ÚVOD

Chodec v tmách je bůh zahalený tajemstvím, ač pro něj samotného žádná tajemství
neexistují. Jeho uctívačů nikdy nebylo mnoho, neboť ten, kdo touží po proniknutí za
závoje záhad, musí nejdříve podniknout bolestnou cestu do svého nitra a závoje záhad
strhat zejména tam.

DOBRODRUŽNÁ OBLAST
PRO ZAPOVĚZENÉ ZEMĚ

(jeskyně)

Přesto byl několik let po exodu Ailanďanů vybudován jeho následovníky komplex budov,
jehož součástí byl i podivuhodný labyrint. Legendy praví, že kráčet po labyrintu Chodce
v tmách bylo výsadou, náročným úsilím a především způsobem, jak se přiblížit
požadované dokonalosti. Během bouřlivých staletí se však řád uctívačů Chodce ve tmách
postupně měnil ve skrytou a nevlivnou společnost, až byl pak díky Krvavé mlze
rozprášen a téměř zapomenut.
Dnes se sice občas někde na počest tajemného boha skromné obřady konají, ale tvrdý
výcvik v odhalování nezkreslených pravd už se nepraktikuje. Labyrint sám přestal být
udržován a jeho původní účel je pokřiveným způsobem předáván v málo známých
příbězích. Okolí zpustlo a nikdo netuší, co vše se uvnitř za ta dlouhá léta mohlo změnit.
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UDÁLOSTI V LABYRINTU

1. OBECNÉ INFORMACE

Před rokem: Čarodějka se chce pomocí

POUŽITÍ MODULU

magie dostat skrz zeď labyrintu. Kouzlo
nezvládá a mění se v sochu ve vstupní chodbě.

Náhodná lokace v rámci delšího hraní.
Některé zde popsané efekty a předměty mají
potenciál projevit se až v dalších sezeních.
Modul předpokládá gramotnost postav (jinak
mohou venku za jídlo pomoci krkavci, uvnitř
labyrintu Bettis, pokud ho postavy přemluví).

Přísaha nebo úkol – Postava slíbila
nalézt a prozkoumat Chodcův labyrint, jak si
to předek, Chodcův stoupenec, před smrtí
přál. Případně jsou hráčské postavy
stoupencem Chodce k průzkumu najaty.

Boj zblízka 2, Mrštnost 2, Empatie 2

vyznavač Chodce v tmách. Připravuje se na
průchod labyrintem.

Dlouhý meč, Pokovaná zbroj, Stříbrný
náramek (cena 8 stř.)

Před devíti měsíci: Příchod tří tuláků.

Popis: Zarostlý, zkušený,
autorita vůdce. Chce zde zůstat
s tlupou do zimy, ale život
kvůli tomu riskovat nebude.

Před dvěma měsíci: Příchod tlupy
banditů (šéf Alf, jeho syn Bettis a dalších 8
členů). V šarvátce zabita tulačka Ester
(zastřelena Gamrou) a jeden bandita (Omek,
shozen ze skály tulačkou). Zbytek tuláků
uprchl. Jeden z banditů (Kron) se vydal na
hlubší průzkum labyrintu a padl za oběť
pavoukovi (což bandité neví).

Rituální místo – Starší žena na kraji lesa
za vesnicí opečovává kamenný oltář s runou
Chodce v tmách. Žena vysvětlí, že sem místní
lidé
chodí
rozjímat před
důležitým
rozhodnutím. Tvrdí, že se v blízkých lesích
prý nacházelo tajemné místo, zasvěcené
právě Chodci. Kdyby jej postavy nalezly a
zpřístupnily, jistě by se jim Chodec odměnil.

Před týdnem: Démon Adakinadak začal
zpovzdálí pozorovat labyrint.

Současnost: Labyrint obývá Alfova tlupa.
Už dva dny pozoruje komplex vyhnaný tulák,
mstitel Oki. Čtvrtden před příchodem postav
z tlupy odešli dva odpadlíci (Sigi a Khappa).

Čarovné schopnosti – Postavy zaslechly
legendy o bludišti z dávných dob, jehož
prozkoumáním získají čarovné schopnosti.

Náhoda – Postavy našly jeden z trojbokých
hranolů a rozhodly se jít ve směru symbolů.

2. POPIS FRAKCÍ

Trestná výprava – Postavy v nejbližší

TLUPA BANDITŮ

vesnici zaslechly zvěsti o nové tlupě banditů,
která po přepadení vždy zmizí do blízkých
skal. Bandité si počínají mazaně a nejsou
zbytečně krutí. Jsou-li postavy poslány pro
konkrétní předmět, leží v truhle náčelníka.

Bandité obsadili úvodní část labyrintu. Díky
pobytu mezi zářícími kameny jsou bystřejší a
vnímavější. Budou se chovat inteligentně a
nebudou se vystavovat zbytečnému riziku.

Bettis, Alfův syn – půlork - (4-3-3-5)
Boj zblízka 1, Mrštnost 2, Vystupování 2
Krátký meč, Kožená zbroj, bronzová
náušnice (cena 12 md.)

Alf, náčelník – člověk - (4-3-4-4)

Před deseti měsíci: Přichází Raul,

Raul je vystrašen a vydává se na průchod
labyrintem. Tam umírá. Raulův duch zůstává
uvnitř labyrintu. Tuláci se zabydlují.

DŮVODY K PROZKOUMÁNÍ

Konkrétní akce banditů budou popsány v
příslušných lokacích. Zde jsou uvedeny jen
jejich statistiky a popis.

Popis: Zatrpklý, touží se stát
toulavým bardem. Zatím
nemá kuráž otce opustit. Má
ho rád a nezdá se mu poslední
dobou zdravotně v pořádku.
Pozadí: O vážnosti Alfově nemoci neví.
Pokud se to dozví, je v šoku. Jsou-li postavy
přátelské, rád si nechá poradit (hod 1k6, 4 a
víc znamená, že radu poslechne / pokud
postavy argumentují rozumně, aplikuj k
hodu bonus +1).

Pozadí: Ví, že je vážně nemocný (1x měsíčně
týden trvající bušení srdce, pot páchne jako
zkyslé mléko, kašel), zhoršuje se to, za rok
umře. Má lektvar, který mu může buď
pomoci nebo ho zabít, s rizikem Alf počítá.
Kvůli nemoci nejí nic vařeného.

Boj:
Krátký meč – neútočí, jen se brání
Uhýbání - 5 k. (3+2) 3 k. bez pádu
Odrážení – 7 k. (4+1+2)
Zbroj – 2 k. (Kožená)

Bettise loupežnictví nezajímá, Alf bolest
snáší, oddaluje požití lektvaru a doufá, že
Bettis změní názor. Lektvar si v dřevěné
krabičce schoval do studny u stély L6.

V boji se jen brání, přitom na otce křičí
výčitky, že být po jeho, dávno by si v téhle
díře už na banditu nehrál. Klesne-li mu Síla
na 1, pokusí se z boje utéct. Je-li svědkem
Alfova poklesu Síly na 0, odhodí zbraň a
pokusí se mu pomoci bez ohledu na
nebezpečí.

Viděl ho při tom Sigi (neví, co v krabičce je) a
připravil Bettisovi kvíz, aby si Bettis
uvědomil, že ani Alf není tak čestný bandita,
jak tvrdí (tajné odkládání lupu stranou).
Boj:
Dlouhý meč - 8 k. (4+2+2), sečné zranění 2
Uhýbání – 5 k. (3+2), 3 k. bez pádu
Odrážení – 8k. (4+2+2)
Zbroj – 3 k. (Pokovaná kožená)

Gamra – lidská žena (2-5- 3-4)

Střelba 2, Mrštnost 2, Ostražitost 2
Krátký luk, Dýka, Kožená zbroj,
kostěný amulet na krku ( cena 6 md.)

Útočí na ty, co ohrožuje Bettise. Klesne-li
Alfovi Síla na 1, nabízí mír, odchod celé
bandy a navíc skryté poklady (tajná skrýš v
truhle v místnosti L7). Je-li Bettis vyřazen,
Alf zešílí, bojuje až do konce, způsobuje
zranění o 1 vyšší.

Popis: Hubená. snaživá a
loajální členka tlupy, úsečný
projev. Nemá smysl pro humor.
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Pozadí: Podlehla kouzlu sochy mudrce
(lokace K4). Snaží se tam každý den nějaký
čas strávit. Ráda tam krmí krkavce.

Lambos – půlelf - (3-4-4-4)

Boj zblízka 1, Střelba 2, Mrštnost 2
Krátký meč, Vrhací nůž, Kožená zbroj,
Velká kostěná kostka k6 (cena 5 md.)

Boj:
Krátký luk – 9 k. ( 5+2+2), bodné zranění 1,
střední vzd.
Dýka – 4 k. (3+0+1), bodné zranění 1
Uhýbání - 7 k. (5+2), 5 k. bez pádu
Odrážení s lukem – 3 k. (3+0+2-2)
Odrážení s dýkou: – 2 k. (3+0+1-2)
Zbroj – 2 k. (Kožená)

Popis: Vysoký, pátravý pohled.
V černých vlasech dva bílé
prameny.
Akceptuje
Alfovo
vedení, neboť to přináší zisk, ale
věrnost necítí. Občas si něco z
lupu uleje stranou.
Pozadí: Ve spodní cele (lokace K10) s
poklopem si pod kámen schoval stříbrný
prsten. Zjistil, že je s ním nebezpečné lhát a
chce ho později prodat. Veřejně se k němu
nehlásí.

Neutíká a nevzdává se, jedině, že tak
rozhodne Alf.

Deltor – člověk - (5-3-3-4)
Boj zblízka 2, Svaly 2, Mrštnost 1

Je-li diskuzi přítomno démonovo tělo B,
bezelstně označí Lambose jako toho, kdo tam
prsten skryl. Lambos to popírá. Pokud
postavy zjistily, co prsten dělá, mohou
Lambose usvědčit díky jeho bílým pruhům.

Obouruční sekera, Pokovaná zbroj,
Otevřená přilbice, medvědí dráp na
krku (cena 6 md.)
Popis: Hřmotný bijec. Mluví
hlubokým
hlasem
stylem
"rozšafný Ital". Být banditou
bere jako jednu velkou zábavu.

Řeší-li se to před Alfem, Alf Lambose obviní z
ulití jiného šperku - postrádá stříbrný řetízek
s bílým kamenem. Lambos to opět popírá (má
pravdu, ze společného lupu jej ukradl bandita
Kron, momentálně mrtvý v labyrintu).

Pozadí: Dobrá paměť, při debatě si
vzpomene, že o jejich činech už slyšel (hod
1k6: 1-3 -> milosrdné činy, 4-6 -> drsné
činy). Činy popisuje velmi zveličeně.

Boj:
Vrhací nůž – 7 k. ( 4+2+1), bodné zranění 1,
krátká vzdálenost
Krátký meč – 6 k. ( 3+1+2), bodné zraněn 1
Uhýbání – 6 k. (4+2), 4 k. bez pádu
Odrážení s vrh. nožem – 3 k. ( 3+1+1-2)
Odrážení s mečem – 6 k. (3+1+2)
Zbroj – 2 k. (Kožená)

Boj:
Obouruční sekera – 9 k. (5+2+2), sečné
zranění 3 (s nápřahem 4)
Uhýbání – 4 k. (3+1), 2 k. bez pádu
Odrážení – 7 k. (5+2+2-2)
Zbroj – 5 k. (Pokovaná kožená)

Vrhne nůž po soupeři s nejhorší zbrojí, pak
tasí krátký meč, potřísněný ochromujícím
jedem (funguje při prvním úspěšném útoku,
účinnost 3). Klesne-li mu Síla na 1, utíká.

S chechotem útočí s nápřahem na nejbližšího
nepřítele, spoléhá na svou zbroj. Klesne-li mu
Síla na 1, z boje s hlasitým nadáváním utíká.

KRKAVCI

humanoidů krkavci ryjí do hranolů lebky a
výstražné nápisy SMRTICA!.

Minulost

Činy postav ovlivňují chování krkavců. Každý
čtvrtden, kdy se postavy pohybují po
venkovním komplexu, na ně krkavci reagují
dle hodu 2k6 v tabulce chování krkavců.

Uctívači Chodce v tmách zde před Krvavou
mlhou šlechtili velké krkavce. Někteří
uctívači dokázali navštívit krkavčí vědomí a
vnímat svět jeho smysly. Krkavci navíc byli
zdrojem informací z širokého okolí.

Na hod 2k6 aplikuj opravy dle tabulky
bonusů a postihů. Pokud se nenaskytne
příležitost k hozené akci, aplikuj sousední
akci směrem k číslu 7. Opravy v tabulce
bonusů a postihů se kumulují, ovšem
každý se v rámci jednoho dne počítá jen
jednou (kromě zabití či zranění krkavce).

Během šlechtění se inteligence krkavců
zvýšila a hnízdění v okolí labyrintu částečně
zachovalo toto zvýšení i po zmizení
posledního uctívače a po rozpadu komplexu.

