Návrat krále
„Tak vy se mě ptáte, jak to tehdá všechno bylo? Inu, posaďte se. Je to příběh vskutku dlouhý.

Příběh plný zoufalství, utrpení, zrady, ale i odvahy a hrdinských činů. Příběh, jaký se uděje
jednou za tisíc let!”

Mistr Galvín, archivář Dračího řádu

Úvod pro postavy

Úvod pro hráče

Píše se rok 869 dle kalendáře Svaté církve.
Velkoknížectví velimarské vzkvétá pod požehnanou vládou Rastislava I. z rodu Mojmírovců, velkoknížete velimarského, knížete dolnomarského a pána Veligradu.
Za jeho vlády došlo v zemi k nebývalému
kulturnímu rozkvětu. Přesvědčil učence
a mistry z mocné Falcké říše, aby přišli
na Velimar, kde v roce 849 založil univerzitu. Je také hluboce zbožný a dlouho
usiluje o vyhlášení arcibiskupství velimarského. V roce 863 proto povolal věrozvěsty, kteří mají vycvičit místní kněze,
rozšířit Svatou církev a především odpohanštit místní obyvatelstvo. Ze západu
však tento všeobecný rozkvět s nelibostí
sleduje král Východní Falcké říše. A z východu přicházejí znepokojivé zvěsti o srocující se avarské hordě, která tlačí na krollí
kmeny a ty se dávají do pohybu. Moudrému
Rastislavovi je tak jasné, že nad Velimarem
se stahují mračna. Ani ve snu ho však
nenapadlo, že největší hrozba dříme v samém srdci jeho země...

Vítej dobrodruhu! Návrat krále je prvním
dobrodružstvím ze světa Velimaru. Svět
Velimaru je nekomerční projekt od hráčů
hráčům fantastické hry na hrdiny Dračí
doupě 2. Tato příručka je určena výhradně
průvodci hrou. Jsi-li hráč, pak další strany
nečti! Zkazil by sis tím zážitek ze hry. Můžeš
si však přečíst dokument pojednávající
o světě Velimaru. Pro potřeby tohoto dobrodružství s ním musí být obeznámen alespoň
průvodce hrou.

Nejsi-li průvodce hrou a budeš číst dále,
pak tě stihne strašlivá kletba!

Úvod pro průvodce hrou

Pozadí příběhu:

Návrat krále je dobrodružné tažení pojednávající o vzestupu zla na severu
Velimaru. Budeme ho vydávat po jednotlivých výpravách, tzv. kapitolách, a s množstvím více či méně souvisejících bočních
příhod a grafického materiálu. Toto první
dobrodružství je určeno primárně pro začínající postavy, které v jeho průběhu budou
postupovat nejen na vyšší úrovně, ale potenciálně i na vyšší příčky společenského
žebříčku moci. V průběhu dobrodružství tak
lze přirozeně přejít ze základních pravidel
DrD2 na DrD2: Hry mocných.

Zapomenutá legenda vypraví o temném
mágu Fensalirovi, který věřil v nadřazenost
kouzelníků. Proti svým sokům se nezdráhal
použít černé magie, nekromancie a morových ran. Násilně se zmocnil trůnu a zemi
zachvátila krvavá válka. Svět stál nad propastí. Když se vše zdálo ztraceno, v temnotě
zaplála jiskra naděje. Ze severu přiletěl
prastarý drak Neltharion, kterému se zželelo osudu smrtelných ras. Prolil vlastní
krev, požehnal ji a dal pít těm nejodvážnějším mužům i ženám všech ras,
válečníkům i mágům, barbarům i králům.
Tak vznikl Dračí řád. Se silou dračí krve
a za cenu nesčetných životů byl Fensalir
nakonec poražen.

