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Poznámka autorů: Toto je prvotní betaverze rozšíření hraničáře pro vyšší úrovně. Obsahuje
již zapracované zpětné vazby našeho týmu. Teď bychom však chtěli poprosit celou naši
komunitu o pomoc, abychom našli všechny šotky a případně zapracovali Vaše návrhy, které
ty naše mohou dalece překonat. Hlídka je hra vybudovaná komunitou pro komunitu a
budeme rádi pokud to tak bude i do budoucna.
Zvláštní schopnosti: Volných schopností by mělo být ve finální verzi 12, pro každou
specializaci pak 8. V betě se toto číslo může (ale nemusí) lišit. V případě většího množství
schopností pak nejslabší kandidáty vyřadíme.
Kam posílat zpětnou vazbu, připomínky a nápady na vylepšení?
ppp@dracihlidka.cz
Datum aktualizace: 12.09.2022
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HRANIČÁŘ
Každý hraničář, který strávil nějaký čas v divočině, se stal zkušeným dobrodruhem. Naučil
se přežit v obtižných situacích a dokáže tak jimi provést i ostatní. Není divu, že je o tyto
dobrodruhy takový zájem. Rekrutují se z nich proto vojenští zvědové, stopaři i dobře placení
průvodci karavan. O jejich rozhodnutí v terénu se nediskutuje a na cestách se z nich stávají
přirození vůdci družin.

Pokročilé schopnosti hraničáře
Jakmile hraničář dosáhne šesté úrovně, stává se ostříleným (pokročilým) dobrodruhem.
Získá tak automaticky několik nových dovedností a také kouzel, pokud ovšem ovládá druh
magie, ke kterému náleží. To vše získává i tehdy, pokud si vybere nějakou profesní
specializaci (viz Specializace hraničáře, str. XXX).
Pokročilé hraničářské dovednosti:
- Výroba šípů (OBR)
- Pohyb v terénu (OBR)
- Přírodní překážky (OBR)
Pokročilá hraničářská kouzla:
- Ochrana před smečkou (Magie zvířat)
- Ochrana před zimou (Magie pocestných)
- Odvracení zvířat (Magie zvířat)
- Sledování (Magie pocestných)
- Úder nenávisti (Magie přírody)
- Uzdrav těžká zranění (Magie přírody)
Detailní popis jednotlivých kouzel je uveden v kapitole Pokročilá hraničářská kouzla na
(strana XXX).

POKROČILÉ HRANIČÁŘSKÉ DOVEDNOSTI
VÝROBA ŠÍPŮ (D)
Profesní dovednost (5. stupeň zvládnutí)
Ověření: Výroba šípů (OBR) vs. X
Výroba šípů je umění samo o sobě. Hraničáři se v něm ale dostali na úroveň mistrů. Díky
tomu dokáží vyrábět šípy “na míru”. Takto vyrobená střela je podstatně nebezpečnější než ta
běžná. Za každých 5 stupňů zvládnutí této dovednosti je hraničář schopen vyrobit šíp, který
zvyšuje jeho Útočnost i Zranění o +1. Náročnost ověření potom stanovuje PJ dle aktuální
situace, ve které se chodec nachází. Čím menší číslo mu padne, tím déle bude trvat střelu
vyrobit. Jedna střela se v průměru vyrábí 1 směnu.