Lidská řeč
Ovládá ji jen pár nedůležitých jedinců,
tlumočnı́ků. Její znalost je předávána jako
milá tradice. Ostatní krkavci mluvit neumí
a ani lidské řeči nerozumí. Při komunikaci
mezi postavami a vedoucími krkavci bude
přítomen tlumočník. Tlumočníci používají
holé věty, ráčkují a často použijí archaické
slovo. Ani tlumočníci sami od sebe před
postavami mluvit nezačnou.

Příklad: Skupina stihla za první den třikrát
vylézt na hlavu sochy (-1), dvakrát kamenem
vyplašit krkavce (-1) a dva dokonce zranila
(-4). To je celkem postih -6. Při hodu 2k6
padlo 9, po opravě vyšlo číslo 3 (krádež
předmětů bez dozoru). Není-li možné nic
ukrást, budou krkavci alespoň otravovat
(hodnota 4 v tabulce).

Chování a cíle

Velký krkavec - zvíře - (2-3-0-0)

Krkavci se zde dostali na vrchol potravního
řetězce. Ostatní predátoři byli kolektivním
úsilím krkavců vyhnáni. Bandity mají
krkavci pod dohledem. Bylo odposlechnuto,
že před zimou odejdou. Okiho sledují též.

Mrštnost 3, Ostražitost 4, Pohyblivost 2
Zobák, drápy – 2 k. (2+0+0), sečné zran. 1
Uhýbání – 6 k. (3+3), 6 k. bez pádu

Hejno velkých krkavců - (6-3-0-0)
Mrštnost 3, Ostražitost 5, Pohyblivost 2

Ve dvou tělech démona Adakinadaka nevidí
konkurenci. Jakmile však vstoupí do jejich
rajónu postavy, začnou je krkavci pozorovat
a hlásit jejich chovánı́ svým vedoucím.

Zobák a drápy – 6 k. (6+0+0), sečné
zranění 2, krátká vzdálenost, může útočit
naráz na dva různé cíle
Uhýbání – vž̌dy 6 k.
Hejno - jedním útokem lze hejnu způsobit
maximálně 1 bod zranění. Jakmile klesne Síla
hejna na 2 a méně, zbytek krkavců se rozletí.

Krkavci v komplexu nechtějí žádné nastálo
usazené humanoidy. Výjimkou by bylo
obnovení řádu Chodce v tmách, neboť podle
krkavčích legend jím byli krkavci v minulosti
váženi a ctěni. Kvůli zvýšenému výskytu
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TABULKA CHOVÁNÍ KRKAVCŮ

DÉMON ADAKINADAK

Plán: Démon chce projít labyrint, slibuje si
od toho scelení obou těl do jednoho. Již dva
týdny čeká na vhodnou příležitost. To, že by
mohl bandity požádat o průchod, je pro něj
nepochopitelné a vůbec to nebere v potaz.

Démon je na začátku modulu rozdělený,
ovšem průchod labyrintem jej může scelit.

Rozdělený Adakinadak (2-5-3-3)
Mrštnost 2

V labyrintu: Sjednají-li postavy s bandity
démonův průchod labyrintem (nebo bandity
odstraní či vylákají pryč), obě těla okamžitě
vyráží. Jdou-li s postavami, pak na konci
skupiny a do akcí skupiny se nezapojují.
Jejich speciální schopnost zde nefunguje.

Boj: Nebojuje, chce se "zneviditelnit" a
utéct.
Zjev: Přebývá ve dvou dívčích tělech (věk asi
8 let). Těla jsou vyzáblá a bledá. Dlouhé
černé vlasy, potrhané šaty. Výška kolem 130
cm. Váha 42kg (má kosti s hustotou olova).
Když se nají jedno tělo (stačí malá porce 2x
za týden), zasytí to obě těla. Živí se odpadky
po banditech, hlodavci či kořínky.

Do studny v místě L6 nic nedají. Přežije-li
pavouk v místě L15 setkání s postavami,
projdou
díky
pavoukově
odporu
k
nadpřirozenu. U Stalaktouna v místě L18
mají strach z míhajících se chapadel a smutně
prosí silné postavy, aby je nebezpečným
územím přenesly v náruči nebo na zádech
(postavě zaberou dva a půl řádku v
inventáři). V nejhorším spoléhají na svou
mrštnost. Bariéru L20 podlézají.

Tělo A je němé, úplně mu chybí jazyk. Pravá
dlaň trochu lepkavá. Tělo B je hluché, chybí
mu uši. Levá dlaň trochu lepkavá.

TABULKA BONUSŮ A POSTIHŮ
(každý zabitý se počı́tá)

(každý zraněný se počı́tá)

Speciální schopnost: Těla se můžou 3x
denně na 5 minut téměř zneviditelnit
(poloprůhledný obrys, spatření za běžných
podmı́nek je test na Ostražitost -1).
Využívají toho ke skrytí se a úniku do
bezpečí. Mezi jednotlivými použitími musí
uplynout alespoň hodina.
Komunikace: Hluché tělo B umí pár
lidských slov a mluví šeptavým lámaným
hlasem. Jsou-li těla v krátké vzdálenosti,
můžou spolu telepaticky hovořit. Společně
prostřednictvím těla B neobratně vysvětlí, že
jsou sestry.
Někde zaslechly, že labyrint vyléčí jejich
zrůdnou nemoc. Kvůli zjevu v rodné vesnici
trpěly, matka byla obviněna ze styku s
démony a usmrcena. Ony byly vyhnány a už
přes rok bloudí světem. Mají strach z banditů
i z Okiho. Krkavce nechávají na pokoji.

Průchod klenutým obloukem: Po
průchodu se obě těla obejmou a během
mžiku se scelí v jedno. Popis sceleného
démona a jeho následující aktivity jsou
popsány v popisu místa L23.
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MSTITEL OKI

Oki – člověk - (3-3-3-2)
Plížení 1, Přežití 1
Chladnokrevný 1
Dýka, Dvě lahvičky s jedem, Lahvička s
protijedem, Jídlo: 1k8

Zjev
Hubený, předčasně zestárlý
mladík, šílený svit v telecích
očích. Mluví rychle, v krátkých
větách. Oblečen v černých
hadrech. Kolem pasu omotaný
pás černé látky, v němž má zastrčené své věci.

Dva dny už se skrývá ve věži kostí (K7) a
sleduje denní rozvrh banditů. Jí sušené
maso, které má zastrčené kolem pasu.

Umře-li nějaký bandita, je Alf nepříčetný a
podezírá postavy z travičství. Pokud mu
udají Okiho, spokojí se z jeho hlavou.

Před
chvílí
využil
nepozornosti
banditů a nalil jed do kotlíku v lokaci
K6. Příští zde uvařené jídlo bude otrávené.
Prázdnou lahvičku hodil do křoví vedle.

Je-li Oki postavami vydán banditům, zaútočí
dýkou na Gamru. Nejde-li to, vypije vlastní
jed. Po požití mu na hodinu zezelená kůže,
Síla se mu zvýší na 5 a bojuje až do konce.

Pokud si vaří jídlo bandité, hoď 4k6 a podle
tabulky otravy banditů urči, kdo jídla
snědl tolik, že musí čelit smrtelnému jedu s
účinností 5. Padne-li číslo bandity vícekrát,
znamená to, že snědl jídla víc než obvykle a
účinnost jedu je v jeho případě 7.

K dívčím tělům démona cítí lítost (jednou
zahlédl démonovo tělo A), ale v zájmu mise
je zatím ignoruje. Na krkavce je zvyklý.

Alf do sebe kvůli nemoci nic vařeného
nedostane a je tak před jedem v bezpečí.

Minulost
Jeden z tuláků vyhnaných z komplexu.
Miloval tulačku Ester, kterou při šarvátce
zastřelila Gamra. Po vyhnání se bezcílně
potácel pustinou. Chtěl se utopit v bažinách,
ale lidé z osady, ovládané démonickým hadím
kultem, mu zachránili život. Oki z vděčnosti
vstoupil do kultu, po zasvěcovacím obřadu v
něm koluje trocha démonské krve.

TABULKA OTRAVY BANDITŮ

Co řekne Oki o vesnici, ze které přišel
(tuto báchorku má připravenou)
Živím se jako holka pro všechno. Nejraději
pomáhám felčarovi. Ty jedy jsem mu ukradl,
ale on to jistě pochopí. Když se s čímsi
smíchaj, dokážou prej tišit bolest. Až si něco
vydělám, zaplatím mu je.
Smrt Ester dle Okiho (lež)
(Oki své lži věří, pravdu vytěsnil):
Ester támhle (ukazuje na žebřík v lokaci K12)
vyšplhala vysoko na skálu. Jeden z těch lotrů
tam lezl za ní, ale těsně u ní uklouzl a spadl.
Jakási banditka pak chladnokrevně pozvedla
luk a mou drahou Ester střelila do hrudi. Ta
se zřítila z útesu dolů a skonala.

Interakce s postavami
A. Při prohledávání věže kostí
Když Oki uslyší cizí hlasy, skryje se pod větve
na dno miskovitého prostoru věže. K jeho
nalezení stačí prostor pečlivěji prohledat.

Smrt Ester dle banditů (pravda):
Když ta káča vylezla na útes, Omek se vydal
za ní. Když k ní vylezl, začala mu dupat po
rukou a po hlavě. Gamra vystřelila varovný
šíp, ale Omek zrovna neustál kop do hlavy a
spadl dolů. Holka se zakymácela a původně
varovný výstřel ji trefil do ramene.

B. Při nocování v komplexu
Nocují-li postavy v komplexu před nalezením
Okiho, Oki je v noci nenápadně pozoruje, aby
o nich zjistil informace. Pro hlídku postav se
jedná o konfrontaci (Obezřetnost hlídky
vs. Plížení Okiho (Obiho Plížení = 4)).

To ji rozhodilo a spadla dolů taky. Oba byli na
místě mrtví. Prostě hloupá nehoda.

Je-li Oki objeven, vyjednává. Označí se za
bývalého obyvatele labyrintu, který byl
vyhnán krytými bandity. Přišel dát své milé
na hrob památku (skutečně tam je – oblázek
ve tvaru srdce s vyrytým okem). Vzlykajíc
popíše smrt své milé (nehraje to, nedokáže o
tom mluvit bez emocí - viz. "Smrt Ester dle
Okiho" dále).

Cíl a jednání
Chce se banditům pomstít, zejména Gamře.
Kult mu pomstu povolil a vybavil ho jedem
(alespoň se uvidí, zda je schopný zabíjet). Má
v plánu otrávit kotlík banditů a pak se kochat
jejich utrpením.
Jed je bezbarvá tekutina, která zaschne na
povrchu, slabý pach ryb. Po zahřátí se jed
vsákne do vařeného jídla (smrtelný jed,
účinnost 5), začne účinkovat 5 minut po
požití. Má i jednu porci protijedu (červená
tekutina), který náhodou částečně funguje i
proti Alfově lektvaru (je-li podán do půl
minuty, je 50% šance, že plný účinek změní na
omezený účinek).

Bandita, zasažen plným účinkem jedu, hodí
1k6: 1-3 = smrt / 4-6 = 1k6 dnů léčby na lůžku.
Pokud Gamra umře, je Oki spokojen a vrací
se do své vesnice. Umře-li i jiný bandita,
nelituje toho. Pokud Gamra po prvním
pokusu neumře, vyčkává dál na další pokus.

Boj:
Dýka – 4 k. (3+1)
Uhýbání - 3 k. (3+2), 1 k. bez pádu
Odrážení – 2 k. (3+1-2)
Zbroj - 0 k. (hadry)
Umře-li, lehce mu zezelená kůže i jazyk.

Osada ovládaná hadím kultem:

Bojuje jen v krajní nouzi, zahnán do kouta.
Spíš se snaží přesvědčit postavy k boji s
bandity. Zároveň jim s úsměškem poradí,
aby nepoužívaly kotlík v lokaci K6
("nachystal jsem těm lotrům menší
překvápko, chichichi").

Osada je ukryta v dalekých bažinách.
Nezkušený Obi měl štěstí, že se dotrmácel zpět
ke komplexu. Kult je na počátku svého rozvoje,
zatím sbírá síly. Bez další stopy postavy osadu
nenajdou (stopa se objeví, až bude mít
Vypravěč osadu připravenou).
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Obecné informace:
Labyrint byl kdysi součástí komplexu budov
a tvořil spolu s nimi unikátní poutní místo.
Nyní je celá oblast skrytá v hlubokých
smíšených lesích, protkaných skalami.

0 úspěchů: Odpadlíci se před postavami
skryli. Za chvíli půjdou postavy kolem nich a
mohou si hodit test na Ostražitost -1.
2 a více úspěchů: je odhalen Sigi v
houští (střední vzdálenost) i Khappa za
stromem (dlouhá vzdálenost). Sigi má
taseno, Khappa je připravena ke střelbě.

Krkavci:
V okolních skalách hnízdí mnoho velkých
krkavců, kteří považují místní les a komplex
labyrintu za svůj domov. Postavy budou při
svém putování neustále pod krkavčím
dozorem, nejde si toho nevšimnout.

