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1 ČARODĚJ

Čaroděj

Sršivec zrovna spokojeně vycházel z kuchyně na
nádvoří po vydařené svačince, když slyší vyděšený
jekot z hlavní budovy.
„Vraždááá.“
Pak z druhé strany pavlače.
„Támhle běžel. Chyťte hooo!“
Udiveně se otočí za zvukem a vidí prchající postavu zahalenou v plášti. Očekávali útok. Ale za bílého dne? To je dost velká troufalost.
Čas jako by se v tu chvíli zastavil.
Sršivec začal listovat v neviditelné knize svých
naučených a snad tisíckrát použitých kouzel. Převážně ničivého charakteru. Ostatně, nadarmo mu
neříkají Sršivec.
„Jaké kouzlo by bylo v nejvhodnější?“ Pomyslel
si.
Rychlá útočná kouzla nebudou mít, při rychlosti
jakou se vrah pohybuje, účinek. Poutací kouzlo mine
taky. Pořádný blesk by mohl protivníka zněškodnit.
Přinejhorším nezabít ale omráčit určitě.
K nastřádání takového množství magické moci
bude však potřebovat mnohem více času. Drahocenné vteřiny ubíhaly jak o závod.
Vyslal rychle telepatickou myšlenku ke svému
přítelíčkovi v podobě orla, aby mu poskytl část své
magenergie a aby sledoval prchajícího zabijáka seshora.
Pak se zamyslel. Blesk, za těchto okolností, bude
vyžadovat veškeré jeho duševní dovednosti. Okamžitě začal na zem kreslit obrazec pro usměrnění
energie a holí v druhé ruce už pomalu spřádat
kouzlo. Prchající zabiják právě vyskakoval na ulici,
když Sršivec dokreslil obrazec a mohl se tedy plně
soustředit na seslání kouzla. Sto dvacet vteřin, přibližně, mu trvalo než kouzlo dotvořil. Zrovna ve
chvíli kdy orel oblétal druhý, větší ktuh, nad poslením místem kde vraha naposledy viděl. Sršivec
už se potil námahou. Tři minuty plného soustředění. Trpělivě držel. Jak předpokládal. Vrah vyskočil
z úkrytu.
Blesk ho zasáhl s naprostou přesností. Sršivec
se roztřeseně posadil na zem a rozmazal svůj podpůrný obrazec. Teď už ho stejně nepotřebuje. Kývl
na svého společníka čekajícího kousek od něj.
„Je na koňském trhu. Zoban u něj právě dosedl.
Dostal to bleskem.“ Dodal vyčerpaně.
Rychle přimhouřil víčka, jak ho zasáhla vlna
uvolněné magenergie z teleportace seslané tak blízko
něj. Nikdo jiný to nevnímal. Jen čarodějové mohou.

1.1

Magenergie

Počet magů na jedno kolo (každé kolo se začínáš
s celou hodnotou) je roven součtu vůle postavy a
stupni dovednosti Talent na magii.
Magenergie: Vol + Talent na magii

1.2

Učení se kouzlům

Kvalita magenergie již nerozhoduje, neboť byla zrušena.
Příklad: o tom, jak se nějaký šmudla s předpokladama
+5 snaží seslat kouzlo s náročností +25.

Počet kouzel, která čaroděj může bez postihu
ovládat je roven jeho Int zvětšené o tři a jedno
kouzlo navíc za každý stupeň oboru (tj. až devět
kouzel navíc za jeden obor).
Počet kouzel = Int + 3 + 1 za stupeň oboru

1.3

Náročnost kouzel a doba sesílání

Dokud nepředěláme grimoár kompletně: Parametr
kvalita magie +1 se násobí počtem magů, to je výsledná potřeba magenergie. Ještě je potřeba zohlednit čas. (prozatím)

1.4

Sjednocení Trvání kouzel

Všechna kouzla mají Trvání +16 (6 kol) nebo ihned,
výjimečně +6 (2 kola). Kouzla s trváním ihned se
nedají prodlužovat. Kouzla s trváním +16 (6 kol) a
+6 (2 kola) se dají prodlužovat. Jde o nabití kouzla
a efekt.

1.5

Kouzlení a únava

Kouzlení unavuje jako sprint, tj. 1 bod únavy za 2
kola.
Udržování kouzla rezervováním magenergie (viz
níže) unavuje jako chůze, tedy jeden bod únavy za
hodinu.

