zbídačeného starého
Mistra zamčeného v truhle jeho pracovny.
Víc jim toho řeknou až ve Starhradu, kam je
neprodleně odvede.
Pozn.: V tomto scénáři se předpokládá, že výprava do hlubin Šedého vrchu postavy řádně
vyčerpala a snad si odnášejí i nějakou tu Jizvu.
Pokud tomu však bude ve tvé hře jinak,
vyprávění samozřejmě přizpůsob.
Zbrojnoši je přivedou rovnou k lůžku starého Mistra Hanuše, tentokrát toho skutečného. Vypadá hrozně. Několik dní strávil
svázaný s roubíkem v ústech v truhle a předtím ho Kazimír ještě mučil.
Pravý Hanuš: „Tak…tak to vy jste ti nešťastníci…“
Záhy přichází i sám vladyka Radvan v doprovodu svého komořího a zbrojmistra. Všichni ostatní, sluhové, zbrojnoši i felčar opustí
na popud vladyky místnost.
Radvan: „Vidím, že se vám již dostalo nezbytného ošetření. Nuže, povězte nám, co
s vámi bylo. Kde je ten muž, který vás vedl?“¨
Jakmile postavy vypoví svůj příběh (ať už
celý, nebo zatají některé detaily, či poklady),
pokusí se promluvit Mistr Hanuš, ale okamžitě se rozkašle. Zbrojmistr mu ze stolku
podá sklenici vody. Jakmile se starý Mistr
napije, začne vyprávět. Při tom postavám
podá ze stolku starý omšelý svitek, který tu

prý Kazimír zanechal (viz Obrazovou přílohu 18).
Pravý Hanuš: „Ten muž vás podvedl, zneužil
a zanechal smrti v temnotách Šedého vrchu.
Pomocí magie se za mě přestrojil. Obelstil celý
Starhrad. Já však vím, kdo to byl. Znám ho
velmi dobře. Jmenuje se Kazimír. Býval mým
spolužákem a později velkým mistrem magie
na Marigradské univerzitě. Býval mým přítelem. A tím nejlepším z nás. Jeho geniální
mysl však nakonec zachvátilo šílenství. Jako
profesor měl přístup do zakázané sekce
univerzitní knihovny. Tam studoval přepisy
legend o temném mágu Fensalirovi, který je
ale obecně znám jako Temný král. Fensalir
věřil v nadřazenost kouzelníků a také v to,
že jsou předurčeni k vládě nad obyčejnými
lidmi. Proti svým sokům se nezdráhal použít
krvavé magie, nekromancie a morových ran.
Naštěstí byl však poražen. Nebo tak se to
alespoň tvrdí v legendách. Kazimírova mysl se
pozvolna propadala do temnoty až se nakonec stal fanatickým následovníkem Fensalirových zhoubných idejí. Nakonec mu byl
odňat mistrovský titul a z Univerzity byl vykázán. Bohužel už tou dobou mezi studentstvem zasel semínko pochybnosti. Mnozí ho
následovali a dali vzniknout jeho temnému
kultu. S ním napáchal mnoho zlého. Jedním
z jeho nejstrašnějších zločinů bylo rozpoutání
moru ve Smolně, ale o tom jste jistě slyšeli.
Stovky mužů, žen i dětí tam tehdy zemřely
strašlivou smrtí a jen díky spolupráci Univerzity a Církve, se podařilo zabránit šíření.
Stálo to mnoho dalších životů, ale Kazimíra
jsme nakonec dopadli a uvrhli do vězení v Gulbandu, kde ho strážil Řád zlatokřídlých a Svatá inkvizice. Po deseti letech je však znovu
na svobodě. Naši zem čekají krušné časy,
nebude-li ten černokněžník brzy dopaden.
Nevím, kolik je na těch legendách pravdy, ale
jedno je jisté. Kazimír jim věří. Navíc je zná
lépe než kdokoliv jiný a jeho cíl se zdá být také
jasný. Vydláždit cestu pro návrat krále…“