V boji se snaží rychle utéct. Pokud však Khappa
utrpí nějaké zranění, stává se Sigi agresivní a
útočí na toho, kdo ji zranil.

1 úspěchy: je odhalen k boji připravený
Sigi v houští (střednı́ vzdálenost). Sigi
Khappu sám od sebe neprozradí.

Při případné interakci mezi postavami a
krkavci již můžeš využít tabulky na straně 7.

Khappa – půlelfka - (2-5-3-5)
Střelba 2, Mrštnost 2, Přežití 2
Cesta šípu 1 (u prvního zásahu si oběť
nepočítá zbroj)

0 a méně úspěchů: odpadlíci se skryli
tak dobře, že k setkání nedojde.

Hranoly:
Stará pěšina ke komplexu je zarostlá,
nicméně postavy po cestě narazí na 2k3
balvanů. Asi dva metry vysoké, opracované
do tvaru trojbokého hranolu, rozmístěné
náhodně, některé až 10 km od komplexu.

Krátký luk, Dýka, Kožená zbroj, 2k6
stříbrných, měděný náramek s vyrytým
nápisem S+K (hodnota 12 md.), 1k8
jídla, 1k12 vody, 1k8 šípů, obvazy,
křesadlo)

Muž a půlelfka tvoří pár. Rozhodli se opustit
Alfovu tlupu a dobrodruhovat po světě.
Rozhodně nechtějí bojovat s početnější
skupinou. Zprvu k postavám přistupují jako
k banditům, co hledají, kde se usadit.
Je-li na jakéhokoli krkavce
hněvivě kráká a odlétá pryč.

Popraskané a pokryté mechem, u jedné
hrany hranolu, mířící směrem ke komplexu,
jsou však patrné symboly Chodce v tmách.

zaútočeno,

Odpadlíci:

U každého hranolu hoď 1k4:
1 – Na hranolu je čerstvě vytesaná lebka a
nápis SMRTICA!. Na hranolu stojí krkavec
a pozoruje.
2 – Vedle stojícího krkavce leží prasklá lidská
lebka, pokrytá mechem.
3 – Na hranolu stojí dva krkavci. Střídavě
krákají a pozorují.
4 – Dva krkavci prudce klovou do stěny
hranolu. Dosud vytesali lidskou lebku a
písmena SM. Po příchodu postav klovat
přestanou a klidně postavy pozorují.

Boj:
Vrhací nůž - 7 k. (4+2+1), bodné zranění 1,
krátká vzdálenost
Krátký meč – 7 k. (3+2+2), sečné zranění 1
Uhýbání – 6 k. (4+2), 4 k . bez pádu
Odrážení s mečem – 7 k. (3+2+2)
Odrážení s nožem – 4 k. (3+2+1-2)
Zbroj - 3 k. (Pokovaná kožená)

V případě, že postavy neútočí, Sigi zahuláká
návrh, že nejlepší bude se vzájemně
ignorovat. Pokud se budou postavy chovat
přátelsky, mohou jim odpadlíci ledacos říct.

3. CESTA K LABYRINTU

Asi 3-5 km od komplexu, v lesnaté krajině,
zkříží postavám cestu dvojice odpadlíků.
Skupina provede test na Ostražitost.

Sigi – člověk - (3-4-4-4)

2 a více úspěchů: Postavy slyší blížící se
hovor muže a ženy. Mají půl minuty na své
akce. Postavy ještě zaslechnou, jak muž říká
ženě: "jsem zvědavej, jestli to mladej zvládne
rozluštit, chytrej je na to dost".

Krátký meč, vrhací nůž, Pokovaná
kožená zbroj, 2k6 stříbrných, 1k8
jídla, 1k12 vody, nekvalitní malý stan
( +1 k táboření).

1 úspěch: Postavy i odpadlíci se vzájemně
spatří a jsou mezi nimi dvě zóny. Odpadlíci
mají ruce na zbraních, ale neútočí.

Popis: Elegantní, vysoká, překvapivě hluboký
hlas, lehce šikmé oči, ráda se směje Sigiho
vtípkům.

Odmítají jít s postavami směrem zpět ke
komplexu. Pokud se jim hrozí násilím, naoko
souhlasí, ale po cestě se pokusí utéct.

Boj:
Krátký luk - 9 k. (5+2+2), bodné zranění 1,
střední vzdálenost
Dýka - 3 k. (2+0+1), bodné zranění 1
Uhýbání - 7 k. (5+2), 5 k. bez pádu
Odražení s lukem - 2 k. (2+0+2-2)
Odražení s dýkou - 1 k. (2+0+1-2)
Zbroj - 2 k. (Kožená)

Boj zblízka 2, Mrštnost 2, Ostražitost 2
Hbité nohy 1 (jeden úhyb za kolo zdarma)

V boji se snaží rychle utéct. Pokud Sigi utrpí víc
jak jedno zranění, stává se Khappa agresivní a
útočí na toho, kdo ho zranil.

Popis: Strniště na tváři, čerstvý šrám na
pravé čelisti, frajerský postoj s rukama za
opaskem, čtverácké poznámky, každému
muži říká "rafane", každé ženě "krasotinko".
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Příroda si plošinu vzala
zpět, ale zbytky staveb se
dají rozeznat. Navíc jsou tu
vidět náznaky nedávného
osídlení (nově vychozené
pěšiny, nařezané dříví atd.).

Co se dá od odpadlíku zjistit:
Šrám na tváři má Sigi od krkavce, škrábl ho,
když lezl na sochu v komplexu.
Potvrdí existenci divného labyrintu ve skále,
hrubý popis konstrukce labyrintu (stěny svítí,
divné staré nápisy).

TABULKA HLÍDEK ALFOVY TLUPY

Příchod ke komplexu:

Syn náčelníka Bettis je bystrý mladík. Sigi ho
trochu naučil číst. Nikdo jiný z banditů to
podle Sigiho neumí.

Není-li zřejmé, z jakého směru se postavy
blíží ke komplexu, hoď 1k3:
1 - Postavy přichází ze směru I
2 - Postavy přichází ze směru II
3 - Postavy přichází ze směru III
(viz. mapa komplexu na straně 16)

Oba mají pocit, že pobyt v labyrintu jim
zlepšil duševní čilost.
Jeden z bývalých druhů se vydal do labyrintu,
ale už ho nikdy nespatřili. Náčelník pak
jakýkoli hlubší průzkum zakázal.

Dle směru příchodu popisuj komplex, zároveň
si dvakrát hoď v tabulce hlídek Alfovy
tlupy k určení toho, kdo zrovna hlídá (první
hod 2k6 a sloupec "Hlídka") a co právě dělá
(druhý hod 2k6 a sloupec "Aktuální činnost
hlídky").

Sigi nechal Bettisovi šifrovaný vzkaz. Bude-li
dost chytrý, dozví se zajímavou věc o svém
otci (spiklenecký úsměv). Víc o tom neřekne.
Popis dalších detailů (počet a zbraně banditů,
pasti, systém hlídek) považují za zradu
bývalých kolegů a věrně nalžou postavám
první věc, co je napadne.

Banditů je málo a spoléhají na to, že jsou
skryti v hlubokých lesích. Na hlídce je tak
vždy jenom jeden bandita. Hlídky se střídají
po 6 hodinách.

4. KOMPLEX

TABULKA VYJEDNÁVÁNÍ

Spatří-li hlídka postavy
Jakmile hlídka spatří postavy, utíká za
ostatními do labyrintu a varuje zbytek
pokřikem "Poplach! ".

Obecné informace:
Velká rovná plochá (zhruba 120x70 metrů) v
jinak kopcovitém terénu. Vysoké husté
křoviny, tráva do pasu. Vzrostlé jilmy udržují
plochu ve stínu. Na severní straně plošiny je
několik metrů vysoká skalní stěna. Jinde se
terén za koncem plošiny mírně svažuje do
okolí.

Pokud je odříznuta od vstupu, předstírá, že je
nahluchlý tulák a hlasitě postavy vítá (čímž
varuje ostatní). Jakmile to jde, utíká do
labyrintu.

Jednání banditů s postavami
Bandité se odvolávají na Alfa. Ten
vyjednávání miluje. Při jednání se Alf potí,
kysele smrdí a několikrát má záchvat kašle.

Je tu divné ticho. Kromě krákání krkavců
(sedí na stromech, krouží na obloze), je slyšet
jen vzdálený zvuk rychlé bystřiny.
13
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Bettis luští: Pokud postavy nic nedělají,
začne Bettis (pokud přežil Okiho útok jedem)
druhý den po jejich příchodu luštit Sigiho
šifru (běhá po komplexu a hledá zprávy,
nakonec nachází přípravek na místě L6).
Zabalený jej schová pod jeden z balvanů (K5)
před sochou (K4). Chce počkat, co se bude
dít, až Alf zjistí ztrátu krabičky (zjistí to za
týden)

Boj proti banditům
V boji se bandité se chovají mazaně. Snaží se
na postavy útočit z různých stran, přičemž
využívají
všech
dostupných
možností
(pobořené části labyrintu (označené na mapě
labyrintu na straně 21 fialovým X), kryty,
závěsy apod.).
Každý bandita užívá své oblíbené zbraně (viz.
boj jednotlivých banditů na stranách 4 a 5).

MAPA KOMPLEXU

Démon: Každý den strávený pozorováním je
možné (hod 5 a 6 na 1k6), že postavy
zahlédnou plížit se na hranici komplexu
vychrtlou dívku žmoulající v puse syrovou
houbu, ptačí vejce nebo malého hlodavce
(tělo A démona Adakinadaka).

Skryté pozorování komplexu
Pokud se postavy skryjí a začnou komplex
pozorovat, zjistí toto:
Hlídky: Střídají se 4 bandité (Bettis, Gamra,
Deltor, Lambos).

Všímavost banditů: Každý den je možné,
že si jich některý bandita všimne (záleží na
aktivitách postav, Vypravěč rozhodne
úsudkem nebo konfrontací (Obezřetnost
banditů vs. Plížení postav).

Latrína: Bandité používají tu v lokaci K3.
Voda: Dvakrát denně jde náhodně určený
bandita se džberem k blízké bystřině.
Jídlo: Jednou za dva dny jde Gamra nebo
Lambos na lov. Občas někdo z banditů něco
vaří na ohni v lokaci K6. Po prvním použití
kotlíku aktivuj jed v kotlíku (strana 9).

Dlouhé pozorování: Pokud postavy vydrží
nespatřeny pozorovat labyrint dva týdny,
příští den vyráží všichni bandité kamsi mimo
komplex
(kromě
jednoho
náhodně
vybraného, který střeží labyrint). Výprava
někde v okolních hexech provede úspěšný
přepad a vrátí se s kořistí za 16 hodin (5
jednotek jídla, 4 prosté nošené nálezy,
4 stříbrňíky, 26 měďáků).

Jiné aktivity banditů:
Někdy trénují střelbu na cvičný terč (K11).
Banditka s lukem (Gamra) chodí často před
sochu hlavy (K4), zírá na ni a pak tam krmí
krkavce.
Někdy hrají dva bandité hru na balvanu (K8).

POPIS KOMPLEXU

Krkavci: Ve dne v noci sedí v komplexu na
různých místech několik krkavců, kteří mezi
sebou často krákoráním komunikují. Bandité
(kromě Gamry) na krkavce nadávají, ale
neútočí na ně (zjistili, že je lepší je nedráždit).

K1 – Dva čerstvé hroby
Osamocená stráž varuje vetřelce před
návratem
velké
tlupy
krvežíznivých
loupežníků a pokud varování nepomáhá,
bude se snažit odejít a setkat se někde se
zbytkem tlupy.

Pod tenkou vrstvou hlíny levého hrobu je
skryt placatý kámen ve tvaru srdce. Je do nej
vyrytá kresba otevřeného oka. V hrobu leží
lidská žena v potrhaných šatech, rána
bodnou zbraní v oblasti ramene (každý s
dovedností Střelba pozná zranění od šípu),
druhé rameno a levá část lebky rozdrcené.

Hroby lidských rozměrů, na obou malé
náhrobní kameny. Navršená hlína si ještě
zcela nesedla. Na levém náhrobku je nedbale
vytesán nápis: "NEHODA". Na pravém
náhrobku pak pečlivěji: "OMEK – KÁMOŠ .
SPADL ZE SKA� LY".
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V pravém hrobu leží na zádech půlelf v
laciných šatech, rozdrcené temeno, ruce
sepjaté na hrudi kolem kyje s hřeby. Na ruce
měděný náramek a v puse stříbrňák. Obě
mrtvoly pohřbené asi před dvěma měsíci.

2 a více úspěchů – Stejně jako 1 úspěch +
němá vidina z minulosti - na balvanech sedí
lidé a hledí na sochu mistra řádu, na jejímž
vrcholku sedí velký krkavec a otevírá zobák.

V "míse" je listí, uschlé větve, navátá zemina,
pod tím vším na dně hodně starých kostí a
lebek. Při průzkumu test na Přežití: Lidské
a zvířecí kosti, ovšem žádné ptačí.