1.6

Doba vyvolání kouzla

Dobu vyvolání (seslání) kouzla určuje množství magenergie, které vyžaduje, podělená množstvím magenergie, které čaroděj každé kolo do
Tabulky by se měly využívat tam, kde je třeba kouzla investuje. Kouzlo stojící 20 mg bude čaroděj
jednorázově něco řešit. Výsledná hodnota životů a s 10 mg/kolo sesílat dvě kola, ale také může takové
únavy, vzdálenost, nosnost. Výjimkou je zranění, kouzlo sesílat kol deset, pokud každé kolo kouzlo
tahle tabulka je páteř celého systému.
nasytí pouze dvěma magy.
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Prodlužování Trvání kouzel
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Prodlužování Trvání kouzel

Pro použití postupného vkládání magenergie
musí čaroděj umět kouzlit (tj. ovládat 1. stupeň
Z toho vychází základní magenergie. Pokud tedy má
Základů libovolného oboru magie), pak může takto
Dračí štít trvání +36 za cenu 40 mg, tak normovaně
prodlužovat trvání kouzel libovolného oboru.
má základ 20 mg při trvání +16 a takto bude nově
Všechna takto prodlužovaná kouzla pominou,
zapsán do grimoáru.
jakmile čaroděj ztratí vědomí.
Kouzla se dají prodlužovat, pokud nemají speciDo města přijela karavana se zbožím z dalekých krajů.
fickou dobu trvání (viz stávající Příručka čaroděje,
Čaroděj Karagos si chce prohlédnout nové zboží a zárostr. 24, Dlouhotrvající kouzlo), nebo Trvání ihned.
veň udělat dojem na cizokrajné kupce. Jelikož už dávno
Trvání lze prodloužit dvěma způsoby: Postupným ovládl techniku prodlužování kouzel časoprostorové magie
vkládáním či rezervováním magenergie, nebo po- tak na sebe postupně začaruje Telekinezi, aby mohl předmocí oborové praktiky Dlouhotrvající kouzlo seslat měty zvedat pouhou vůlí. Pak materiální kouzlo Támhle
kouzlo rovnou s delší dobou trvání.
nahoru. Materiální magii se naučil prodlužovat teprve neSeslání s delším Trváním
Probíhá pomocí oborové praktiky Dlouhotrvající
kouzlo (Práce s magenergií II) a kouzlo daného
oboru je sesláno na delší dobu za jednorázově větší
množství magenergie. Nevýhodou je sice delší vyvolání kouzla, ale pak už se o něj nemusí čaroděj
starat, ani jej jinak sytit dodatečnou magenergií.

Dlouhotrvající kouzlo
+0 → +6 →+16→ +36 → +51 → +67 → +73
1 kolo 2 kola 6 kol 10 min. 1 hod. 6 hod. 12 hod.

dávno a je na to náležitě hrdý. Teď se dokáže vznášet
prostorem (i když velmi pomalu) bez toho aby musel dělat jakýkoli pohyb. A pro jistotu přidá vitální kouzlo Šnečí
krunýř. Vitální magii ale neovládá zatím tak dobře, proto
se spokojí jen s aktivním prodloužením, pomocí stálého
dodávání magenergie. Stejně tak jako Rybí oko, které mu
poskytne výhled na celé své okolí. Nebude se tedy muset
za zbožím otáčet.
Takto vybaven se snese na náměstí a začne si prohlížet zboží, které se, k údivu přihlížejících, vždy vznese
k čaroději blíže, aby si ho mohl prohlédnout. Karagos tak
nadzvedává předměty, přidrží si je kousek od těla. Nikoliv
nutně před obličejem. Na obchodníka se otočí vždy spíše
ze zdvořilosti a pro efekt, že s ním mluví.
Karagos má 10 mg na kolo a výdrž 6.

Cena Dlouhotrvajícího kouzla: Magenergie kouzla
× (počet posunů + 1)
Stojí-li mě magický štít 4 mg na čas +16 (6 kol),
a chci ho prodloužit na 10 minut (+36), tak mě bude
stát 8 mg, a na celý den (+73) 20 mg (= základ + čtyři
posuny v diagramu = 4 mg × [4 + 1]).