Nikdo dosud neví, jak se Kazimírovi podařilo uniknout. Ani samotná svatá inkvizice dosud nevydala žádné prohlášení. Další
hovor je ve tvých rukou, milý průvodče.
Zbrojmistr Mrzen bude k postavám podezřívavý a snad vznese i otázku, zda s Kazimírem nespolupracovali dobrovolně. Mistr
Hanuš se však za ně zaručí. Zná Kazimíra
příliš dobře a připomene, že jeho lest
neodhalil nikdo z nich. Jak ji tedy měla
prohlédnout parta nezkušených dobrodruhů, kteří Hanuše ani neznali? Podařilo-li se
postavám z Šedého vrchu odnést meč
Anglachel, tak ten jim bude nekompromisně
zabaven. Pro to šetrně argumentuje i sám
Hanuš. Prý je ten meč příliš důležitý pro
pátrání a boj s Kazimírem, než aby mohli
riskovat, že se někde ztratí spolu s potulnými dobrodruhy. Bude lépe ho mít pod
dohledem a v bezpečí za zdmi Starhradské
tvrze. Budou-li postavy protestovat, mohou
jim připomenout jejich roli v Kazimírově
plánu. Mrzen může třeba i zavrčet, že mohou být rádi, že neskončí na mučidlech
ve starhradských kobkách. Ostatní poklady
jim ponechají. Budou-li se postavy ptát
na zdravotní stav vladykova synka, tak zjistí,
že je zcela zdráv a morem rozhodně netrpí.
Byla to jen další z Kazimírových lží. A zde,
milý průvodče, naše Výprava do Šedého
vrchu končí!

Černokněžník Kazimír

Užovka podplamatá

Charakteristika: 1 (zejména čich, orientace,
nenápadnost a tichý pohyb v divočině,
zastrašování lidí a zvířat, plavání, rybolov)

Charakteristika: 5 (dovednosti zaříkávače,
kejklíře, šamana, alchymisty, čaroděje a mága)
Sudba: 12

Sudba: 3

Hranice: Tělo 4, Duše 5, Vliv 6

Hranice: Tělo 1, Duše 1, Vliv 2

Oblíbené zbraně: hůl (dlouhá drtivá), obřadní dýka (bodná)

Přirozené zbraně: zuby (bodná)
Neobvyklé smysly: Bystré smysly (čich),
Popis: Užovka podplamatá je nejedovatý
had, který obvykle žije v blízkosti vody, kde
loví ryby a obojživelníky. Zimovat však může
i v podzemí. Dorůstá délky až 1,5 sáhu a na
ohrožení reaguje útěkem. Je-li zahnána
do kouta, pak se bude snažit protivníka
zastrašit hlasitým syčením a, nedá-li si říct,
i kousnutím. Z případného konfliktu se však
bude snažit co nejrychleji uprchnout, a to
nejlépe do vody.

Zvláštní schopnosti: Triumfální příchod,
Vyjednavač (mastičkář), Čarovné stráže (zaříkávač), Měnič podob (šaman - krkavec),
Mudrc (alchymista) Síla vichřice (čaroděj),
Dračí dech (čaroděj), Magický štít (čaroděj),
Vládce iluzí (mág), Přeludy (mág), Lamač vůlí
(mág), Neviditelný loutkař (mág), Požírač
duší (mág), Skrytá kouzla (divotvůrce),
Morová rána (černokněžník), Temnozem
(černokněžník), Temné mysli (černokněžník),
Zástup loutek (černokněžník), Znesvěcení
(černokněžník)
Popis: Kazimír získal Mistrovský titul na Katedře tajemných nauk Marigradské univerzity, kde byl poté zaměstnán jako odborný
asistent a později profesor tajemných nauk.
Již během studií byl znám pro svůj divoký
talent a geniální mysl. Jako profesor měl
v rámci své badatelské činnosti přístup
do zakázané sekce univerzitní knihovny, kde
se seznámil se zakázanými svitky a stal se
fanatickým zastáncem názoru, že kouzelníci
jsou nadřazení a předurčení k vládnutí, jak