K2 – Ruiny

K5 – Pole balvanů
Asi dvacet náhodně rozmístěných hladkých
balvanů. Jsou nízké a obrostlé mechem. Mezi
nimi, napůl zasypaný zeminou, leží
bronzový gong (asi metr v průměru, váha
300 kg). Zašlý, značně pokroucený. Dvě díry
k zavěšení. Je na něm zobrazena vlčí hlava.

Pokud se postavy ještě nesetkali s Okim, při
průzkumu "mísy" jej objeví (viz. Oki - str. 9).

Zbytky obvodových zdí. Kameny, zbytky
malty. Vnitřní prostor zarostlý vysokým
křovím a trávou.

K3 – Přístřešek s latrínou
V rohu obvodových zdí je vykopaná suchá
latrína, opatřená prknem s dírou, nad ní
stříška z větví a polen. Metr před latrínou leží
na zemi malá pálená miska, ve které je asi 20
malých hladkých kamínků. Do prkna latríny je
čerstvě vyřezán nápis "POHLED PTÁKA".

Je-li sem položena mrtvola nebo jiná
potrava, krkavci se slétnou k hostině a
spokojeně krákají.
Na dně "mísy" je velký čtvercový kámen se
čtyřmi madly. Zvednutí a odsunutí kamene
je test na Svaly. Pod ním je prostor po
okraj plný starých kostí. (Test na Přežití:
Jen lidské a ptačí.)

K6 – Přístřešek s ohništěm
Kdo stráví asi 5 minut soustředěným
pohledem na tvář sochy, hodí si test na
Bystrost (další zírání již nemá ve stejný den
žádný další efekt).

K4 – Kamenná hlava

0 úspěchů + alespoň 1 neúspěch Postava je výrazem sochy okouzlena. Cítí, že
je blízko osvícení. Po naléhání sice odejde, ale
určitě si sem zase někdy sedne, aby své
duchovní prozření dokončila. Při těchto
návštěvách si postava 1x denně hází 1k6:

Asi tři metry vysoká, uklidňující pohled
směřuje k poli balvanů. Místy poškozená či
porostlá mechem, symbol Chodce v tmách je
na čele patrný.
Test na Příběhy: Je to socha jednoho ze
zakladatelů řádu Chodce v tmách, který se
jmenoval Palamu Avadiyen. Prý se osobně
účastnil stavby labyrintu. Říká se, že po
smrti se jeho tělo proměnilo ve velkého bílého
krkavce, který odletěl neznámo kam.

1-3: Pořád ji chybí malinkatý kousíček k
osvícení, určitě to zkusí zase zítra.
4-6: Postava konečně pochopí, že pocit
blížícího se osvícení byl omyl.
Minimálně týden si sem nesedne.

Na vrcholku hlavy leží placatý kámen, který
má na spodní straně vyrytý nápis "STRÁŽCE
SPODNÍ TMY". Vyleze-li někdo na sochu,
rychle se slétne hejno krkavců, začne kroužit
nad sochou a nahlas krákorat. Pokud postava
ihned nesleze, hejno na ni zaútočí. Když
během boje postava sleze, krkavci odlétají.

0 úspěchů – Postava cítí klid a příjemně
duchovnı́ atmosféru okolí.
1 úspěch – Stejně jako 0 úspěchů + postava
v sobě cítí schopnost lépe se soustředit. Ve
zbytku dne má při testech se základem v
BYSTROSTI bonus +1.

Pod stříškou z polen a větví je nedávno
používané ohniště, u stěny hromada polen a
chrastí. Nad ohništěm visí prázdný kotlík.
Vedle ohniště stojí prázdný džber na vodu.
Na kožené šňůrce, visící pod stříškou, je
přehozeno několik proužků sušeného
jeleního masa (celkem dvě jednotky jídla).
V blízkém křoví se válí prázdná keramická
lahvička (jde z ní slabý rybí odér).
Když postavy zkoumají tuto lokaci, přilétne
velký krkavec, uchvátí jednu porci jeleního
masa a začne na ni na obvodové zdi hodovat.
Na vnitřek kotlíku Oki aplikoval jed. První
uvařené jídlo bude otrávené smrtelným
jedem s účinností 5. Na další jídlo již jed
nefunguje.

K7 – Věž kostí
Kamenná, asi 3 metry vysoká, na obvodových
zdech jsou vyryté poškozené obrazy
humanoidů a krkavců. Nahoře osmiboký
miskovitý prostor.

Po odsunutí kamene se jedna z koster zač.ne
sápat ven. V pařátech okovaná hůl, na krku
masivní kovový řetěz. Chce skočit z věže
a projít labyrint. Postav si nevšímá. Jakmile
kostra seskočí z věže, začnou jí nad hlavou
létat krkavci.

Vyleze-li někdo na věž, začnou kolem usedat
krkavci a vše pozorně sledovat.
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Bandité před kostrou s údivem ustupují.
Pokud není kostře bráněno, započne průchod
(pavouk ji nechá být, Stalaktoun ji rozmetá).
Je-li na kostru útočeno, bojuje. Ve druhém
kole se k ní venku přidá hejno velkých krkavců
(strana 6).
Průzkum vnitřku věže: Pokud postavy
stráví čtvrtden vyklízením, objeví na dně věže
velké a překvapivě zachovalé bílé krkavčí
pero + 8k6 měďáků.

Bílé krkavčí pero
V obchodě za něj jako za zajímavou kuriozitu
dostanou 4k6 měďáků.
Druidi a Lovci cítí z pera duchovní sílu.
Podívá-li se Druid nebo Lovec s perem v ruce
na ptáka, může se 1k6 minut dívat jeho
očima. Při každém dalším použití hoď k6.
Když hodíš víc jak 4 (lovec víc jak 3), upadáš
na hozený počet hodin do mdlob.
Pokud jsi byl v bezvědomí 6 hodin, 6 dnů máš
těžké závratě z výšky už při pohledu 3 metry
hluboko a odmítáš pero použít.
K nositeli během následujícího čtvrtdne
přilétne krkavec a osloví jej. Nabídne mu
rozhovor se svým vedoucím a obchod. Vedoucí
při jednání prohlásí, že krkavci mají o pero
zájem a nabídne za něj stříbrnou čelenku.
Stříbrná čelenka Khallava
Po obvodě vyryté oči. Po nasazení oči ožijí a
nositel vidí vše kolem sebe. Pro mozek je to
ale příliš velká zátěž, postava ucítí po
(BYSTROST + 1k3)*10 minutách ostrou bolest
hlavy. Pokud čelenku ihned nesundá, omdlévá
na 1k6 hodin.

Kostra z věže - (4-2-0-0)
Boj zblízka 2
Útok holí - 7 k. (4+2+1), tupé zranění 1
Uhýbání - 2 k. (2+0), 0 k. bez pádu
Odrážení - 7 k. (4+2+1)
Zbroj - 2 k. (kosti)
KOSTNATÝ - Bodné a střelné zbraně
způsobí vždy jen 1 bod zranění.
OKOVANÁ HŮL - Na konci hole vsazena
lebka krkavce. Její zásah kromě tupého
zranění způsobí útok strachem (2 kostky).
ŘETĚZ - 15 tlustých článků. Na každém
vyryto jedno písmeno. Nápis, čtený od
písmene "O" (není však zřejmé, odkud začít
číst), zní "OPECZOWATIELNIK". Nositeli
stačí k pohybu proti silovému poli v labyrintu
(oblasti L12, L13, L14) při testu na Svaly
jen jeden úspěch a neztrácí pak 1 Sílu.

Na spodní straně balvanu je čímsi ostrým
vyrytý nápis "FALEŠNÁ STŘEVA".

Jeden bez poklopu, druhý je napůl zakryt
dřevěným poklopem, na jehož spodní straně
je uhlem napsáno "DRUHÁ STRANA
HRY".

K9 – Pěšina k bystřině
Vyšlapaná stezka k dravé bystřině (doplnění
zásoby vody na maximum). Akcí LOV se zde
místo myši uloví žába nebo malá ryba.

Test na Příběhy: Cely pro pobyt ve tmě,
skrz poklopy se v noci dávalo jídlo. Pobyt
měl napomoci přemýšlení o vlastní osobě.
Každým otvorem se dá dostat do další
místnosti (asi 2x3 metry, výška stropu 2
metry) se zbytky prostého dřevěného lůžka.
Na jeskynní podlaze leží různě velké kameny.
Místnosti jsou od sebe odděleny dřevěnými
stěnami, mezi kterými je nasypána suť.

K10 – Cely
Přírodní jeskyně, uměle prohloubená a
rozšířená. Podlaha ze starých prken, v ní
ztrouchnivělý dřevěný poklop, částečně
odsunutý na stranu. V jednom rohu velká
díra v podlaze. Pod poklopem zhruba 1 metr
vysoký prostor s dřevěnou podlahou, ve které
jsou dva otvory.

Spodní místnost pod poklopem
O stěnu je opřen oklestěný strom, použitelný
jako žebřík. V jednom rohu pod kamenem
nedbale schován poškrábaný stříbrný
prsten s ozdobným nápisem KADAPATA.

úroveň
komplexu

Prsten je kouzelný (viz. str. 21), cena v
obchodě 4 stříbrné, před dělením kořisti si jej
tam před týdnem schoval Lambos. Když ho
měl pak na prstu, odhalil jeho efekty a dokázal
ho sundat, časem ho chce prodat. Alf ho pozná
a rozčileně se ptá, jak k němu přišli. Lambos
mlčí. Je-li u toho démonovo tělo B, bezelstně
řekne, že prsten do cel ukryl Lambos.

K8 – Velký placatý balvan
Na horní straně je vyryta mřížka (asi 30x60
cm). Na některých spojnicích stojí dřevěné
špalíky, tři tmavší, tři světlejší. Vedle v
prachu dva měďáky.
Na mřížce bandité hrají hru Hrad. Pokud se
postavy s bandity spřátelí, rádi jim hru
vysvětlí a zahrají si s nimi o malou částku.
Vypravěč může hru pojmout jako test na
Bystrost nebo ji odehrát podle pravidel
uvedených na konci modulu v Přílohách.

vstup

patro -1

Na zbytcích postele sedí útlá dívčí postava
(tělo B démona Adakinadaka). Spatří-li
světlo postav nebo uslyší hluk, na 5 minut se
částečně zneviditelní (spatření chvějícího se
obrysu je test na Ostražitost -1).

patro -2

Pokud postavy neuspějí v testu a jsou v
místnosti déle než 5 minut, spatří náhle dívku,
choulící se v rohu. Je hluchá a chraptivě
opakuje, že se schovává. Pokud je nucena
vylézt z jeskyně, utíká ke stromu za tělem A.
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Spodní místnost bez poklopu

Ke slezení dolů je potřeba test na Mrštnost
+2. Při neúspěchu následuje pád z výšky 6
metrů (4 kostky vs. nekovová zbroj postavy).

Na zbytcích postele leží zbytky dávno
rozpadlé humanoidní kostry, chybí lebka. Do
zdi kdosi dávno vyryl šest vysokých rýh.
Prsten Kadapata
Řekne-li nositel lež, zbělí mu pramen vlasů a
musí uspět v testu na Výdrž. Při neúspěchu
jej přepadne třívteřinová mdloba (kdo stojí,
hroutí se k zemi). K sundání z prstu je třeba
uspět v testu na Osobnost -1. Pokud
postava neuspěje, je z toho tak zdrcena, že se
na další pokus musí vyspat.

K11 – Terč

K13 – Různé stromy

Vytáhnutí řetězu je test na Svaly. Na nižším
překladu i kolem stojících balvanů leží
mechem porostlé kusy bílých kostí s
hustotou olova. Pod stojícím balvanem leží
v křoví metrová rezavá palice.

Náhodně rozmístěné vzrostlé stromy, hlavně
jilmy. Na jednom dále od vstupu se skrývá tělo
A démona Adakinadaka. Sedí na větvi vysoko v
koruně a zezdola je velmi obtížné tělo spatřit
(test na Obezřetnost -2).

Napadne-li postavy zavěsit na háky řetězu
gong (300 kg) z místa K5, nech si popsat, jak
to dělají, na nejisté akce vymysli vhodný test.
S technikou temného středověku to nebude
jednoduché.

Octnou-li se totiž postavy blízko, umí se na 5
minut částečně zneviditelnit. Úspěšná postava
spatří na stromě mlhavý obrys postavy.

Udeří-li se do visícího gongu kovovou palicí
před OBNOVENÍM (viz. lokace L23), ozve
se z velké dálky hluboké vlčí vytí a celý portál
se lehce zachvěje. Nic dalšího se nestane.

K14 - Trilitony s řetězem

U skalní stěny, na dřevěných nohou, ze
zvířecí kůže, vycpaný látkami a šiškami.
Představuje zvířecí tělo o velikosti mladého
srnce. Trčí z něj tři šípy s dřevěnou špičkou.

Spodní stojící balvany se symboly Chodce a
siluetami vlka mají asi 2 metry. Na jejich
překladu stojící balvany asi 1.5 metru. V
horním překladu dvě díry, skrz prochází tlustý
rezavý řetěz s háky na obou koncích, v dírách
už téměř srostlý s kamenem.