Vkládáním/rezervováním magenergie
Pokud čaroděj ovládá jakýkoli obor magie alespoň na prvním stupni, může rezervováním poloviny
magenergie potřebné na seslání kouzla prodloužit
kouzlo, které právě sesílá. Toto prodlužování Trvání
ho nestojí další soustředění, ale unavuje jako chůze
1 bod únavy za hodinu. Výhodou je možnost kdykoliv kouzlo přestat sytit, nevýhodou snížení dostupné
magenergie na kolo po dobu prodlužování Trvání
kouzla.
Čaroděj udržuje kouzlo v chodu vkládáním části
magenergie kouzla potřebné k jeho seslání, konkrétně jednu polovinu (min. 1 mg). Z toho plyne
drobná nepříjemnost: dražší kouzla je náročnější
udržet v chodu (ostatně to je také důvod vynalezení oborové praktiky Dlouhotrvající kouzlo). Sešluli tímto způsobem Spěch (14 mg), musím každé kolo
vložit dodatečných 7 magů, to činím tak dlouho, dokud se to nerozhodnu Spěch ukončit. Kdežto v případě Ochraň (8 mg), činí její udržování pouze čtyři
magy za kolo.
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Telekineze: 9 mg, 3 × posun = 36 mg + 4 mg vyzařováním = 4 kola
Támhle nahoru: 12 mg + 3 × posun = 48 + 5 mg vyzařováním = 6 kol
Šnečí krunýř: 12 magů, 6 mg rezervace z maxima = 2
kola kouzlení
Rybí oko: 4 mg, rezervace 2 mg z maxima = 1 kolo kouzlení
Čaroděj kouzlil 12 kol, přibude mu 6 bodů únavy. Což
je v případě Karagose skoro polovina řádku. Jde o celkem
vyčerpávající machrování a na sesílání jakýchkoli dalších
kouzel mu zůstaly pouhé 2 magy na kolo.

1.8

Dovednosti

Základy oboru magie
Předpoklady: Talent na magii I a další dva body
z následujících dovedností: Bájesloví, Malování, Čtení a psaní, Magické obrazce.
Varianty: energetická, materiální, časoprostorová,
mentální, investigativní, vitální
Pro každý ze šesti oborů magie se čaroděj musí
tuto dovednost naučit zvlášť.
Čaroděj Vránonoš ovládá Základy materiální magie III
a Základy energetické magie I, čarodějka Mína ovládá Základy vitální magie II.

1.8

Dovednosti
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1. stupeň Základy čarování: +1 k sesílání kou- Práce s magenergií (Mistrovské zvládnutí
zel daného oboru magie. Umožňuje čaroději oboru)
rezervovat magenergii na prodlužování trvání
Předpoklady: Základy oboru magie III
kouzel.
2. stupeň +2 k sesílání kouzel daného oboru
magie

Varianty: energetická, materiální, časoprostorová,
mentální, investigativní, vitální

Základy oboru magie a Pokročilého sesílání je
Bezpečné kouzlo: bezpečnost především. Jako
shodné
s oborem Práce s magenergií. Bonusy se sčíprvní se čaroděj naučí prostřednictvím obotají,
čaroděj
může celkově získat bonus až +9 k serových praktik sesílat kouzla bezpečně. Negasílání
kouzel
z daného oboru magie.
tivní účinek vlastních kouzel je poloviční.
3. stupeň +3 k sesílání kouzel daného oboru 1. stupeň +1 k sesílání kouzel daného oboru
magie
magie
Rychlé kouzlo: dává bonus +6 k BČ, ale čaroděj Průbojné kouzlo: postih k hodu na odolání
magii = 3. Takovéto kouzlo stojí 1 × tolik
dostane postih −6 k sesílání.
magenergie navíc.
Pokročilé sesílání (Pokročilé praktiky oboru)
Předpoklady: Základy oboru magie III
Varianty: energetická, materiální, časoprostorová,
mentální, investigativní, vitální
Základy oboru magie musí souhlasit s oborem
Pokročilého sesílání. Bonusy se sčítají, čaroděj může
celkově získat bonus až +6 k sesílání kouzel z daného oboru magie.
1. stupeň +1 k sesílání kouzel daného oboru
magie

2. stupeň +2 k sesílání kouzel daného oboru
magie, Dlouhotrvající kouzlo

Dlouhotrvající kouzlo
+0 → +6 →+16→ +36 → +51 → +67 → +73
1 kolo 2 kola 6 kol 10 min. 1 hod. 6 hod. 12 hod.

Takovéto kouzlo stojí 1 × tolik magenergie navíc
za každý posun. Kouzlo s trváním +16 (6 kol)
chci seslat na +73 12 (hod), je 5 × posun.
Jde-li o mg zbroj za 4 mg, budu ji tedy sesílat
za 24 mg.