Struktura dobrodružství:
Dobrodružství Návrat krále zahrnuje tucet
kapitol. Začíná vzorovou výpravou ze základních pravidel DrD2 a pokračuje přepracovanou vzorovou výpravou z původního
DrD v. 1.6. Současný plán je následující:
Kapitola I. Návrat do Bílého hradu
Kapitola II. Výprava k Šedému vrchu
Kapitola III. Mračna se stahují
Kapitola IV. Stíny minulosti
Kapitola V. Černá smrt
Kapitola VI. Zemský sněm
Kapitola VII. Krev mé krve
Kapitola VIII. Staré časy
Kapitola IX. Nový řád
Kapitola X. Sůl nad zlato
Kapitola XI. Oko za oko
Kapitola XII. Zima přichází

Z historie se stala legenda a z legendy báje.
Během staletí upadl Fensalir v zapomnění
a ze strašlivého Temného krále se stal jen
strašák z pohádek pro malé děti. Na severu
Velimaru se však vypráví mnoho pověstí.
Jedna z nich se váže k Šedému vrchu,
v jehož útrobách je prý pohřben bájný král
Dagobert. Ten tu byl skutečně pochován,
ale nikoliv sám. Byl to právě král Dagobert,
příbuzný Fensalira, kdo vedl lidi v bitvě
proti Temnému králi a kdo vrazil svůj
kouzelný meč do jeho srdce. Sám Dagobert
byl v bitvě smrtelně raněn a na smrtelném
loži souhlasil, že po smrti bude se svým
mečem Anglachelem stát věčnou stráž
u Fensalirova hrobu, aby zlo už nikdy
nespatřilo světlo světa.
Dagobertovi potomci pronásledovali stoupence Temného krále po následující staletí.
Posledním z nich byl Orbrin Vashendal,
zrádce, který kdysi býval dvorním mágem
mocného elfího prince. Vashendal se nakonec vzdal veliké přesile a svůj život
vykoupil mocným artefaktem, skvělým
prstenem zdobeným velkým černým kamenem, který kdysi patřil samotnému Fensalirovi. Dagobertův potomek, král staré

Falcké říše, se nad elfem slitoval a jeho
kapitulaci přijal. Vashendal byl mistrem
slova a časem se vloudil do královi přízně.
Díky své moudrosti a znalostem se nakonec
stal jedním z jeho nejbližších rádců. Lstivě
využil Fensalirova prstenu nadvlády a postupně nad králem zcela převzal kontrolu.
Na sklonku života ho pak nechal rozpustit
Dračí řád. Jeho zrada byla nakonec odhalena
a on sám uprchl do vyhnanství. Tam dál
spřádal své plány a vyčkával.
O další staletí později, pak spojil své síly
s Kazimírem, mistrem magie z Marigradské
Univerzity, a společně roztočili kolo událostí, které mělo změnit svět navždy.
Kazimír dal dohromady kult fanatických
následovníku Fensalirovy zhoubné ideje.
Společně s Orbrinem obelstili Ashanora,
elfího prince ze Zlatého lesa, a pod záminkou obnovy zašlé slávy elfích říší ho
přiměli uzavřít s nimi dohodu. Společně
rozpoutali mor ve Smolně a pomocí prstenu
nadvlády málem rozpoutali i občanskou
válku mezi Vranovici z Lučína a pány
z Býkova. To vše za jediným účelem. Oslabit
říši, aby pak neměla sílu zabránit návratu
krále.
Když princ Ashanor zjistil pravé úmysly
svých druhů, zradil je. Jen díky němu nakonec padl Kazimír do zajetí a jeho Kult
černého kamene byl brzy na to rozprášen.
A za to černokněžníci prince prokleli a přísahali mu pomstu. O deset let později
se naši mladí dobrodruzi setkávají s hraničářem Staborem…

Kapitola I. Návrat do Bílého hradu
V první kapitole se hráči seznámí se základními herními mechanismy, se světem
a jeho atmosférou. Viz Návrat do Bílého
hradu v základních pravidlech DrD2.