Kolem v trávě leží podobné šípy, pár
zlomených. Jedna postava si může po chvilce
sbírání napsat zásobu dřevěných šípů s
hodnotou 1k6.

K15 – Vstup do labyrintu
Šířka 3 metry, výška 2 metry. Kolem se na
zemi válí kusy rozbitých kamenných sloupů a
kamenné pergoly. Vpravo od vstupu byl kdysi
zřejmě druhý vstup či výstup, momentálně
zasypaný.
Deset
silných
kopáčů
s
vybavením
(krumpáče, vozíky atd.) by zával odstranilo
za týden a dostalo by se tak do labyrintu z
druhé strany.

Na straně obrácené ke stěně je ve spodní
části terč rozříznutý a výplň čouhá ven.
Uvnitř je zastrčený kus látky s uhlovým
nápisem "ALF TO SCHOVAL VE
STUDNI DARŮ. SIGI."

Nad vstupním otvorem
vytesán velký nápis:

je

do

skály

Narychlo vyrobený, asi čtyři metry vysoký.
Kde končí žebřík, začínají ve skále vysekané
stupy a chyty. Po nich se dá snadno lézt
dál.

Ve vstupu je z polen postaven primitivní rám
a v něm visí až k zemi tlusté neprůhledné
závěsy, sešité z mnoha různých kusů látky.
Chrání před chladem a větrem.

Ve výšce asi deset metrů chyty a stupy končí
a je zde ve stěně malé skalní sedátko.

K16 – Labyrint

Je tu hezký výhled na široké jilmové koruny.
Do skály vlevo od sedátka je čerstvě vyrytý
nápis "VLASY PLEŠATÝHO".

Popis v kapitole Labyrint dále.

Obecné informace:
Vytesán do skály. Všechny stěny obloženy
plochými kameny. Díky tenkým lesklým
žilkám, vystupujícím z povrchové struktury,
září kameny tmavým načervenalým světlem.
O světlo se zde postavy nemusí starat.
Obyčejný kamenný strop, na podlaze větší
kamenné dlaždice, pokryté navátým prachem
a hlínou. V oblastech obývaných bandity je
prach a hlína odmetena ke stěnám. Výška
stropu asi tři metry.

Magie v labyrintu:
Žilnaté kameny částečně blokují magii.
Začne-li někdo uvnitř labyrintu, či pár metrů
od něj, kouzlit, začne mu nahlas pištět v
hlavě (zvuk brzdícího vlaku). Chce-li i tak
postava dokončit kouzlo, musí uspět v testu
na Výdrž -2.
Uspěje-li, pokračuje v kouzlení a hodí si
běžný hod na seslání kouzla. Za hodnotu
vedoucí k magické nehodě se však bere
jakékoli číslo v rozsahu 1-3 a efekt magické
nehody urči tak, že dvě hozená čísla seřaď od
nejvyššího k nejmenšímu.

Nápisy v labyrintu:

BLUDISKO
ČAROVÁNIE ZAPOWEDZENO

K12 – Opřený žebřík

5. LABYRINT

V labyrintu stojí kamenná pódia se stélami,
které poutníky informují a někdy i varují.
Test na Příběhy: Stáří nápisů je asi 500
let, starobylá podoba současného jazyka.

L1 - Vstupní koridor
Je dlouhý necelých 20 metrů, na konci je
stejný rám se závěsy jako ve vstupu. V
polovině je směrem k západní zdi otočená
socha lidské ženy.

21

22

LABYRINT CHODCE V TMÁCH

LABYRINT CHODCE V TMÁCH

Postava s jakýmkoli talentem magie pozná,
že žena neuspěla v provedení kouzla.

L3 - Pódium

Na konci koridoru, těsně před závěsem,
vytváří několik fošen kryt s hodnotou 5
vhodné místo ke střelbě. Blíží-li se postavy
ke krytu s agresivními úmysly, bandité
pravděpodobně zpoza krytu vystřelí a budou
ustupovat dál.

Na pódiu stojí stéla o velikosti dospělého
muže s vyrytým symbolem Chodce v tmách.
Pod symbolem je omšelý nápis v archaickém
jazyce:
"Dobrořečenie
Chódcza
v
temnici naleze enom stvořenie, ktorže
ciestu celučkou přeblúdi ode tuta do
obluka."

L2 - Za závěsem

L4 - Kamenná zídka
Vhodně navršené balvany, dobré místo ke
střelbě. Hodnota krytu 5.

Jeden kámen na stěně po levé straně za
závěsem je velmi poškrábaný (pokud postavy
nespěchají, zjistí to bez testu). Dá se vyviklat
a vyjmout. Poté i nakouknout skrz zeď
(prolézt nelze) do prostoru L5.

L5 - Za střílnou
Průchozí prostor. Z této strany se dá viklavý
kámen ve zdi, vedoucí do prostoru L2,
snadno vyrazit. Pod viklavým kamenem je o
zeď opřená poškozená lehká kuše (po
každém výstřelu je možnost 3 z 6ti, že něco
praskne) a dost šipek do kuše na zvýšení
zásoby o jeden stupeň.

Za zatáčkou je u země nastražen drát,
ovládající bodcovou past. Při opatrném
postupu se dá nastražený drát objevit (test
na Ostražitost +2).
Při bezhlavém pronásledovánı́ banditů je to
těžší (test na Ostražitost).

L6 - Pódium se studnou

Bodcová past: Ostré kůly (test na
Mrštnost / Úspěch = POVALENI� /
Neúspěch = POVALENI� + Bodné zranění 2,
ale hoď si na Zbroj).

V levé ruce zkamenělá harfa, pravá ruka
ukazuje na zeď, v obličeji výraz
soustředění. Na pravé ruce visí potrhaný
slamák se zastrčenými krkavčími pírky,
připomíná královskou korunu.

Alf totiž za účelem udržení morálky pořádá
každé dva týdny různé soutěže. Vítěz pak
nosí celý den tuto "korunu". Ostatní jej
celý den oslovují "Výsosti".

Na pódiu nízká studna, bez vody, hluboká
půl metru. Od pohledu je jasné, že ji bandité
používali jako odpadnı́ jámu při vyklízení
labyrintu (suť, kusy dřeva atd.).

Ve vhodný okamžik (ideálně po spuštění
bodcové pasti), může případný bandita v
prostoru L5 vyrazit poškrábaný kámen ze zdi
a vytvořit tak dostatečně velkou střílnu pro
jednoho střelce s opotřebovanou lehkou kuše
(po každém výstřelu je možnost 3 z 6ti, že
něco na kuši praskne).

Nápis na stéle za studnou zní: "Kto
pochtieva dobrořečenie od Chódcza,
musi tu dat libovůlivou svoju ceněnost
jakože dar."
Po důkladném prohrabání se pod haldou
odpadků dá najít špinavý plátěný pytlík. V
pytlíku je dřevěná krabička, v krabičce
vypálená hliněná lahvička, uzavřená
voskovou zátkou se symbolem lebky. V
lahvičce je mléčně zabarvená tekutina vonící
po bažině.

Hodnota útoku střelou z kuše:
Alf, Bettis, Deltor – 4 kostky
Lambos – 7 kostek
Gamra – 8 kostek
Všichni bodné zranění 2.
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L7 - Náčelníkův pokoj

Postava zkoumající otevřenou lahvičku může
provést test na Léčení nebo na Přežití,
vždy s postihem -1.

Je od zbytku prostoru oddělen klasickými
dřevěnými rámy s těžkými visícími závěsy, za
normálních okolností jej obývají náčelník Alf a
jeho syn Bettis.

Úspěch: Vzácný a drahý extrakt ze sekretů
exotických žab. Nejspíš prudce jedovatý. Na
orky ovšem funguje jako afrodisiakum
(bohapustá lež, rozšířená nepřáteli orků).

Dřevěná postel pro dva lidi
- leží na ni Bettisova otřískaná loutna (cena
2 stř., VYSTUPOVÁNI� +1).

Účinky lektvaru (hoď 1k10):

Stolek + jedna židle
- na stolku dvoje šperháky (cena za každé 8
stř., +1 ZLODĚJINA u otevírání zámků).

1 = Vyléčí všechny nemoci (i Alfovu)
2-10 = Vyléčí všechny nemoci (včetně Alfovy)
+ uživatel čelí za 1k6 minut jedu (účinnost 9)

Velká truhla
- kvalitní zelená vesta s vyšitým orlem
(zdobená drobnými perlami a zlatou nití, cena
3 zlaté, bonus +2 k MANIPULACI, při jednání
s boháčem je šance 1 na 1k10, že boháč pozná
svůj majetek a hlasitě jej požaduje zpět).

PLNÝ ÚČINEK: Okamžitá smrt uživatele
OMEZENÝ ÚC�INEK: Ztráta veškeré Síly a
koma trvající 1 den. Dokud postava nepožije
protilátku (vyráběnou z vnitřností velmi
vzácných černých čápů), má trvale sníženou
Sílu o 1 bod.

- kožich z králíků (cena 2 stříbrné, +2
bonus proti PODCHLAZENI�)

- pod jedním polštářem křesadlo (cena 1
md. / +1 k TÁBOŘENÍ)

- 3 prosté nálezy v doupěti

- pod různými houněmi a na podlaze
roztroušeno celkem 4k6 mědáků

- mramorový symbol
Chodce (asi 20x20 cm,
5 kg, zabere 1 řádek v
inventáři)

- pokud postavy někoho z posádky přemohly
dřív, než si vzal své zbraně, pak leží zde.

L10 - Skladiště

Velká truhla má falešné dno (dá se zjistit
poklepem, nakloněním truhly (něco jako by v
truhle jezdilo) nebo jim to v rámci prosby o
svůj život prozradí Alf). Dno se otevře
zatlačením na jeden z rohů dna. Pod
falešným dnem leží:
- rozumně velký cenný nález v doupěti

Několik sudů a hrubých dřevěných polic.
- šípy (tři zvýšení zásob), jídlo (pět zvýšení
zásob), voda (pět zvýšení zásob)
- pila, kladivo, dřevorubecká sekera
- další různé věci, které postavy napadnou a
které by mohly v provizorním skladišti
banditů být.

- 3k6 stříbrňáků
- hledaný předmět (pokud byly postavy
vyslány pro nějaký speciální cenný předmět,
najdou jej právě zde).

L11 - Pódium
Bandité za toto pódium nechodili. Svědčí o
tom hromady sutě, harampádí a mnohem
vyšší vrstva prachu na podlaze za pódiem, ve
které jsou nezřetelně vidět stopy jednoho
obutého humanoida.

L8 - Pódium
Stéla na pódiu je plná puklin, nicméně
některé zbytky slov se dají přečíst: "...
obřě ... znáváš ... cestniky ... s ktožem ...
Ty .... avil sa do bludiska?" (původně tam
bylo: "Jak dobřě poznáváš pocestniky, s
ktožemi Ty vypravil sa do bludiska?)

Stéla na pódiu obsahuje nápis: "Ciesta ku
tajemstvu je valně dluhá a čas jesť pro
Chódcza enom hřička."

L12 - Oblouk před mrtvolou

L9 - Pokoj posádky

Tlustá vrstva
obutého tvora.

Zde spávají zbylí členové tlupy. Dvě spací
místa u zdi + malý Lambosův stan.
- pod dekou ve stanu Lambosova flétna
(cena 1 stříbrný / +1 k VYSTUPOVÁNÍ)

prachu,

stopy

jednoho

Postupně se zde začíná křivit čas. Poutníkům
připadá, že jim každý krok trvá minutu.
Konverzace se stává obtížnou, protože
frekvence zvuků je změněná (hráči a hráčky
by za své postavy měli mluvit hluboce a
pomalu, poslední slabika každého
slova se nevyslovuje).

- opřený o zeď společný krátký luk (pro
banditu jdoucího na lov).
- pod jinou dekou Deltorův velký pálený
džbán (cena 2 md.), ze kterého rád pije. Je
na něm vyvedena medvědí hlava.
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Vydat se zpět k pódiu L11 je obtížné, brání
tomu silové pole – test na Svaly, nutno
dosáhnout 2 úspěchů (nositeli řetězu od kostry
z věže stačí 1 úspěch).

- on sám zde umřel kvůli kombinaci stáří,
stresu a šoku, když mu bylo zjeveno strašné
tajemství  jeho nevlastní syn zabil jeho
vlastního syna, dál o tom nechce mluvit.

Každý pokus postavu oslabuje a nezávisle na
výsledku testu ztrácí 1 Sílu (nositel řetězu ne).
Stejný test k posunu o jednu oblast zpět musí
zájemci absolvovat i v následujících oblastech
L13 a L14.

- pokud kolem prošla kostra z věže, poznal
podle hole a řetězu, že se jednalo o jednoho z
důležitých uctívačů z dávné minulosti.

L13 - Vysušená mrtvola humanoida
Ve vrstvě prachu stopy jednoho obutého
tvora, vedou kolem mrtvoly kamsi dál.
Jakmile se postavy přiblíží,
vznese se nad ostatky
mihotavý
duch
mlynáře
Raula, se kterým jsou postavy
schopny normálně mluvit,
neboť
debata
probíhá
telepaticky. Raul sám osloví

- před pár týdny ho minul obezřetný muž. Na
oslovení nereagoval. Prohledal jeho tělu
prázdné kapsy a šel dál.