3. stupeň +3 k sesílání kouzel daného oboru
Bez gest: Umožňuje čaroději sesílat kouzla, aniž
magie, Vzdálené kouzlo
by pohl brvou. (Hmmm. . . Ale stále musí
mluvit. Ale kdyby byl břichomluvec, tak nemusí pohnout brvou :-). Takovéto kouzlo ho 0 → dotyk → dohled → znalost
stojí 1× tolik magenergie navíc.
Takovéto kouzlo stojí 1 × tolik magenergie na2. stupeň +2 k sesílání kouzel daného oboru víc za každý posun. Kouzlo se vzdáleností 0 (tedy
magie
pouze sesilatel) chci seslat na vzdálenost dohled, je
3 × posun. Jde-li o mg zbroj za 4 mg, budu ji tedy
Beze slov: Umožňuje čaroději sesílat kouzla, aniž sesílat za 14 mg.
by musel mluvit (teď už opravdu nemusí pohnout brvou :-). Takovéto kouzlo ho stojí 1×
Magická improvizace
tolik magenergie navíc. Tedy Magický štít
stojí 4 mg, Bez gest stojí 8 magů a Bez mlu- Předpoklady: Základy oboru magie I (dva obory)
vení 12 magů.
Schopnost sesílat kouzla z předpisů a svitků.
3. stupeň +3 k sesílání kouzel daného oboru která ještě neumím.
magie
1. stupeň musím dodat dvojnásobek magenergie.
Tiché kouzlo: Postih k hodu na zaslechnutí
Pouze pro obor, který ovládám.
kouzla za každý posun, ale čaroděj obdrží postih −3 k seslání kouzla.
2. stupeň dodávám jen čtvrtinu magenergie navíc.
Můžu sesílat kouzla z jiných oborů s dvojnásobnou cenou.
Tiché kouzlo
Netlumené → tlumené → tišené → tiché → nehlučné
+0
−3
−6
−12
−18

3. stupeň na svůj obor nemám postihy. Obory,
které neznám, mě stojí o čtvrtinu více.
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Dovednosti
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Magický rituál (Vkládání magenergie)

Dovednost je dostupná pouze po konzultaci
s PJ.
Předpoklady: Základy oboru magie I
Větší počet Pomocníčků je milá společnost, ale
vyžaduje poměrně mnoho času k jejich získání.
Kouzelník nemusí dodat všechnu magenergii bě- Uchylují se k němu často osamělé čarodějnice bydhem jednoho kola, může ji dodávat postupně.
lící hluboko v lese nebo naopak ti, kdo pracují jako
špiclové a potřebují více očí a uší.
1. stupeň při rituálu ztrácíš 3 magy vyzařováním.
Každý Pomocníček musí mít svou vlastní dovednost Pomocníček jméno I a dál se v ní zlepšovat,
2. stupeň při rituálu ztrácíš 2 magy vyzařováním. aby nabyl veškerých dovedností, kterých Pomocníček nabít může.
3. stupeň při rituálu ztrácíš 1 mag vyzařováním.
Předpoklady
Magické konsorcium

1. stupeň můžeš mít dva Pomocníčky.

Předpoklady: Magický rituál III, Pokročilé sesí- 2. stupeň můžeš mít až tři Pomocníčky.
lání I
3. stupeň můžeš mít až pět Pomocníčků.
Některá kouzla jsou příliš velká a příliš náročná.
Vyvolání dalších Pomocníčků čaroději sníží čásMágové mohou spojit své schopnosti a podpořit se
tečně
jeho vůli (opět o jedna, celkem tedy o dva),
v dosažení náročnosti kouzla. Za každý stupeň muže
což
je
malá daň za možnost mít až pět Pomocníčků.
čaroděj poskytnout 1 bod magenergie čaroději, na
S
dalšími
Pomocníčky již k dalšímu snižování čarokterého má vazbu. A to i na dálku. Na Pomocníčka
dějovy
Vůle
nedochází.
má vazbu vždy. Volné soustředění.
Vůle čaroděje po přivolání Pomocníčka = původní
vůle − 2

1. stupeň 1 bod magenergie
2. stupeň 2 body magenergie
3. stupeň 3 body magenergie
Pomocníček
Má to čtyři nohy a velký zobák. Cože? Ty máš ptakopyska? Ne, gryfa, cvoku.
Předpoklady: Magické obrazce I, Malování I, Zoologie I; 3. st. Základy mentálního souboje I
Pomocníčkovy psychické vlastnosti = vlastnosti
čaroděje − 3.

Příklad: Čaroděj Vránonoš (Vol +3) se naučil povolávat Pomocníčka a povolá si vránu Krákalku (Pomocníček I, čímž se mu zároveň sníží Vol na +2), na další úrovni
se naučí Schizofrenii pomocníčků I (čímž se mu Vol sníží
na +1) a zlepší si Pomocníčka Krákalku na druhý stupeň. Na další úrovni se nemůže naučit Pomocníček Krákalka III, protože protože neovládá Základy mentálního
souboje I, ani Schizofrenie Pomocníčků II, protože nemá
druhého Pomocníčka I, ale povolá si havrana Krabata,
schopnost Pomocníček Krabat I). Na další úrovni se naučí Schizofrenii Pomocníčků II a Pomocníček Krabat II a
pomýšlí na povolání další vrány.