tomu bylo před staletími za vlády Fensalira
Černého. Pro své nebezpečné názory a praktikování zakázané magie byl z Univerzity
nakonec vyloučen a zbaven mistrovského
titulu. Shromáždil své následovníky a uchýlil
se do Černé bažiny, kde založil Kult černého
kamene. Poté, co rozpoutali mor ve Smolně
a Chlumu byli pronásledováni a Kazimír byl
za cenu mnoha životů uvržen do vězení
v Gulbandu, kde ho strážil Řád zlatokřídlých
a Svatá inkvizice.
Tip: Kazimír je mistrným manipulátorem
a iluzionistou. Téměř v celé Výpravě do Šedého vrchu vystupuje jako Mistr Hanuš. Sám
Kazimír však má zlozvyk, kterým Hanuš
nedisponuje, a sice občasné olíznutí horního
rtu. Bude se sice i v tomto ohledu hlídat, ale tu
a tam to může udělat při hovoru s hráčskými
postavami. Pokud si to zapamatují, může jim
to pomoci při případném dalším setkání
s přestrojeným Kazimírem.

Skřítek Pidlužmák

(nadání při ničení cizích věcí), Průzkumník
(lovec), Paměť dřeva (druid), Paměť kamene
(druid), Kvílení meluzíny (čaroděj), Mámení
smyslů (mág), Přeludy (mág), Znak fantóma
(mág), Kořeny magie (kroll)
Popis: Pidlužmák je příslušníkem prastarého lidu lesních skřítků. Ti byli před příchodem lidí hojní a nezřídka v hlubokých
lesích zakládali svá skrytá skřítčí království.
Stejně jako elfové jsou však i skřítci na ústupu. Dnes je jich jako šafránu a navíc žijí
většinou samotářsky. Obecně jsou silně
spjatí s přírodní magií a obvykle se usídlí
u nějakého přírodního magického zřídla,
o které se starají. Pidlužmák se stará o Mýtinu posvátného dubu. Je to šprýmař a uličník,
takže nezvané návštěvníky ze skrytu vždy
řádně prožene, a to většinou pomocí Magie
iluzí, nebo Magie větru. Tu a tam se však zjeví
a chce s nimi hrát hádanky, za což jim slíbí
kouzelný žalud z posvátného dubu, anebo
měšec zlaťáků. Mezi učenci se traduje, že
jsou-li lesní skřítci něčím víc, než jen pouhou
legendou, pak by mohli být vzdálenými příbuznými permoníků.

Věštec Slavoj

Charakteristika: 4 (zejména dovednosti
kejklíře, zaříkávače, šamana, druida, čaroděje a mága)
Sudba: 9
Hranice: Tělo 2, Duše 4, Vliv 5
Zvláštní schopnosti: Talenty potměšilce
(mistr, když někomu skrytě škodí), Vandal

Charakteristika: 3 (dovednosti zaříkávače,
mastičkáře a druida)
Sudba: 6
Hranice: Tělo 3, Duše 5, Vliv 3

Oblíbená zbraň: hůl (drtivá)
Zvláštní schopnosti: Dryjáčník (mastičkář),
Bystrost (zaříkávač)
Popis: Slavoj studoval společně s Hanušem
a Kazimírem na Marigradské univerzitě. Z ní
ale odešel a mistrovský titul nikdy nezískal.
Uchýlil se do divočiny na severu Hornomarska, odkud pocházel. Tam pečuje o lesy,
zvěř a prostý lid. Z okolních vesnic mu nosí
jídlo odměnou za rady, věštby a léčivé masti.
Vždy tíhl k léčitelství, Starým bohům a přírodní magii. Má také jisté nadání pro věštění,
o němž věří, že je darem bohů.
Tip: Slavoj má podobný styl mluvy a vystupování, jako Hagrid z filmů o Harrym Potterovi. Postavy je ovšem spíše menší a nemá tak
hluboký hlas.