Střely jsou dělané vždy k jedné konkrétní zbrani. Pokud by se střílely z jiné, tak bonusy
nejsou žádné. Chodec je takto schopen vyrobit střelivo i pro ostatní.
Kromě těchto nebezpečnějších šípů dokáže hraničář vyrobit ještě další dva druhy. Jedním je
“hvízdající šíp”, který má kostěný “hrot” a díky navrtané dutině vydává za letu hlasitý
hvízdavý zvuk. Druhým je pak šíp se “zpětnými háčky”. Ten má hrot upraven tak, aby se
zadrhnul do tkáně a nešel vytáhnout bez dalšího dodatečného zranění (1k6).
Poznámka: Jakmile hraničář začne tuto schopnost aktivně využívat, je vhodný čas začít si v
Osobním deníku evidovat počet šípů jednotlivých druhů, které má hraničář u sebe k
dispozici.
POHYB V TERÉNU (D)
Profesní dovednost (5. stupeň zvládnutí)
Ověření: Pohyb terénem (OBR) vs. X
Pohyb v divoké přírodě je náročnou zkouškou pro každého dobrodruha. Hraničáři v tom
vynikají už z podstaty své profese. Někteří z nich se však naučí znát specifika terénu a míst
lépe než ostatní a získávají pak netušené schopnosti.
Kdykoliv se hraničář snaží projít přes nějakou překážku nebo těžký terén, může si hodit na
dovednost Pohyb v terénu. Uspěje-li v ověřovacím hodu, překoná překážku bez jakéhokoliv
postihu k rychlosti pohybu. Navíc se pohybuje tak tiše, že nevydá žádný zvuk. Žádná větev
pod ním nezapraská, listí nezašustí a podobně.
PŘÍRODNÍ PŘEKÁŽKY (D)
Profesní dovednost (5. stupeň zvládnutí)
Ověření: Přírodní překážky (OBR) vs. X
Hraničář je v přírodě velmi nebezpečným protivníkem. Pokud má totiž čas na přípravu,
dokáže vytvořit protivníkovi v terénu mnoho “náhodných” přírodních překážek. Ty ho mohou
následně omezit či zpomalit v pohybu. Stejně tak s pomocí této dovednosti dokáže vytvořit
užitečný kryt, který ho nebo ostatní lépe chrání před střeleckými útoky.
Pokud se rozhodne vytvořit terénní překážky a uspěje v tom, změní se běžný terén na terén
obtížný. Rychlost pohybu skrze něj se pak pro neznalé osoby snižuje na polovinu. Stejný
efekt mají překážky i na Pohyblivost neznalých osob v oblasti, dojde-li k přímému kontaktu či
bojové situaci. Výroba překážek trvá zpravidla hodinu a hraničář během ní dokáže takto
“znehodnotit” území o velikosti 1 čtvereční míle.
Jestliže se hraničář rozhodne vyrobit ochranné postavení, stráví tím obvykle 1 směnu. Získá
tak “třetinový kryt”. Ten dává chráněné osobě bonus +3 do obrany proti střeleckým útokům.
Hraničář je během směny schopen vyrobit tolik krytů, jako je jeho stupeň zvládnutí této
dovednosti. Podmínkou je ovšem dostatek materiálu v okolí.

Tabulka duševní síly
Níže najdeš kompletní tabulku duševní síly hraničáře, která pokrývá všechny dosažitelné
úrovně postavy a je společná i pro všechny jeho případné specializace. Jestliže bys
překonal nejvyšší uvedený základ Inteligence uvedený v tabulce, můžeš si další nárůst
many jednoduše odvodit. Pokud je hodnota many (duševní síly) u posledních dvou úrovní
stejná, bude nové maximum o 1 vyšší. V opačném případě se pro danou úroveň nijak
nemění.
TIRUS NOTE: Výše uvedená žlutá věta je alternativou k tabulce (natažení o další
sloupce). Stejným způsobem lze aplikovat i u kouzelníka (který byl v draftu řešen
právě protažením oproti PPZ). Návod řeší případný rozvoj mimo tabulky vysvětlením +
nemusíme se trápit zásadními problémy se sazbou, kdy se nevlezeme na stránku. Je
nutné zvážit a provést finální rozhodnutí.
Tabulka duševní síly
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Specializace hraničáře
Po dosažení šesté úrovně se hraničáři mohou dále specializovat ve své profesi a stát se
Chodcem, Druidem nebo Pánem zvířat. Podmínkou specializace je dosažení minimálně
šesté úrovně a předchozí zvládnutí kombinace zvláštních schopností, které k danému
zaměření náleží. Jakmile se pro to rozhodneš, oznámíš to PJi při přestupu na další úroveň.
Specializace povolání není povinná. Pokud chceš, můžeš dál pokračovat v původní cestě
hraničáře, která ti nabízí i tak spoustu nových užitečných schopností. Stejně tak se můžeš
rozhodnout pro specializaci až později (na vyšších úrovních).
Než se však pro nějakou specializaci definitivně rozhodneš, dobře si to promysli. Volbu totiž
nelze vzít zpět a jednou vybraná specializace ti zůstává natrvalo. Nelze ji proto později
vyměnit za jinou. .
Jakmile si nějakou specializaci zvolíš, můžeš si při přestupu úrovně vybírat ze schopností,
které k ní náleží. Stejně tak se však můžeš rozhodnout i pro libovolné schopnosti, které
nabízí obecné povolání hraničáře. Seznam obecných schopností hraničáře najdeš uveden
níže a schopnosti specializací pak v jejich samostatných podkapitolách.

Volitelné schopnosti hraničáře od 6. úrovně
Následující volitelné schopnosti jsou dostupné všem hraničářům (a to i těm, kteří se
rozhodnout věnovat nějaké specializaci).
TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ HRANIČÁŘE
Bdělý spánek

Jsi-li přepaden ve spánku, schopnost ti umožní na útok
reagovat. Zároveň tě spánek lépe regeneruje a uzdravuje.