L14 - Mezi mrtvolou a pavoukem
Časové zakřivení dále roste, poutníkům před
očima probíhají střípky z jejich života, viděné
jakoby z výšky.
Každému z nich je pak Chodcem odhaleno
nepochopené či dávno zapomenuté tajemství
jejich života (hoď 1k6 v tabulce tajemství).
Nechceš-li použít tabulku, nenech postavy
házet a nějaké tajemství jim řekni.

náhodně zvolenou postavu, nicméně v
blízkosti Raula spolu mohou telepaticky a
normální rychlostí mluvit i postavy mezi
sebou (Raul hraje roli přenosového média).

TABULKA TAJEMSTVÍ

L15 - Pavučinový tunel

Pavouk couvá zpět mimo dým a čeká. Za dvě
kola smradlavého čoudění se pavučina sama
uhasí a dým se rozptýlí.

Před pavučinou přestává působit silové pole,
bránící postupu vzad. V pavučině žije
vychrtlý obří pavouk, živící se zbloudilým
hmyzem a zbloudilými ptáky.

Oběť: Hodí-li postavy pavoukovi Raulovu
mrtvolu (nebo polovinu) či min. 3 jednotky
jídla, pavouk s kořistí zmizí kamsi ke stropu a
postavy se mohou pokusit o útěk (test na
Mrštnost). Neúspěch = pavouk postavu
dohnal na konci pavučiny.

Pavučina: Pavučinami je pokrytá podlaha,
strop i stěny. Vše se stále děje ve
zpomaleném režimu, bez Raula stále není
možné normálně komunikovat. Na podlaze je
dost mezer na to, aby při opatrném postupu
nedošlo k přilepení (test na Mrštnost +2).

V případě obětování poloviny Raula zůstane
Raulův duch u postav se svou druhou
polovinou. Pokud pavoukovi hodí celého
Raula, mlčky je opustí.

Pokud se někdo nalepí, pavouk se přijde
podívat a zaútočí. Pokud ne, objeví se pavouk
až někde za polovinou tunelu, nebo pokud je
ničena síť. Odlepit se od jednotlivých vláken
sítě je jednoduché.

Kron: U konce pavučiny je v kokonu zabaleno
torzo lidské postavy (bandita Kron). Poblíž leží
krátký meč.

Oheň: Pokusí-li se postavy pavučinu zapálit,
je po uplynutí jednoho kola chodba plná
dýmu a smradu. Postavy nevidí a navíc si na
začátku každého kola postavy hodí test na
Výdrž, při neúspěchu ztrácí jednu Sílu
(kašlou a dusí se).

Pokusí-li se postavy dostat mrtvolu z kokonu,
najdou u ní v kapse 2k6 měďáků a stříbrný
řetízek s bílým kamenem (drobný
předmět, cena 4 stříbrné, Alf v něm pozná
řetízek ze společného lupu, Kron jej zjevně
ukradl).

- žádá postavy o vynesení jeho těla ven z
labyrintu a hození do mísy na věži kostí (K7).
- je se svou mrtvolou svázán, pokud postavy
nesou jeho mrtvolu (těžký předmět), následuje
je. Nevadí mu, pokud je jeho mrtvola
rozpůlena na dva běžné předměty.
- během cesty bludištěm nebude postavám
nijak pomáhat (podle něj je průchod rituál, je
třeba si prožít každou místní zkušenost).
- mramorový symbol Chodce v tmách označí
za důležitý rituální předmět, ale víc neví.
- z dívčích těl Adakinadaka má špatný pocit,
nemluví na ně, drží se od nich dál.
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ÚSTUP: Utrží-li 6 a více zranění, pokusí se
o útěk někam ke stropu do velmi hustých
pavučin a minimálně 1 den se tam tiše
skrývat. Pokud jej postavy budou aktivně
hledat a uspějí v testu na Přežití, boj
pokračuje.

Pokud utíkali před pavoukem, zdrží se tím a
pavouk je dostihne. Chce-li někdo odnést celý
kokon, zabere tři řádky v inventáři.
Boj s pavoukem
Zpomalený boj, každý má čas na to, aby své
zbraně používal co nejúčinněji. Zranění všech
zbraní je tak o 1 vyšší. Hodnoty zranění útoků
pavouka již tento efekt zohledňují.

PAVUČINA: Pro všechny kromě pavouka
je pavučina NÁROČNÁ zóna (při akci BĚH
test na Mrštnost, neúspěch = postava se
přemístila, ale spadla u toho na zem).

Pavouk - Nestvůra - (8-6-0-0)
POHYBLIVOST: 2
ZBROJ: 3 (tuhá kůže)

NESTVŮRNÉ ÚTOKY (hoď 1k3)
Hod 1 - PAVOUČÍ KOPANEC
Pavouk se nohama ožene po dvou
nepřátelích v krátké vzdálenosti. Útok
používá 5 kostek se zraněním 2 (tupá
rána). Útok se dá ODRAZIT.

SPECIÁLNÍ VLASTNOST: RYCHLOST
Pavouk zde žije dlouho, na pokřivení času si
zvykl (od hodnoty karty iniciativy si tak odečte
3). Uhýbáním navíc reaguje na každý útok
postav. Hodnota uhýbání je vždy 6, i když u
toho pavouk nepadá k zemi.

Hod 2 - SÍŤOVÝ ÚTOK
Pavouk přesekne vlákno. Na postavu padá
kus pavučiny shora nebo se k ní zavinuje
pavučina z boku. Utratí-li postava krátkou
akci, hodí si test na Mrštnost. Neúspěšná
postava je LAPENÁ (bez utracení krátké
akce je postava LAPENÁ automaticky) a
dokud se pavučiny nezbaví (akce na celé
kolo, postava nemůže dělat nic jiného),
provádí veškeré akce či testy s postihem -2.

SPECIÁLNÍ VLASTNOST: SLOVA
Pavouk díky pobytu v labyrintu zmutoval a
vyluzuje v minulosti odposlouchané zvuky,
znějící jako chrchlavá lidská řeč. Význam slov
nezná, chce jen překvapit. V každém kole hoď
na začátku jeho akce hod 1k6, abys zjistil, co
pavouk zachrčel:
1 – nesrozumitelné chrčení
2 – „Mám hlad“
3 – „Venku prší“
4 – „Strašně chrápeš“
5 – „Jdu pro vodu“
6 - „--Jméno přítomné postavy--“

Lapí-li LAPENOU postavu druhá pavučina,
je postava ZNEHYBNĚNÁ. Bojovat již
nemůže, nicméně se může jednokolovou
snahou pokusit osvobodit (test na Svaly
nebo na Mrštnost). Postih za LAPENÍ -2
stále platı́. Osvobozená postava je LAPENÁ
a leží na zemi.

(postavu zvol náhodně, poprvé má toto
zachrčení za následek test na Osobnost
dané postavy.

Hod 3 - PAVOUČÍ KOP + SÍŤOVÝ ÚTOK
Pavouk bleskurychle provede oba své útoky.

Neúspěch znamená, že je postava zaskočena, v
tomto kole už nic nedělá a její hodnota
iniciativy se mění na 10).

Útok za ZNEHYBNĚNOU postavu:
Je-li některá postava ZNEHYBNĚNÁ,
provede pavouk právě jen tento útok.
Kusadly kousne postavu a vstříkne do ní svůj
Ultrajed (účinnost 5, kombinuje účinky
Ochromujícího a Smrtelného jedu).

TABULKA ÚMRTÍ

Temný úsek (L16)
Tento úsek, stejně jako zbytek labyrintu,
pokrývá tlustá vrstva prachu bez žádných
viditelných stop. Pár metrů před mříží L16A
už končí časová deformace a postavy tak
spolu mohou normálně mluvit i bez Raula.
L16A – rezavá mříž z tlustých kovových tyčí,
vzdálených od sebe asi metr (svisle i
vodorovně), 10 metrů za mříží je vidět úzký
vstup v místě L16B a deska na zdi vedle něj s
nečitelným nápisem. Pravá zeď je až po vstup
L16B vlhká a místy po ní stékají kapky vody.
L16B – Úzký vstup do temných uliček. Vedle
kamenná deska s nápisem: "Kto jesť
prawdicou najviece, do temnice vkročí
jak prvěnec i vizionku uchowa".
Úzkými chodbami se každý musí proplétat
sám. Zdi nesvítí, naopak světlo pohlcují,
takže je tam tma i pro skřety. Vložené zdi tu
tvoří klikatou cestu, nedá se zabloudit.
První postava ze skupiny, která beze světla
projde tmou, uvidí klipové vize, v nichž jiný
náhodný člen skupiny umírá. Skupinou se
myslí další postavy, které jsou v okamžiku
vstupu první postavy v oblasti mezi mříží a
vstupem.

Je-li někdy v budoucnu tato dotčená postava
vystavena
odpovídajícímu
kritickému
zranění, aplikuj na ni II. stupeň talentu
Popravčí (hodí 2x, u obou hodů seřadí čísla
od většího k menšímu a vyšší číslo je finální
hodnotou hodu).
Je-li postava vystavena jinému kritickému
zranění, nastane bez utracení bodu vůle efekt
talentu Šťastlivec I. stupně (hoď 2x, ber nižší
číslo).
Měla-li být postava usmrcena jinak (oheň,
otrava, hlad, chlad atd.), Vypravěč by ji k
rozhodujícímu hodu o život měl poskytnout
dvě bonusové kostky navíc. Pokud i tak
postava umře jinak, než řekly vize, bere se to
jako divný žert záhadného Chodce v tmách.

Léčivá nádrž (L17)
Na pódiu stojí
(hloubka 1 metr)
bez zápachu. Na
„Zmyj svojnu
budešcnosti.“

Způsob smrti urči náhodně dle tabulky
úmrtí. Záleží na první postavě, zda své vize
dotčené postavě popíše nebo ne.
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mělká kamenná nádrž
naplněná čirou tekutinou
stéle za nádrží je nápis
dávnosť i vkroč do

Obluda je srostlá s podložím a pronásledovat
nikoho nemůže. Hodí-li mu postavy mrtvolu
(pavouk, Raul, Kron), pozře ji, ale loví dál.

Ponoří-li se postava do nádrže, hoď 1k4:
1 - Léčba 1 bodu ve všech vlastnostech
2 - Zisk jednoho bodu vůle + pokud má
postava kritické zranění, sníží se doba léčení
na polovinu

Došla-li Kostra z věže
až sem, leží vedle
Stalaktouna kostřina
okovaná hůl, (dosud
funčkní)
a
již
nefunkční
čtvrtina
masivního
řetězu.
Zbytek řetězu byl
pozřen

3 - Zisk 2 bodů vůle
4 - Oba efekty hodů 1 a 2
Po každém použití se voda v nádrži zakalí a
zhruba hodinu je nádrž nefunkční. Poté je
voda opět čirá a funkční.

HRYZNUTÍ KAMENE
Podle počtu obsazených řádků v inventáři
použij nejbližší vyšší kostku a hoď. Hozené
číslo znamená věc, kterou Stalaktoun
uchvátil do svých kamenných čelistí.
Zbraň  Neuspěje-li postava v testu na
Svaly, přišla o zbraň. Pokud uspěje, drží ji
dál, ale kvalita zbraně je o 1 nižší.
Zbroj nebo helma  Kus zbroje je
uhryznut, kvalita je o 1k2 nižší, postava utrží
1 zranění.

Vlhká část labyrintu (L18)

Jiný inventář  Předmět byl pohlcen.

Zvyšuje se vlhkost vzduchu, ze stropu kape a
na podlaze jsou kaluže. Kolem se začínají tyčit
hustě nakupené stalagmity.

Jakmile Stalaktoun třikrát něco pozřel, má
dost a stahuje se i s chapadly pod zem.

Stalaktoun - Nestvůra - (10-0-0-0)

Nejtlustší stalagmit uprostřed oblasti je
podvyživený Stalaktoun, který zde desítky let
hibernoval, ale kroky dobrodruhů jej
probudily. Živí se neorganickým materiálem a
vlhkem. Zkoumá-li postava zdálky stalagmity,
hodí test na Přežití.
Úspěch: Tento druh stalagmitů není
přirozený, uvnitř některých cosi červeně
září.

POHYBLIVOST: 0
ZBROJ: 8, proti střelným zbraním 10
INICIATIVA: vždy 1
Neuhýbá útokům a spoléhá na svou zbroj.
Jakmile utrží alespoň 6 bodů zranění, stáhne
se pod zem a 1k6 dnů se neukáže.
CHAPADLA: Útočí-li postavy na chapadla,
také neuhýbají a spoléhají na svou zbroj 8. K
vyřazení chapadla je nutné mu udělit 3
zranění. Pokud postavy vyřadí 4 chapadla,
Stalaktoun se i s chapadly skryje pod zem.