(mastičkář), Působivý řečník (mastičkář),
Urozený (válečník), Popularita (válečník)
Popis: Pán Starhradu a syn žoldnéře Mstivoje Bohatýra, jež byl povýšen do šlechtického stavu a získal dedičné léno Starhradu
poté, co se ve službách knížete Svatopluka
Marigradského vyznamenal v bitvě o Vysoký
brod, kde zachránil mladému knížeti život.
Přísný, ale spravedlivý vladyka a skvělý
válečník.
Tip: Vladyka Radvan považuje svou vládu
za službu lidu. Konec konců i on sám se
narodil jako syn prostého žoldnéře. Způsobem
mluvy a vystupováním se podobá Eddardu
Starkovi ze seriálu Hra o trůny.

Mistr Hanuš

Vladyka Radvan z rodu Mstivojova

Charakteristika: 4 (dovednosti zaříkávače,
mastičkáře, alchymisty a čaroděje)
Charakteristika: 3 (zejména Vyjednávání
s lidmi a dále dovednosti bojovníka, kejklíře
a válečníka)
Sudba: 7
Hranice: Tělo 5, Duše 5, Vliv 7
Oblíbená zbraň: meč (sečná)
Zvláštní schopnosti: Triumfální příchod, Cit
pro zbraň – meč (bojovník), Gladiátor (bojovník), Čtení v duši (mastičkář), Vyjednavač

Sudba: 7
Hranice: Tělo 3, Duše 5, Vliv 4
Oblíbená zbraň: hůl (drtivá)
Zvláštní schopnosti: Knihomol (zaříkávač),
Mudrc (alchymista), Dračí dech (čaroděj),
Plamenné peklo (čaroděj)
Popis: Slouží jako mistr ve Starhradu, kde
radí v otázkách magie a vyučuje vladykovy
děti. Mistrovský titul získal na Univerzite
v Marigradu kde studoval pod samotným

arcimágem Balthusem. Pro radost dětí
nechává oblaka jisker plout tmou a nabírat
tvary lodí nebo bájných nestvůr. Když ale
přijde čas postavit se silám temnot, pak
z jeho očí šlehají blesky, pohybem ruky
odhazuje nepřátele a plameny ničí válečné
stroje. A navzdory tomu, že se o svou hůl při
chůzi často opírá, dokáže ji v krajním
případe pozvednout a uštědřit pořádnou
ránu.
Tip: Hanuš je moudrý a dobrosrdečný čaroděj,
i když někdy trochu ohnivé temperamentí
povahy. Způsobem mluvy a vystupování se
podobá Gandalfovi Šedému z filmových trilogií Pán prstenů a Hobit. Nemá však tak
hluboký hlas a většinu času vystupuje spíš jako
Gandalf v dobré náladě.

Zbrojmistr Mrzen

chod, Veterán (válečník), Velitel (válečník),
Hrdinský duch (válečník)
Popis: Rytíř, zbrojmistr a velitel stráží Starhradu. Veterán mnoha bitev proti Avarům,
skřetům i barbarům ze Stínových hor. Mladší
bratr Volrada, zemského hejtmana a pána
z Býkova. Do bitev jezdí v kbelcové přilbě
s býčími rohy a je přezdíván Rudý býk
ze Starhradu. Znamenitý šermíř a osvedčený
velitel. Ze Starhradských zbrojnošů dokázal vytvořit obávanou válečnou družinu
a vyžaduje od nich absolutní disciplínu.
Oddanost, čest a disciplína jsou pro něj
nejdůležitějšími hodnotami.
Tip: Sir Mrzen vystupuje jako tvrdý muž, který
si nelibuje v politikaření a raději se soustředí
na čestnější způsoby boje. Má tedy tendence
být přímočarý a problémům se stavět čelem.
Mluví jen když je to potřeba a jeho hlas je
hluboký, zvučný a svým způsobem vrčivý. Jeho
bojovnické i válečnické schopnosti jsou známy
v širém kraji, ale on sám si příliš nelibuje
v přítomnosti a obdivu šlechty. Daleko radši
tráví čas na cvičišti zocelováním svých mužů
a sebe sama. Se zkušeným válečníkem však
rád prohodí pár slov nebo i změří síly.