Naslouchání kouzlům
Vůle čaroděje po přivolání Pomocníčka = původní
vůle − 1

Předpoklady: Základy oboru magie I

Každé kouzlo seslané do fyzického světa má vlastní
1. stupeň čaroděj si může povolat pomocníčka, odezvu ve světě magickém. Tuto odezvu dokáží čakomunikuje s ním verbálně/vizuálně. Neumí rodějové přirozeně vnímat podobně jako cítí bolest,
slyší nebo vidí. Není to přímo „naslouchání“, ale
kouzlit.
spíše vnímání.
Kouzlo zaslechneš vždy, když se dostane do
2. stupeň pomocníček umí kouzlit.
tvého doslechu. Použití oborové praktiky Tiché
3. stupeň pomocníček má všechny vlastnosti jako kouzlo vlastně zkracuje vzdálenost pro zaslechnutí
kouzel.
v pravidlech.
Schizofrenie pomocníčků
Předpoklady: Pomocníček II
4

Dosah: Chr + Naslouchání kouzlům + Počet magů
kouzla [− Tiché kouzlo]
Získané číslo je vzdálenost v metrech.

1.9

Mentální souboj
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Alternativní pravidlo

Lámání kouzla v boji

Zaslechnutí kouzla závisí na

Lámání kouzel je akce podobná akci krytí štítem.
Každé její použití stojí 3 BČ.

Naslouchání: Chr + Naslouchání kouzlům [+ Tiché
kouzlo] + 2k6+ ∼ Vzdálenost − Počet magů kouzla
Vzdálenost a Počet magů převeď na bonus dle
tabulky.
1. stupeň vzdálenost naslouchání 20 m
2. stupeň vzdálenost naslouchání 30 m
3. stupeň vzdálenost naslouchání 40 m

Volitelné pravidlo
Všechny techniky lámání kouzel mohou být stejně
náročné.

1.9

Mentální souboj

Základy mentálního souboje
Lámání kouzel

Předpoklady: Talent na magii III

Předpoklady: Naslouchání kouzlům I
Tato dovednost je důležitá pro jakékoliv aktivní
+1 do lámání za každý stupeň dovednosti.
vedení mentálního souboje. Bez ní se čaroděj může
Lámání kouzel je akce kryt kouzlem = Boj −3,
jenom bránit. První stupeň čaroději umožní menmožno provádět kolikrát chci, ale musím mít možtální souboj vyvolat, stejně jako si vytvořit a zapanost se soustředit.
matovat kontakt na protivníka a také se naučí první
dvě mentální praktiky.
1. stupeň Zlomení kouzla, Zrcadlení kouzla
2. stupeň Přesměrování kouzla

1. stupeň Zpomalení, Ochromení

3. stupeň Posílení/Oslabení kouzla
2. stupeň Ovládnutí hrubé motoriky
Postup při lámání kouzel

3. stupeň Vstup do smyslů
Je-li čaroděj terčem kouzla, nebo se dostane do jeho
působení (né do působení jeho následků – dům zaPokročilé praktiky mentálního souboje
pálený kouzlem rozhodně nehoří magickým ohněm,
pokud tomu tak už není týden :-), umí patřičnou Předpoklady: Základy mentálního souboje III
dovednost, může se pokusit kouzlo Zlomit, Oslabit
nebo Posílit, podle naučené dovednosti.
1. stupeň Ovládnutí jemné motoriky
Lámání kouzla: Int + obor magie + Lámání kouzel
+ 2k6+
Zlomení kouzla: Hod na Lámání kouzla − Hod na
seslání
Obor magie je v obou případech totožný. Ke zlomení
kouzla dojde, pokud je výsledek Zlomení kouzla
kladný.
Zlomení kouzla: Výsledek sesílání (kouzlícího)
prvního čaroděje proti sesílání druhého (lámajícího)
čaroděje. Je-li lámající čaroděj úspěšný, může se
pokusit kouzlo zlomit nebo udělat jinou naučenou
praktiku. Kouzlo je zlomeno, pokud na něj lámající
čaroděj vynaloží polovinu sesílací magenergie. To
někdy není jen tak. Proto se může čaroděj rozhodnout kouzlo pozastavit. Což ho stojí 3 mg za kolo,
pro každé kouzlo zvlášť, pokud neumí zvláštní dovednost.
Na pozastavené kouzlo se nemusí dál soustředit, podobně jako při prodlužování kouzel. Jakmile
je dodáno množství mg. Může praktiku provést.
Pokud se čaroděj rozhodne vložit méně magenergie, snižuje tím pravděpodobnost zlomení v poměru
1 mg = −1 k lámání kouzla.