Hraničářův kůň

Získáš možnost mít zvláštní jezdecké zvíře a naučíš se
ovládat kouzla k jeho posílení. Zároveň získáš několik kouzel,
které dokážeš jeho prostřednictvím použít - Nezdolnost,
Přivolej, Uklidni a S větrem o závod.

Hraničářský luk

Naučíš se vyrábět speciální hraničářský luk, který je silnější,
než-li ostatní. Zároveň získáš několik kouzel, které dokážeš
jeho prostřednictvím použít - Déšť šípů, Jasná střela,
Ochromující šíp a Trefa do černého.

Moudrost v boji

Umožní ti započítat do obrany bonus za inteligenci (INT)
místo klasické obratnosti (OBR).

Ostražitost

Získáš “šestý smysl”, který tě učiní vnímavějším. Projevuje se
to trvalým bonusem k +2 k Iniciativě, Reflexu i Postřehu.

Magické pasti

Naučíš se vyrábět nebezpečné pasti udržované a posilované
přírodní magií.

Mluv se zvířaty

Naučít se porozumět zvířatům a duševním poutem s nimi
aktivně komunikovat.

Spřízněnost se zvířaty

Zvířata tě nenapadají (pokud je sám nenapadneš) a dokážeš
je navíc uklidnit.

Střelba
na
vzdálenost

krátkou Dokážeš střílet bez omezení i na velmi krátké vzdálenosti a
získáváš k těmto útokům i k obraně s lukem speciální bonus
+2.

Světoběžník

Na každé úrovni získáš o 2 dovednostní body navíc.

Urputná střelba

Získáš bonus +1 k ÚČ za každý střelecký útok vedený na
stejný cíl a to až do maximálního bonusu +5.

Totém

Z ostatků zvířat umíš vyrobit totem, který ti na 1 směnu
poskytne zvláštní schopnosti daného zvířete.

BDĚLÝ SPÁNEK
Vydatný spánek se stává mimo pohodlí měst nevídaným luxusem. Během něj jsou totiž
všichni smrtelníci nejzranitelnější. Chodec si proto vypěstoval speciální nadání, díky kterému

dokáže udržet určitou míru střehu i během něj. Jeho tělo i mysl sice odpočívá, ale v případě
bezprostředního nebezpečí bleskově reaguje.
Jestliže hraničáři při spánku nebo odpočinku hrozí bezprostřední nebezpečí, vycítí to. V
kole, kdy je proti němu vedena nepřátelská akce (obvykle útok), se okamžitě probere. Získá
tak automaticky iniciativu pro svou reakci.
Pokud navíc Bdělý spánek probíhá bez vyrušení, vyléčí hraničáři dvojnásobný počet životů.

HRANIČÁŘSKÝ LUK
Hraničáři jsou od přírody mistři lukostřelby. Není
divu, že se časem někteří z nich rozhodnou vyrobit
si svůj vlastní. Takový, který jim bude přesně na
míru. Který bude prodloužením jejich očí i paží a
se kterým téměř nikdy neminou. S pomocí přírodní
magie se pak stává zcela nenahraditelným.
VÝROBA LUKU
Výroba hraničářského luku je speciální proces,
který ovládá jen málokdo. Zasvěcení totiž vědí, jak
najít to správné dřevo a jak obejít proces jeho
zrání a vysoušení. Ten totiž trvá obvykle i mnoho
měsíců. Stejně tak vědí, jak následně luk upravit
“na míru”, aby dosahoval svých schopností. Díky
těmto specifickým znalostem pak zvládnou vyrobit
luk již za několik (1k6) dnů.
K výrobě luku se volí obvykle jilmové či jasanové
dřevo a je k tomu potřeba i základní pomůcky k
jeho zpracování (v nejhorším případě aspoň nůž či
dýku).
SPECIFIKA ZBRANĚ
Hraničářský luk je speciální zbraň, která však poskytuje své unikátní schopnosti jen tomu,
kdo jej skutečně vyrobil. Oproti běžným lukům dané kategorie má navíc o 1 bod vyšší
Útočnost, Zranění i Obranu. Stejně tak se u něj o polovinu zvyšuje i jeho efektivní a
maximální dostřel.
Pokud se luk rozhodne použít kdokoliv jiný, než jeho tvůrce, chová se zbraň jako běžný
zástupce dané kategorie luku (bez vylepšených atributů a dostřelu).
Kromě výše uvedeného dokáže hraničář s použitím tohoto luku využít i několik speciálních
kouzel . Jsou jimi Déšť šípů, Jasná střela, Ochromující šíp a Trefa do černého.