Vrchní lovčí Ostoj
Charakteristika: 4 (dovednosti bojovníka,
kejklíře a válečníka)
Sudba: 7
Hranice: Tělo 6, Duše 4, Vliv 6
Oblíbené zbraně a zbroje: meč (sečná), štít
(obranná), plátová zbroj (železná)
Zvláštní schopnosti: Vůdce skupiny, Nezranitelnost (podplácení, zastrašování a snižování morálky), Cit pro zbraň – meč (bojovník), Gladiátor (bojovník), Triumfální pří-

Charakteristika: 4 (dovednosti kejklíře,
lovce a zvěda)
Sudba: 6

Lapka

Hranice: Tělo 4, Duše 4, Vliv 6
Oblíbené zbraně a zbroje: dýka (bodná),
luk (střelná)
Zvláštní schopnosti: Průzkumník (lovec),
Špeh (kejklíř), Šedá eminence (zvěd)
Popis: Vrchní lovčí a správce psince vladyky
Radvana ze Starhradu. Mezi zbrojnoši se ví,
že umí leccos sehnat a prý snad dřív býval
i pašerákem. Je stínovým členem starhradské malé rady a vladykovi slouží jako velitel
jeho zvědů.

Starhradský strážný

Charakteristika: 1-3 (zejména dovednosti
lovce, kejklíře a zastrašování)
Sudba: 5
Hranice: Tělo 4, Duše 4, Vliv 3
Oblíbené zbraně a zbroje: obuch (drtivá)
oštěp (bodná, vrhací), luk (střelná) nebo prak
(vrhací)
Zvláštní schopnosti: Lesní přízrak (zvěd)
Popis: viz DrDII, str. 297

Skřet

Charakteristika: 1-3 (zejména Běžný boj
zblízka a Běžná střelba, znalost místních
zákonů a autorita, získávání úplatků)
Sudba: 5
Hranice: Tělo 3, Duše 2, Vliv 4
Oblíbené zbraně a zbroje: obuch (nouzová), sekera bradatice (sečná), kopí (dlouhá
bodná), luk (střelná), štít v barvách Starhradu (obranná), ocelová přilba a vycpávaná
zbroj (kožená), někteří mohou mít i varkoč
v barvách Starhradu
Zvláštní schopnosti: Vyjednavač (mastičkář), Osobní strážce (bojovník) Cit pro zbraň
– zpravidla kopí nebo obuch (bojovník).
Popis: viz DrDII, str. 301

Charakteristika: 1-3 (zejména dovednosti
lovce, různé druhy boje proti lidem a zvířatům, skřetí náčelníci velení a šamani často
také dovednosti mastičkáře a zaříkávače).
Sudba: 5

Hranice: Tělo 3, Duše 4, Vliv 2
Oblíbené zbraně a zbroje: zakřivené šavle
a sekery (sečná), štíty (obranná), dlouhá kopí
a píky (bodná), kožešinové (kožená), kroužkové a šupinové zbroje (železná)

Zvláštní schopnosti: Ovlivňování ve skupině,
Nezranitelnost (veškerá kouzla), Zranitelnost
(kuté železo), Neschopnost (po doteku člověka – dotek rukou, polibek a podobně)
Popis: viz DrDII, str. 312

Neobvyklé smysly: Noční oči (trpaslík)
Zvláštní schopnosti: Mučitel (dokáže získat
Zdroj zničením jakéhokoliv – i nouzového –
předmětu, který použije jako nástroj k mučení)

Umrlec

Popis: viz DrDII, str. 299

Bludička

Charakteristika: 1-3 (zejména Běžný boj
zblízka, Síla, zastrašování lidí a zvířat,
skrývání se ve městě)
Sudba: 5
Hranice: Tělo 4, Duše 2, Vliv 3
Přirozené zbraně: spáry (sečná)
Charakteristika: 1-3 (zejména Charisma,
Orientace v divočině, Pohyblivost a Cestování,
Ovlivňování zvířat, dovednosti zaříkávače,
Magie dřeva, Magie iluzí)