Jakmile se postavy dostanou do stejné zóny
jako tlama Stalaktouna, pokusí se je nestvůra
údery chapadel (stalagmitů) postrčit směrem
ke své tlamě. V nejtlustším stalagmitu se
otevře tlama plná ostrých zubů s blýskavými
špičkami (postava se statusem TERČ provede
test na Řemesla - špičky zubů vypadají jako
diamanty) a pokusí se vyrvat postavě její
zavazadlo, zbraň nebo uhryznout kus zbroje
(viz. dále Nestvůrné útoky Stalaktouna).
Jakmile je třikrát úspěšná, nebo jakmile
všechny postavy úspěšně proběhnou, stáhnou
se chapadla i Stalaktoun do podlahy a není na
co útočit.

NESTVŮRNÉ ÚTOKY STALAKTOUNA
TANEC CHAPADEL
Každé kolo v nebezpečné oblasti postava
chapadlům uhýbá (test na Mrštnost -1)
nebo jejich ranám vzdoruje (test na Svaly
-1). Neúspěšná postava je strčena k tlamě a
získává status TERČ. Na začátku příštího kola
bude čelit HRYZNUTÍ KAMENE.

Není-li postava TERČEM, může z oblasti
kamkoli utéct pomocí akce ÚTĚK s
postihem -1.
Je-li postava TERČEM,
aplikovat úspěšný ÚSTUP.

musí

nejdříve

Mokrá stéla (L19)
Vlhko poškodilo povrch stély na dalším
pódiu, ale nápis se dá stále přečíst: "Nechť
každyj kročej tvoj je oblahoslaven
Chódczem v temnici i roznosuje
prawdicu po světku."
V další části labyrintu už vlhko a kapající
voda mizí, i když zeď po levé ruce je ještě
nějakou chvíli mokrá a stékají po ní čůrky
vody.

Bariéra (L20)
Dva metry vysoká bariéra s půlmetrovou
mezerou u podlahy po celé šířce chodby. Dá
se přelézt (test na Mrštnost +1) nebo
podlézt (bez testu). Obě těla démona
Adakinadaka bariéru podlézají.

Způsob zdolání překážky nemá žádný
okamžitý efekt, ale Chodec v tmách podle
toho žehná darovaným předmětům (při
náhodném určování efektů předmětů v místě
L21 aplikuj příslušné bonusy).
Zeď po levé ruce je trochu vlhká a stékají po
ní tenké pramínky vody.

Kamenný podstavec (L21)
Na pódiu stojí kamenný podstavec. Pokud
postavy vložily do studny v místě L6 nějaké
věci, najdou je zde. Pokud postava vložila do
studny víc věcí, najde zde jenom první
vloženou věc. Zbytek leží ve studni.
Věci na podstavci lehce září. Na stéle za
podstavcem je nápis: "Po usilowániu jesť
podar ti nazpátčen s duchem Chódcza.
Požívaj mnogomudře."
Když se postava dotkne své
věci svou pokožkou, záření
přestane. Věc trochu hřeje,
ale postavy nemají jak
zjistit, co daný předmět
umí.

Kamenné sloupy (L22)

U stěny stojí pět kamenných sloupů. Na
každém je deska s vytesanou poučkou:
1. Vsje udjiaté jest prawdicou.
2. Prawdica býla i jesť. Dobrost i křiwota jest
ledva vymyšlenie.
3. Živosť jesť ciesta ku prawdici.
4. Snaženstvie i udatenstvie jesť ciesta ku
živosti.
5. Kakékoli činěnie přjetvoří se v prawdicu.
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Klenutý oblouk (L23)

Nekompletní

průchod:
Projde-li
obloukem postava, která neprošla kolem
všech pódií, je ihned teleportována z
labyrintu ven a je jí do mozku poslána
nečekaná vize vyvolávající úlek (spolknutí
obrovitým vlkem).

Kousek před závalem je ve skále vytesaný
klenutý oblouk s nápisem: "Tys diel
prauwdice". Pár metrů za obloukem je vidět
metr vysoký pilíř, napůl zasypaný v závalu.
Jakmile obloukem projde první postava,
která se během cesty labyrintem ocitla v
blízkosti všech pódií, stěny zhasnou a nastane
tma. Ta trvá 10 sekund, ozývá se hlasité
krákání krkavců a burácení hromu. Na konci
pak zazní táhlé vlčí vytí. Pak hluk přestane a
kameny opět svítí, ovšem teple nažloutle.
Místo závalu je vidět východ z labyrintu, v
němž se tetelí vzduch.

Postava tak musí čelit útoku strachem o
síle 8 (s vyčůránky se Chodec nemaže),
nicméně se může kdykoli pokusit o správný
průchod.
Měla-li tato postava u sebe kamenný symbol
Chodce, zůstane symbol v labyrintu a spadne
před obloukem na podlahu.

Proběhlo
OBNOVENÍ
(další
zatím
nezjistitelné důsledky OBNOVENÍ jsou
uvedeny na straně 33).

TABULKA ŽERTŮ

Požehnání předmětu: Každé postavě,
která projde klenutým obloukem a vlastní
Chodcem požehnaný předmět je vnuknuto, že
k použití předmětu je třeba se jej dotýkat
pokožkou a vyvinout duševní úsilí (bod vůle).

TABULKA EFEKTŮ PŘEDMĚTŮ

Postavě je vnuknuta formule, jejímž vyřčením
se předmět aktivuje. Každá postava si hodí
1k4 a dle tabulky efektů předmětů se
určí, co za požehnání věc dostala (postavy,
které překonaly bariéru L20 přelezem, si k
hodu připočtou bonus +2).

Chodcův žert: Pouze vypravěč ví o tom, že
předměty fungují jen 1x denně a že při snaze
o vyvolání efektu je možnost 1 na 1k10, že
místo efektu nastane Chodcův žert (viz.
tabulka žertů). Pozor, v labyrintu požehnané
předměty nefungují.
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Průchod démona: Projdou-li klenutým
obloukem obě těla démona Adakinadaka,
obejmou se a v mžiku se scelí v jedno (viz.
Scelený Adakinadak).

Scelený Adakinadak
démon - (5-6-4-4)
Boj zblízka 3, Mrštnost 3
Pohyblivost 2

Zjev: Vyzáblé a vrásčité šedé tělo s dlouhými
černými vlasy po pás a vizáží staré ženy. Dva
metry vysoké, bez pohlavních znaků. Ze
hřbetů obou zápěstí vyrůstá velký ostrý dráp s
parametry dýky. Pomocí dlaní a chodidel umí
běhat po stěnách i po stropu, čehož využívá k
překvapivým manévrům, případně k útěku z
obklíčení.

Útěk: Uteče-li z labyrintu, utíká dál
šplháním na kolmý skalní útes. Pokud ho
postavy ihned pronásledují ven a způsobí mu
ve dvou dalších kolech alespoň 3 zranění, je
démon ze skály sestřelen, padá a bojuje na
zemi. Není-li sestřelen, hbitě šplhá výš a mizí.

Kamenná část pilíře je vysoká asi 1 metr, z ní
pak ční tmavší úzký tvar, na omak hladký a
studený (asi jako keramika), extrémně pevný
(useknout jej lze jen útokem v hodnotě
alespoň 4 zranění).

Na postavu působí rituál společníků při
každém "skutečném" průchodu pouze
jednou (viz. frekvence průchodů v kapitole
CO KDYŽ na straně 37).

Východ z labyrintu (L25)
Kdo se přiblíží na metr k mihotajícímu se
východu, je teleportován ven před skalní
stěnu se všemi svými věcmi.

Byl-li v předchozím průběhu hry umístěn
gong z lokace K5 na háky v lokaci K14,
pomůže postavám v pozemním boji proti
démonovi Pravlk Chodce v tmách (viz.
Efekty OBNOVENÍ na straně 36).

Zvenku teď výstup vypadá jako neporušena
skalní stěna a také se tak chová (nelze jím
projít, nic prohodit atd.).

DALŠÍ EFEKTY OBNOVENÍ:
a. Portál v komplexu (K14):
Díky OBNOVENÍ se obnovila magická moc
vlčího portálu (K14 na straně 19) i vlčího
gongu (původně v lokaci K5). Pokud je v
okamžiku OBNOVENÍ gong na hácích v
lokaci K14, projde portálem do našeho světa
po mnoha letech Pravlk Chodce v tmách,
který komplex v dávných dobách chránil
před útoky démonů a jiných nepřátel.

Plán: Rychle utéct z boje, uniknout z
komplexu, najít si klidné mı́sto, sžít se s
novým tělem. Později vypít humanoidní krev
v hodnotě 3 bodů zranění ke kompletnímu
dokončení scelení (jeho Síla pak vzroste na 7,
vyroste na 2,5 metru, kůže na těle se trochu
vyhladí). V budoucnu ho čeká kariéra
typického škodícího démona. Postavy o něm
jistě ještě uslyší.

U pilíře je možné vykonat rituál "Pouto
společníků". Je-li přítomen duch Raula,
vzpomene si na jeho správný postup.

Boj: Tahá si dvě karty iniciativy, v každém
kole má dvě dlouhé a dvě krátké akce.
Ostré drápy - 9 k. (5+3+1), zranění sečné 1
Uhýbání – 9 k. (6+3) / 7 k. bez pádu
Zbroj – 5 k. (překvapivě tuhý povrch těla)
Pokud někoho zraní, může obětovat jednu
krátkou akci, olíznout si krev z drápů a vyléčit
si jednu Sílu. Tato konzumace krve v boji jej
ke kompletnímu scelení nepřiblíží.

Pilíř (L24)

Pilíř, asi 3 metry před východem, již není po
OBNOVENÍ zasypán. Na stěně vedle pilíře
je deska s nápisem: "Pospolný próchod
jesť přiepodobný svázaniu wečniému."

Pravlk zůstane v komplexu 2k6 hodin, pak
vběhne zpět do portálu a zmizí. Uvidí-li
démona Adakinadaka (v jakékoli formě)
nebo Okiho, okamžitě jej napadne. Na zabití
dívčího démonova těla potřebuje jeden útok.
Scelený démon bude prchat šplháním po
skalní stěně (viz. Útěk sceleného démona).
Okiho roztrhá za dvě kola.

Rituál "Pouto společníků"
Je-li mramorový symbol Chodce v tmách
navlečen na piltř a alespoň deset sekund se
ho společně dotýkajt nějaké postavy, všichni
ucttt v ruce jemné mravenčení. V očích
Chodce v tmách se stávajı́ navzájem
společníky a mohou na sebe používat
dovednost "Pouto společníků".

Pokud gong na hácích ve chvíli OBNOVENÍ
nevisí, Pravlk nepřichází. Jakmile je gong
pověšen, může být Pravlk 1x denně přivolán
na 2k6 hodin úderem kovové palice do gongu.

Každá postava cítí, že ji se společníky váže
pouto, které umožňuje po vynaložení bodu
Vůle určit její polohu (směr a vzdálenost).
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Pravlk Chodce v tmách

Špičky jeho 6+1k6 zubů jsou tvořeny
drobnými diamanty, pevně vrostlými do
stalagmitu. Vyproštění = test na Řemesla.
(lze použít dýku, majzlík atd. jako pomůcku).

nestvůra
SÍLA 10, OBRATNOST 4
POHYBLIVOST: 2

2 úspěchy  vyrýpnutý diamant má cenu
12 stříbrných.

SPECIÁLNÍ VLASTNOST:
Lovec démonů
Rozpozná démona v jakékoli podobě a útočí
na něj od pohledu. Body zranění, která
způsobí démonům, se násobí dvěma.

1 úspěch  diamant byl vyrýpnut s
poškozením a má cenu 6 stříbrných, jeden
sousední diamant byl navíc zničen.

SPECIÁLNÍ VLASTNOST:
Z jiného světa
Rány působící méně než 3 body zranění jej
nezraňují vůbec, neboť se okamžitě zacelují.
Tlama a drápy – vždy 10 k. / zranění 2 seč.
Uhýbání – vždy 4k.
Zbroj - 4 k. (kožich)

Chování: Pravlk vyhledává démony a ničí je.
Pokud obdrží vyřazující počet bodů zranění,
změní se v bílou šmouhu, která zmizí v
portálu a týden nelze Pravlka přivolat.

0 úspěchů  2+1k2 diamanty byly zničeny.

c. Rozbitá místa

6. EPILOG - co bude následovat

Místa s porušenou zdí (označena v plánu
labyrintu na straně 23 fialovou značkou
X), stejně jako ztenčená zeď v místě L5, jsou
v okamžiku OBNOVENÍ zcela zaceleny.

Tlupa banditů

d. Tvorové v labyrintu
Každý myslící tvor v labyrintu ucítí nutkání
projít skrz labyrint na jeho konec (k tomu, aby
postava nepodlehla nutkání, je třeba každé
nové ráno uspět v testu na Bystrost).