2. stupeň Bolest, Izolace
3. stupeň Vtělení
Mistrovské praktiky mentálního souboje
Předpoklady: Pokročilé
souboje III

praktiky

mentálního

1. stupeň Metamorfóza
2. stupeň Regenerace a degenerace
3. stupeň Ovládnutí životních funkcí, Zabití duše

1.10

Praktická umění

Čarování s holí
Předpoklady: Základy oboru magie I, Boj s holemi a kopími II
1–3 k sesílání s gesty a zaměřování projektilů
holí.
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1.10

Praktická umění

1

Arcimág

ČARODĚJ

Čaroděj, který ví, že nemůže kouzlo zlomit, nebo
jen nechce, se mu může alespoň pokusit uhnout.
Předpoklady: Pokročilé sesílání oboru magie III
+1/+2/+3 k OČ při uhýbání útočným kouzlům
(tři různé obory), Magická improvizace I
(např. Výboj, Úder, . . . ).
Arcimág je schopen během jednoho kola seslat až
tolik kouzel, na kolik mu vystačí magenergie, ovšem
za cenu zvýšení náročnosti kouzla. Náročnost se
zvýší všem kouzlům, které v daném kole sesíláš.
Dovednost Arcimága může čaroděj využít pouze
u oborů, kterými splňuje požadavky na oborovou
magii (tj. Pokročilé sesílání III). Zvyšuje Náročnost
sesílání kouzel o 3/2/1.
Zvýšení náročnosti: Arcimág × Počet sesílaných
kouzel
Karagos (11 magů) sesílá 11 Výbojů (3 magy, ale
ovládá Pokročilou gestikulaci III, Arcimág III, Výboj ho
tedy stojí pouhý jeden mag). Náročnost bude zvýšena
o +11, tedy z +10 na +21. Ovšem, kdyby se stejný počet Kargos pokoušel seslat v dřívějších dobách, kdy ovládal Arcimága na prvním stupni, stoupla by Náročnost na
+43 (11× 3 + 10), což by se svými předpoklady +16,
neseslal, ani kdyby se na hlavu stavěl (zato by si na něj
počíhal nějaký pěkně odporný fatální neúspěch).

Přerušované kouzlení
Předpoklady: Pokročilé sesílání oboru magie III,
Práce s magenergií (téhož) oboru magie III
Čaroděj už je ve svém umění tak paranoidní,
že se naučil nacházet drobné chvilky v zaříkávání,
při kterých může kontrolovat, co se v okolí děje a
v případě potřeby kouzlení na chvíli pozastavit. Pro
takto pozastavené kouzlo nadále platí pravidlo pro
vyzařování, ve výsledku tedy stojí více magenergie.
Čaroděj se na toto kouzlo nemusí soustředit.
Každý stupeň mu poskytuje možnost pozastavit
kouzlení na jedno kolo. Tzn. na třetím stupni až o 3
kola.
Pokročilá gestikulace
Předpoklady: Práce s magenergií oboru magie I,
Pokročilé sesílání oboru magie I
Snížení magenergie o 1–3 za cenu postihu na
Boj. Jde o rozšiřující akci s náročností −6 na Boj.
Lze kombinovat s Rychlým kouzlem a sesíláním
Beze slov, ale nelze sesílat Bez gest. Práce s magenergií nemusí být stejného oboru jako Pokročilé sesílání.
Uhýbání kouzlům
Předpoklady: Základy oboru magie I (Časoprostorová nebo Energetická nebo Materiální
magie)
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2

Úpravy kouzel

2.1

Časoprostorová magie

• Astrální síla 32 mg

ÚPRAVY KOUZEL

• Transpozice 24 mg
• Trasovaná střela 12 mg
• Trasovaná teleportace 36 mg
• Výhled 28 mg

• Bariera 9 mg
• Zdvojená střela 24 mg
• Bež potichu 5 mg
• Bumerang 9 mg

• Zmenšení 9 mg
• Zpomalení 5 mg

• Dlouhán 4mg
• Domů 25 mg
• Dračí štít 23 mg
• Koberec 9 mg
• Kruh bezpečí 28 mg
• Křišťál 15 mg
• Magická zbroj 4 mg

2.2

Energetická magie

• Beztíže 6 mg
• Blesk 27 mg
• Boxerky 9 mg
• Dekapitace 50 mg
• Dělbuch 4 mg

• Místo 45 mg

• Holomráz 45 mg; výjimka, efekt působí během
2 kol.