Neobvyklé smysly: Teplo života (v šeru tmě
a chladu cítí život tak zřetelně, jako by ho
viděl, jasné sluneční světlo ho mate a oslepuje)

Sudba: 5

Popis: viz DrDII, str. 306

Hranice: Tělo 2, Duše 4, Vliv 4
Přirozený jed: Svádění (lidé hledící na bludičku / rychlý jed > Vliv / bezmyšlenkovité
sledování bludičky – zvýšení Ohrožení +
hloupě na Cestování a Orientaci v divočině /
světýlka)
Talenty: Běs úsvitu (bravurní, dokud nevyschne ranní rosa; zběhlá, jestliže ji cíl dosud
nespatřil)

Přízrak

Kostlivec

Charakteristika: 2-4 (zejména vyjednávání,
ovlivňování lidí a zvířat, Učenost, Zaříkání,
Magie větru, Magie iluzí)

Charakteristika: 1-3 (zejména různé druhy
boje, zastrašování lidí a zvířat, skrývání se ve
městě)

Sudba: 9

Sudba: 6

Hranice: Tělo 5, Duše 6, Vliv 4

Hranice: Tělo 4, Duše 3, Vliv 4

Neobvyklé smysly: Teplo života (v šeru tmě
a chladu cítí život tak zřetelně, jako by ho
viděl, jasné sluneční světlo ho mate a oslepuje)

Oblíbené zbraně: meč nebo sekera (sečná),
oštěp (bodná, vrhací), šít (obranná), luk
(střelná)

Zvláštní schopnosti: Hrůza a děs, Nezranitelnost (tělesné akce, s výjimkou útoků stříbrnými zbraněmi), Vzdušný vír (čaroděj)
Popis: viz DrDII, str. 303
Pozn.: Přízrak, který družina potká v hlubinách Šedého vrchu, má být sice Kazimírovou
mistrovskou iluzí, ale klidně z něj můžete
udělat i reálný přízrak, který Kazimírovi
slouží. Proto Přízrak uvádíme i zde v Bestiáři.

Neobvyklé smysly: Teplo života (v šeru tmě
a chladu cítí život tak zřetelně, jako by ho
viděl, jasné sluneční světlo ho mate a oslepuje)
Zvláštní schopnosti: Boj ve skupině, Nezranitelnost (bodné, střelné a vrhací zbraně)
Popis: viz DrDII, str. 304

Bájný král Dagobert

Komoří Diviš

Charakteristika: 4 (zejména dovednosti
bojovníka, kejklíře a válečníka)
Sudba: 8

Charakteristika: 3 (zastrašování zvířat,
dovednosti kejklíře, mastičkáře, zaříkávače
a mága, proměny v netopýry, vlka, krysy
či oblak mlhy)

Hranice: Tělo 5, Duše 3, Vliv 5

Sudba: 9

Oblíbené zbraně a zbroje: silveritový
artefaktový meč Anglachel (sečná), kroužková zbroj (železná)

Hranice: Tělo 5, Duše 6, Vliv 7

Anglachel: Kvalitní zbraň, Stříbrná zbraň
(mistr v boji proti nemrtvým a běsům) a Nezničitelná zbraň (nelze poškodit ani udělit
jizvu). Protože zbraň vznikla za ušlechtilým
účelem ochrany bezbranných před zlem, je
požehnaná a runy na čepeli ve tmě září,
takže může nahradit lucernu.
Zvláštní schopnosti: Nezranitelnost (bodné,
střelné a vrhací zbraně), Vůdce skupiny, Cit
pro zbraň – meč (bojovník), Gladiátor (bojovník), Šermíř (válečník), Válečný tanečník
(válečník)
Popis: viz DrDII, str. 305