Na nedémony sám neútočí, ale násilí vůči
sobě či učedníkům Chodce v tmách oplácí
násilím. Není-li na koho útočit, vyskočí na
spodní překladový kámen portálu (K14) a
hoví si tam. Po uplynutí 2k6 hodin pozdraví
hlasitým zavytím a vejde zpět do portálu.

e. Pavouk
Pokud pavouk žije, automaticky ve výše
uvedeném testu na Bystrost neuspěl a za 3k6
hodin z labyrintu vyleze. Venku pak bude
hledat normální jeskyni, kde si vybuduje
novou pavučinu. Pravlk v něm démona necítí,
takže na něj neútočí.

b. Stalaktoun
Do labyrintu přestane po OBNOVENÍ
prosakovat shora voda. Pokud Stalaktoun
přežil setkání s postavami, za 2k6 dnů kvůli
nedostatku vlhkosti ztuhne ve vysunuté
poloze a promění se v obyčejný stalagmit.

Odhalená tajemství postav

Vycítí, že došlo k OBNOVENÍ a do
komplexu se jich do pěti minut slétne přes
třista. K postavám se po opuštění labyrintu
zachovají s obnovovacím bonusem +5 (k
tomuto započítej dříve získané bonusy či
postihy).
I když by hod nezaručoval diskuzi s
vedoucími, tři tlumočníci jim sborově řeknou
"Děkujeme".

Pokud nějací bandité stále obývají úvodní
prostory, hoď 2k6 za každého přítomného
banditu. Hod 66 znamená, že se tento smolař
zrovna nacházel v opravovaném místě a byl
OBNOVENÍM rozpůlen a usmrcen.

Zjev: Obrovitý bílý vlk (asi 1.5 metru v
kohoutku). Lehce mihotavá srst. Neslyšný
pohyb.

f. Krkavci

Všechna jsou pravdivá a Vypravěč by je měl
brát v potaz.

Krkavci
V případě OBNOVENI� se rozdělí na dva
tábory. Rebelové si chtějí zachovat úplnou
svobodu, kdežto většina hodlá navázat na
minulost a s Řádemí spolupracovat.

Dlouhodobý pobyt postav
Pokud se postavy rozhodnou vyhnat Alfovu
tlupu a zřídit si tu základnu na delší čas, budou
čelit následujícím potížím:

Pokud se postavy dohodly s tlupou na
průchodu a nedošlo k OBNOVENÍ, tlupa
bude do konce podzimu obývat labyrint a
poté se vydá někam hledat místo, kde by
přečkala zima a rozšířila své řady.

Došlo-li k OBNOVENÍ:
Časem se tu objevují poutníci a žádají o
možnost projít labyrintem. Později jich bude
víc a budou žádat, aby se obnovil provoz
celého komplexu. Je jenom otázka času, kdy
dojde k násilí. Krkavci to pobaveně sledují.

Pokud k OBNOVENÍ došlo, nakonec
všichni bandité labyrintem projdou a získají
tak požehnaný předmět. U každého z nich je
pak možnost 3 ze 6, že se stanou novými
účedníky Řádu Chodce v tmách.

Nedošlo-li k OBNOVENÍ
Krkavci znepříjemňují postavím život všemi
možnými způsoby. Časem se tu objeví jiná
tlupa dobrodruhů, která bude mít za cíl
obnovit prozkoumat labyrint a obnovit Řád.
Krkavci budou nové skupině pomáhat.

Labyrint
Pokud dojde k OBNOVENÍ, časem se to
rozkřikne a za 2k6 měsíců se tu začnou
objevovat první poutníci. Pokud se nestane
nic zvláštního, za další 4 měsíce bude provoz
komplexu provizorně obnoven (odstraněno
křoví, pokácené stromy na plošině, opravena
jedna ruina tak, aby se v ní dalo spát,
rozšíření latrín, atd.).

Efekty dlouhodobého pobytu
Po 2 měsících: hoď 1k6
1-4: Vystupování nebo Příběhy si zvyš o 1.
5-6: Nic.
Po 6 měsících: hoď 1k6
1-2: Manipulaci nebo Empatii zvyš o 1.
3-6: Nic

Sigi a Khappa

Po 12 měsících: hoď 1k6
1: Bystrost si zvyš o 1.
2-6: Nic

Přežijí-li setkání s postavami, mohou je
postavy potkat v budoucnu jako členy jiné
skupiny dobrodruhů.
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7. CO KDYŽ

8. PŘÍLOHY

Co když budou postavy procházet
labyrint podruhé?

PRAVIDLA HRY HRAD

Nestane se nic, procházení labyrintu se všemi
efekty funguje vždy až 2k6 let po posledním
takovém procházení.

propastí (P) na soupeřově polovině.

Cíl hry: Obsadit pole hradu (A, B) za

MAPA KOMPLEXU
BEZ POPISKŮ

Průběh hry a pohyb kamenů:
Kameny stojí v krajních řadách proti sobě.
Hráči se v tazích střídají, začíná bílý. Kameny
mohou postoupit jen na sousední volné pole v
kolmém směru. Do propasti kameny nesmí.

Co když se postavy dokážou
probourat bez projití labyrintu na
jeho konec?

Průběh tahu:

Projití obloukem směrem ven z labyrintu bez
návštěvy všech pódií má efekt vykopnutí (viz.
popis lokace L23). Projití obloukem
opačným směrem nemá žádný efekt.

Tah má tři části. Nejprve musí hráč táhnout
kamenem, který mu určil soupeř, potom
táhne některým jiným kamenem, který si
zvolil sám, a nakonec určí soupeři, kterým
kamenem má začít další tah.

Co když se Kostra z věže dostane ven
až po OBNOVENÍ?

Tah kamenem, který si hráč sám zvolí je
nepovinný. V prvním tahu musí bílý vždy
začít hru tahem středním kamenem.

Pokusí se vydat skrz labyrint. Pokud jí nic
nezabraní, dojde až k oblouku (L23), kterým
projde, rozpadne se na kosti a dojde pokoje.
Hůl a řetěz zůstanou ležet vedle.

Není-li hráč schopen provést tah kamenem,
který mu soupeř určil, je tento kámen
odstraněn z desky. Hráč, který ztratil kámen,
smí potom táhnout jedním nebo oběma
svými kmeny (jestliže mu ještě dva zbývají).

Co když se postava přiváže k
Pravlkovi a pokusí se na něm
proniknout portálem do jeho světa?

Konec hry
Hra končí buď vítězstvím toho, komu se
podaří obsadit soupeřovův hrad nebo
porážkou toho, kdo ztratil dva své kameny.

Portálem nemůže projít nic z našeho světa.
Provaz i postava zůstanou v našem světě a
spadnou do trávy.
Dalších "CO KDYŽ" by se dalo jistě
najít spousta, neboť fantazie hráčů
nezná hranic.

A

Pokud něco není specifikováno přímo
v textu, modul spoléhá na úsudek
Vypravěče.

P

B
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Mokrá stéla L19

NÁPISY V LABYRINTU

"Nechť každyj kročej tvoj je oblahoslaven
Chódczem v temnici i roznosuje prawdicu po
světku."

Pódium L3
"Dobrořečenie Chódcza v temnici naleze
enom stvořenie, ktorže ciestu celučkou
přeblúdi ode tuta do obluka."

Kamenný podstavec L21
Po usilowániu jesť podar ti nazpátčen s
duchem Chódcza. Požívaj mnogomudře."

Pódium se studnou L6
"Kto pochtieva dobrořečenie od Chódcza, musi
tu dat libovůlivou svoju ceněnost jakože dar."

Kamenné sloupy L22
1. Vsje udjiaté jest prawdicou.

Pódium L8
"... obřě ... znáváš ... cěstniky
ktožemi ...Ty .... ravil sa do bludiska?"

...

2. Prawdica býla i jesť. Dobrost i křiwota jest
ledva vymyšlenie.

s

3. Živosť jesť ciesta ku prawdici.
4. Snaženstvie i udatenstvie jesť ciesta ku

Pódium L11
"Ciesta ku tajemstvu je valně dluhá a čas jesť
pro Chódcza enom hřička."

živosti.

5. Kakékoli činěnie přjetvoří se v prawdicu.

Deska L16B
"Kto jesť prawdicou najviece, do temnice
vkročí jak prvěnec i vizionku uchowa".

Klenutý oblouk L23

Léčivá nádrž L17

Deska u pilíře L24

„Zmyj svojnu
budešcnosti.“

MAPA LABYRINTU
BEZ POPISKŮ

dávnosť

i

vkroč

"Tys diel prauwdice".
"Pospolný próchod přiepodobný jesť svázaniu
wečniému."

do

TABULKA VZTAHŮ FRAKCÍ V OKAMŽIKU PŘÍCHODU POSTAV
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ETINA’S LABYRINTH
The followers Etina, the God of insight, would take a once in a
lifetime pilgrimage to walk Etina’s Labyrinth. It was said that
walking the path of the labyrinth was both a privilege and a
demanding endeavour. Worshipers of Etina were often
wandering soothsayers, able to foresee future events and have
insight into secrets. Their religious order was purged after a
warring royal deemed them a dangerous cult. Etina's ways have
all but been forgotten and her labyrinth has fallen into neglect.
Bandits have moved in and made it their home.

ETINA’S PATH
The pilgrimage taken by Etina’s acolytes was one of deep
personal reflection. It was said that Etina would grant great
insight and revelation those who stayed the labyrinth's path.
The labyrinth was more than just a holy site, but rather a true
test of her follower's commitment to their faith.
Along the labyrinths winding path, stone dais’ have been built
at each corner they both encourage the acolytes on their
journey and warn them of their sacrifice that their faith in Etina
requires. The first dais (2a) has an intricately carved pedestal

PLOT HOOKS
Greta has sworn to honour the memory of her grandfather, a
follower Etina, by clearing out the bandits. She doesn’t have
much to offer, but she does have a map of the labyrinth.
Etina speaks directly to one of the adventurers in a vision
asking them to clear her sanctuary and reconsecrate it.
Locals talk of a scourge of bandits who are robbing
the travellers on the road. They seem to be using
unusually shrewd tactics.
THE LABYRINTH
The large stones used to build the solid walls
of the labyrinth, glow gently with a deep red
hue. The minerals that have leached out the
rocks seem to grant the denizens of the
labyrinth with enhanced intelligence and
insight.

2e

THE BANDIT HIDEOUT
Bandits have taken over a large section of the
labyrinth. (1a) Two guards on lookout will
immediately retreat to the fortifications and
warn the rest of the gang. The guards will drop
back to the arrow slits (1b) and bombard the
party with arrows as they advance up the
corridor. If the party get to close, again the
bandits will drop back around the corner jumping
over the spring spear trap (1c), and taking up
position behind the rock wall (1d). As the
adventurers move past the spring spear trap another
second group of bandits will push down the false wall
(1e) and attempt to flank the group. Any other bandits
will take up tactical positions around the rest of the
encampment.
Concealed in a makeshift room (1f) are bandit chiefs Nelson
and his half-Orc husband Boza. They will callout to the rest of
the gang, in the barracks (1g) and the storage area (1h) to aid
them if attacked. Looting the chief’s room will yield fine
clothes studded with jewels and gold, an embroidered silk
cloak, a potion of blur, a masterwork long sword and a
moonstone.
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with a large open eye on top. The inscriptions, that have faded
over time, warn pilgrims that only those who stay on the path
will receive the blessing of the Etina. On the second dais (2b)
there is a what looks like a low walled well 1ft in diameter. It’s
clear that the bandits have used it to throw rubbish down but an
inscription tells pilgrims that to receive Etina’s insight, they
must first give to Etina a gift of something they consider
personally valuable. Following the path, the next dais (2c) is in
ruins.
THE LONG WALK
It is clear by the piles of rubbish that the bandits have not
ventured further into the labyrinth than this point (2d).
The inscription on this dais warns pilgrims to prepare
themselves for the ‘long walk’. As the adventures walk the
outer ring of the labyrinth time seems to warp. Whilst no
physical toil is taken on their body, mentally each step
begins to feel like it takes an hour. Conversations
become impossible as words stretch like elongated
whale song. As the adventurers press on they see
bones picked clean, former bandits or pilgrims
its impossible to say. As the time dilation
increases the adventures begin to have visions
of their past, as Etina helps unravel some of
their own mysteries. Half in and out of their
visions only the truly perceptive will notice
the webs of a giant spider (2f). Her
2h
abdomen pulsates with pustules containing
swarms of her children.
If the adventurers make it to the end of
the outer ring, time will slowly realign.
On top of the dais at the end of the outer
ring (2g) sits a shallow basin filled with a
clear liquid an inscription reads ‘Wash
away your past and walk on into the
future’. The liquid is healing to both the
body and soul to drink. As the adventurers
travel further in the air becomes heavy with
moisture, puddles litter the ground.
Stalagmites have grown as the sediment has
dripped through the ceiling. Hiding amongst
them is a malnourish roper (2h) eager to pull in
its next meal. The dripping water has eroded
most of the next dais (2i), the few legible carvings
seem to be tasking the pilgrims to bring Etina’s
insight to the world. As the adventurers round the
penultimate corner, they can see ahead of them an alter
(2j) on which lies the party’s sacrificed items. Each item
glows with a slight magical aura. Those who dash forward
may not notice the almost perfectly transparent gelatinous cube
hanging in the corridor. Etina again will show her gratitude for
removing those who have befouled her sanctuary and
blast away the rocks sealing the exit.

an adventure by Dylan Barker
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