• Mlha 6 mg

• Hoř 2 mg

• Moc nad prostorem 28 mg

• Jiskrný pohled 30 mg; výjimka, efekt trvá 2
kola.

• Neviditelnost 15 mg
• Odklonění 25
• Ochraň 8 mg

• Jiskřící zbroj 32 mg
• Kladivo 15 mg
• Kulový blesk 10 mg

• Okamžik 6 mg
• Plášť temnoty 4 mg na 12 hodin. Výjimka!!!
• Pohlédni 9 mg

• Most 14 mg
• Nekrakosa 12 mg

• Prťavec 18 mg

• Očista ohněm 27 mg; dosah určuje jak daleko
od čaroděje se dá posunout epicentrum. Prodloužení kouzla nezvětšuje obsah kaluže, ale
její trvání.

• Přenos 40 mg

• Ohlédni se 6 mg

• Roleta 12 mg

• Ohnivá koule 12 mg

• Rychlé nohy 8 mg

• Ohnivé šípy 6 mg

• Sedmimílový krok 7 mg na 6 kol nebo 1 krok.

• Ohnivý sršni 4 mg

• Sirup: 14 mg

• Ohnivý jazyk 7 mg

• Spěch: 14 mg

• Ohřej 2 mg

• Štítonoš 18 mg

• Osvětlení 7 mg

• Telekineze 6 mg

• Plamenný meč 6 mg, +2 ÚC pokud je seslán
na zbraň.

• Projektil 4 mg

• Tichá doména 9 mg
• Tichý krok 3 mg
• Tma 2 mg

• Roztav kov 10 mg
• Sluneční paprsek 40 mg, unavuje jako běh,
1 bod za 5 minut
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2.3

Materiální magie

2

• Smrt v plamenech 42 mg na 6 kol, lze zkrátit
na 2 kola, 21 mg.

• Ochromení 36 mg

• Stěna ohně 23 mg

• Pavučina 17 mg

ÚPRAVY KOUZEL

• Světlo 2 mg
• Pohřben za živa 60 mg

• Tíha 4 mg
• Trasovaný výboj 14 mg; −1 ÚČ za další
cíl, Náročnost 15/18/21/24/27/30 atd. . . Základní ÚČ = 5 se zvýšením náročnosti se
zvedá o jedna.

• Pojďte do
= 15/18/21

bezpečí

10 mg;

• Přeměna 12 mg

• Trasovaný výboj 20 mg
• Uhas 15 mg

• Radost až na kost 77 mg

• Vodošlap 15 mg
• Výboj 3 mg

• Rolšunka 9 mg

• Vypař 8 mg
• Rozdrť 15 mg

• Zhyň v křečích 18 mg
• Zchlaď 3 mg

• Sundej si zbroj kamaráde 6 mg

• Zmraz 10 mg
• Štít 9 mg

• Žalář z plamenů 8 mg

2.3

Materiální magie

• Támhle nahoru 9 mg

• Ani ránu 4 mg
• Tlaková vlna 6 mg

• Bahenní lázeň 32 mg
• Dneska to zkusíš beze zbraně 4 mg

• Tudy už nikdo nepůjde 7 mg
• Hůl 6 mg na 6 kol; Náročnost 15: normální
hůl, Náročnost 18: +1 UČ, +1 OČ.
• Udělejte mi místo lůzo 10 mg
• Já vás vysvobodím 4 mg
• Jdi bez obav nepropadneš 7 mg na 6 kol.

• Úder 4 mg

• Kadeřník 3 mg
• Vítr 7 mg

• Kameňák 2 mg
• Kapsle vzduchu 4 mg

• Vodní dech 14 mg

• Kolik uneseš hrdino 15 mg
• Ledový meč 12 mg

• Vzdušný štít 15 mg

• Mlžný oblak 9 mg
• Zapustíme kořeny 28 mg

• Náledí 24 mg
• Neviditelný meč 20 mg

• Zavři na závoru 8 mg

• Odštěpky 14 mg
• Ocelová past 12 mg; omezení zbroje + síla
kouzla (ne ochrana zbroje)

• Znám zkratku 8 mg

• Ohnivý dech 8 mg

• Želatinový zámek 6 mg
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Ochrana