Neobvyklé smysly: Teplo života (v šeru tmě
a chladu cítí život tak zřetelně, jako by ho
viděl, jasné sluneční světlo ho mate a oslepuje)
Talenty: Černá duše (bravurní od soumraku
do rozbřesku; zběhlost na akce proti tomu,
kdo se ho dobrovolně dotkne svým tělem)
Zvláštní schopnosti: Nelidská rychlost,
Zranitelnost (probodnutí osikovým kůlem),
Neschopnost (pokud je třikrát nahlas vysloveno jméno, jež nosil za života), Triumfální
příchod
Popis: Diviš sloužil Starhradu jako Komoří
již za dob vladyky Mstivoje. Na starosti tak
má veškeré finanční a hospodářské záležitosti starhradské okoliny a je též členem
Radvanovi malé rady a jedním z jeho rádců.
Tajemstvím, které Diviš úzkostlivě střeží, je
to, že byl před léty nakažen vampirismem
a stal se z něj upír. Svou touhu po krvi však
po nocích ukájí ve starhradských lesích, kde
loví divou zvěř. Nikdo však o jeho stavu neví
a on sám tajně hledá lék.

Město Starhrad
Starhrad (asi 1800 obyvatel, z toho asi 75 %
jsou lidé a zbytek především trpaslíci) je
obchodní město ležící na severo-jižní kupecké stezce. Tyčí se na skále nad řekou Marou
a jak městské hradby, tak vladykova tvrz
jsou z kamene, což v knížectví není příliš
obvyklé (snad jen s výjimkou nejbohatších
měst jakými jsou Marigrad, Lučín a Prvoslav)
a městu i jeho pánu to tak dodává na vážnosti. Nikdo si dnes už nepamatuje, jak staré
vlastně město je a popravdě řečeno to
ctihodné měšťany starhradské ani příliš
nezajímá. Hlavní příjmy tu plynou zejména
z obchodu, zpracování kamene, který se těží
v okolních kamenolomech a vlny, kterou sem
dodávají farmáři a bačové z okolních vesnic.
Starhrad je centrem starhradské okoliny, jíž
ze své tvrze tyčící se nad městem vládne
vladyka Radvan z rodu Mstivojova. Jeho
rádci jsou sdruženi do tzv. Malé rady. Patří
sem jeho komoří Diviš, který se stará
o hospodářské a finanční záležitosti, dále
zbrojmistr Mrzen, velitel starhradské
válečné družiny (asi 40 mužů ve zbrani),
Mistr Hanuš, který vladykovi radí v otázkách
magie, vikář Všetěch, představitel Svaté církve, a také stařešina Orm, který na vládykově dvoře zastupuje zájmy trpasličí komunity ze starhradské Kamenné čtvrti. Radvan
též naslouchá své choti, Boženě Smolenské.
Pořádek ve městě udržuje městská stráž.
Stínovým členem Malé rady je také Ostoj.
Ten je oficiálně vrchním lovčím a správcem
psince, ale ve skutečnosti je velitelem vládykových zvědů.
Město je rozděleno na čtyři čtvrti, které se
rozkládají kolem centrálního Tržního náměstí, jemuž vévodí fontána se sochou starého
vladyky Mstivoje. Nejbohatší měšťané a šlechtici se sdružují v Měšťanské čtvrti. Domy
tu mají kamennou podezdívku a mnohé mají
i vyhloubené sklepy. Své krámy a domy tu

mají i bohatí kupci a jiní vážení členové
starhradské komunity, jako například
felčarský Mistr Sláva se svým učněm
Kostivítem a alchymistický Mistr Zbraslav,
u kterého mohou bohatí zákazníci zakoupit
zázračné elixíry. Je zde také jediný hostinec
ve městě, U Stříbrného gryfa, který svou
cenou a kvalitou dalece převyšuje pět
starhradských krčem. Za ubytování ve standardním pokoji na jeden den včetně jídla tu
zaplatíte 1 stříbrný groš. Pro náruživé boháče je tu také luxusní nevěstinec U Červené
lucerničky. Za děvče na večer tu zaplatíte 3
až 10 stříbrných grošů.
Chrámová čtvrť se rozprostírá kolem Chrámu církve svaté, který tu před pár lety nechal
vztyčit bývalý vladyka Mstivoj. Jeho správou
byl biskupem pověřen vikář Všetěch, kterému jsou ku pomoci jáhen a ministranti.
Obecně chrámovou čtvrť obývají spíše chudší měšťané a je tu také sirotčinec. Domy jsou
tu výhradně dřevěné a dosti často bohužel
polorozpadlé. Nedaleko hřbitova, který se
rozprostírá kolem chrámu, je krčma
U Mrtvoly. Cena i úroveň jejích služeb je asi
nejnižší ve městě.
Řemeslnickou čtvrť se svými domy a dílnami
obývají řemeslníci z řad lidí. Najdete tu
například kováře, zbrojíře, mečíře, ševce,
kožešníky, krejčí, tesaře, kameníky, tkadlece,
svíčkaře, bednáře, čepičáře, sedláře, řezbáře
a provazníky. V řemeslnické čtvrti najdete
i řezníky, pekaře a další řemeslníky zaměřené na potraviny. Většina řemeslníků (a zejména těch prodávající potraviny) však nabízejí své výrobky i v krámcích na tržním
náměstí. Většina domů je čistě ze dřeva,
ale bohatší řemeslničtí mistři mají své dílny
a domy podezděné kamenem. Blízko jižní
brány najdete krčmu U Prasklé kovadliny
a u severovýchodní brány je zase krčma
U Blatouchu. Krčmář od Prasklé kovadliny je
zahořklý chlap, který býval kovářem, ale neustál konkurenci trpasličích kovářů z Kamenné čtvrti.

Kamenná čtvrť je domovem trpasličí
komunity, která se tu vytvořila zhruba před
šedesáti lety poté, co bylo na východě
zaplaveno staré trpasličí sídlo Solnodol.
Tehdejší vladyka města přijal solnodolské
uprchlíky a ti na oplátku pomohli s opravou
starých kamenných hradeb. Na Solném
náměstí stojí socha pána Solnodolu, prostředního syna krále Khazagora dwergheimkého, který při neštěstí utonul. Trpasličí domy
jsou tu povětšinou z kamene a dokonce
kamenem vydláždili i své ulice (zbytek
starhradských ulic je nezpevněný, takže se
po dešti chodí blátem). Vztahy mezi trpaslíky
a některými lidmi jsou napjaté, protože ti
mají pocit že je trpaslíci připravují o práci
a že by Starhradu bez trpaslíků bylo lépe.
Pravdou je, že mnozí z těchto lidí dluží
trpasličím lichářům peníze, protože ti začali
podnikat i v bankovnictví. Pravdou také je,
že se trpasličím řemeslníkům daří a že s kvalitou jejich výrobků lidští kováři a zbrojíři
udržují krok jen velmi těžko. Místní trpaslíky
vede stařešina Orm a váženým členem komunity je i jeho syn Fjal. Krčmu U Solného
sloupu vede náruživá trpasličí krčmářka
Berta, kterou si pocestní mnohdy spletou

s trpaslíkem (přestože nemá vousy, jen
licousy) a místní jí neřeknou jinak než
„krasavice Berta“.
Za městskými hradbami, na břehu řeky
Mary, jsou veřejné lázně, kde se za patřičný
poplatek lazebnice starají o čistotu místních
i pocestných. V zásadě jde o několik velkých
bílých stanů v nichž jsou dřevěné kádě.
Za stříbrný groš lazebnice zákazníka vykoupou a vyperou mu šaty. Stříhaní vlasů
a vousů zákazníka vyjde na další stříbrný.
Za tři stříbrné tu nicméně zákazník dostane
„kompletní servis“, což zahrnuje koupel,
oprání šatů, střih a jisté služby lazebnic,
které nejsou v ceníku.
Krom lazebnic je za městskými hradbami
mlýn, jehož kolo roztáčí proudící řeka,
koželuh, jehož řemeslo starhradským
měšťanům příliš nevoní a další domy, které
patří chudším obyvatelům anebo lidem
na okraji společnosti, jejichž přítomnost
za městskými hradbami by byla nevhodná.
Mezi takové patří například městský hrobník
a také kat Bojsa.
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