2.4

Investigativní magie

2.4

Investigativní magie

2

ÚPRAVY KOUZEL

• Štěnice 3 mg

• Bezpečnost především 6 mg

• Vidění magie 5 mg

• Bolavé místo 66 mg

• Vidění tepla 4 mg

• Co je tohle? 12 mg

• Vidění za tmy 6 mg

• Čí je tohle? 5 mg

• Zkompromituj tvora 50 mg

• Dešifruj 50 mg

• Zpátky 1 mg

• Dobrý stůl 2 mg

2.5

Mentální magie

• Genius Loci 32 mg

• Barvy a tvary 6 mg

• Hledej 6 mg

• Bav se dobře 2 mg

• Hledej svazek 12 mg

• Berserk 24 mg

• Kampak 8 mg

• Bolest 10 mg

• Kde jsem 8 mg

• Čardáš 8 mg

• Kde mám dýmku? 4 mg

• Delirium 15 mg

• Kde to bylo? 32 mg

• Důvěra 12 mg

• Kdy to bylo? 32 mg

• Hráz 5 mg

• Kolik sype? 2 mg; odměřování času do maximálního trvání kouzla.

• Chtíč 12 mg

• Kopni semhle 4 mg

• Jdi a konej, jak žádám 33 mg

• Lháři 9 mg

• Klec 5 mg

• Nadhled 4 mg

• Koncentrace 6 mg

• Najdi 18 mg

• Minulost 14 mg

• Najdi neviditelnost 7 mg

• Na co myslíš? 15 mg

• Nic se Vám nestane 4 mg

• Nápad 28 mg; bonus při cvičení a krocení zvířat.

• Odhal jed 21 mg

• Já tady vůbec nejsem 4 mg

• Neuvidíš mne 5 mg
• Odhal magii 4 mg
• Odposlech 3 mg
• Pamětihodnosti 4 mg
• Prověř informaci 77 mg
• Průzkumné oko 5 mg
• Přelož 20 mg

• Nevšímej si mě 4 mg
• Nikde nikdo 15 mg
• Pojď sem 9 mg
• Přelud 16 mg
• Přítel 36 mg
• Respekt 12 mg

• Rybí oko 5 mg

• Sem se mi dívej 2 mg

• Rychločtení 12 mg

• Sen 15 mg

• Skryj pomluvu 45; výjimka trvání

• Slepota 15 mg

• Slabina 16 mg

• Solný sloup 10 mg

• Stvoř pomluvu 45 mg; výjimka trvání

• Soustředění 17 mg

• Šifra 15 mg

• Spi sladce 2 mg
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2.6

Vitální magie

2 ÚPRAVY KOUZEL

• Strach 10 mg

• Nemotora 4 mg

• Temnota 9 mg

• Nemrtvý služebník 7 mg

• Val 2 mg

• Obarvi kůži 2 mg

• Večítek 2 mg

• Oko za oko, zub za zub 23 mg

• Všimni si 4 mg

• Omráčení 12 mg

• Vyčnívej 2 mg

• Ovládni zombíka 32 mg; vyšší úspěch prodlužuje trvání o 1 stupeň.

• Vschop se 8 mg
• Oživ nemrtvého 11 mg
• Záplata 2 mg
• Zazdi 5 mg

• Pohlédni na svět očima sochy 35 mg; vyšší
úspěch prodlužuje trvání o 1 stupeň.

• Zloba 20 mg

• Průsak 32 mg

• Žádné strachy 1 mg

• Přivoď nemoc 4 mg

2.6

• Přivolej nemrtvé 8 mg

Vitální magie

• Dotek smrti 28 mg; náročnost 17/20/23;
druhý úspěch posune trvání o 1 stupeň a třetí
úspěch posune trvání o 2 stupně.
• Insomnie 5 mg

• Svěrací kazajka 12 mg
• Škytavka 6 mg
• Šnečí krunýř 12 mg
• Uchřadni 10 mg

• Kolotoč 3 mg

• Urvi uši 5 mg

• Krvácej z očí 6 mg; vyšší úspěch prodlužuje
trvání o 1 stupeň.

• Uvadni 2 mg; výjimka – trvání 2 kola

• Kvinta smyslů 2 mg

• Voodoo 8 mg
• Vrať se do hrobu 30 mg

• Lamač kostí 35 mg

• Vyčerpej 5 mg

• Lazebník 4 mg
• Metamorfoza 9 mg; vyšší úspěch prodlužuje
trvání o 1 stupeň.

• Vypíchni oči 5 mg
• Vyřízni jazyk 5 mg

• Moc nad duchy 40 mg

• Vysaj sílu 45 mg

• Mrštnost 5 mg

• Zakopni 2 mg

• Mrtvolný spánek 3 mg

• Zchrom ruku 10 mg

• Muka 8 mg

• Změň tvář 3 mg

• Nech rány krvácet 4 mg

• Zprůsvitnění 18 mg
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