HRANIČÁŘŮV KŮŇ
Kůň je ušlechtilé zvíře, které je hraničáři věrným druhem na cestách. S jeho pomocí se
dokáží přesouvat velmi rychle na dlouhé vzdálenosti a fungovat jako poslové spěšných
zpráv či předsunutá hlídka daleko před ostatními.
S touto schopností dokáže hraničář vytvořit silné duševní pouto k jednomu konkrétnímu
jezdeckému zvířeti. Přilnou k sobě a naučí se navzájem dokonale porozumět jeden
druhému. Kůň navíc svého pána nikdy neopustí (ledaže by hraničář pouto zrušil). Kůň proto
bez problému vyčká na hraničáře, pokud odejde někam, kde za ním zvíře nemůže. Stejně
tak ho není třeba uvazovat, krmit a podobně. Stačí mu prostě dát svobodu, aby se o sebe
mohl postaral sám.
Navázání duševního pouta se zvířetem trvá čtyři směny (1 hodina). V jednu chvíli lze
udržovat duševní pouto jen s jedním jezdeckým tvorem. Toto pouto se prolomí pokud
nebo hraničář zemře nebo se hraničář rozhodne pouto ukončit. To lze provést
myšlenky okamžitě. Nové pouto s jezdeckým tvorem lze však poté navázat až na
úrovni.

takto
zvíře
silou
další

Takto ochočený kůň dokáže velmi rychle a přesně reagovat na hraničářovy signály. Kromě
běžných povelů, na která jezdecká zvířata běžně reagují, navíc zvládne i mnohem složitější
akce.
Zatímco běžný kůň dokáže přiběhnout na písknutí, ochočený tvor umí i vykopnout zadními
proti překážce, napadnout někoho naběhnutím a podobně. Obecně jde o úkony, které
dokážeš jako hráč popsat jednou krátkou větou, ze které by je pochopilo i malé dítě.
Počet speciálních povelů, které dokážeš zvíře naučit, odpovídá hraníčářově bonusu za
Inteligenci. Naučení každé speciální akce trvá jednu směnu a je spojeno se specifickým
signálem - obvykle hvízdnutím, gestem a podobně, kterým si ho hraničář vyžádá. Speciální
“triky” lze u zvířete průběžně zaměňovat a naučit ho jiné náhradou za staré.
Kromě výše uvedeného dokážeš na Hraničářova koně seslat několik speciálních kouzel .
Jsou jimi Přivolej zvíře, Uklidni zvíře, S větrem o závod, Zvířecí nezdolnost a Zvířecí posel.

MOUDROST V BOJI
Hraničář už prožil mnoho šarvátek a naučil se své protivníky skvěle pozorovat a odhadnout
jejich chování. Podle drobných náznaků je schopen poznat, kam nepřítel zaútočí a jaký bude
jeho další tah. Obrana je tak pro něj často spíše věcí rozumu a zkušenosti, nežli obratnosti.
S touto schopností si může hraničář zvolit, zda k dané Obranné akci využije raději svůj
bonus za Inteligenci nebo zůstane u běžného bonusu za Obratnost.

OSTRAŽITOST
Dlouhý život plný nebezpečí vypěstoval u některých hraničářů zvláštní schopnost vycítit
nebezpečí. Často, když se mají vydat špatným směrem nebo vystavit hrozbě prostě ucítí
intenzivní nepříjemný pocit, který je varuje. Život je pak naučil toto varování poslechnout a
proto není divu, že mají často ruku na zbrani ještě dřív, než se něco stane.
Tato zvláštní schopnost zvyšuje citlivost smyslů hraničáře a umožňuje mu tak reagovat na
nebezpečí, ještě než se plně projeví.
Ostražitost dává hraničáři bonus +2 ke všem hodům na Postřeh a Reflex. Zároveň mu dává
bonus +2 ke každému hodu na Iniciativu v boji.

MAGICKÉ PASTI
Hraničář se postupem času naučil tvořit pasti, které mnohdy dokáže posílit magií. Ty mu pak
dávají možnost uchystat protivníkovi mnoho nepříjemných překvapení.
Ovládnutím této nebezpečné schopnosti získá hraničář k dispozici širokou paletu
nebezpečných pastí. Jedna se o následující léčky:
●
●
●
●
●
●

Jedová past
Svazující past
Varovná past
Vřeštík
Výbušná past
Vyskakující kolíky

Jedová past
Duševní síla:
Základ:
Rozsah:
Výroba:
Obtížnost:

2
houby
kruh o poloměru 2 sáhy
8 kol
14 (Pouto s přírodou)

Chodec rozmístí na vybrané místo jedovaté houby a opatrně je zakryje listím nebo hlínou.
Tvor, který projde v těsné blízkosti pasti jí automaticky aktivuje, čímž dojde k vytroušení
oblaku jedovatých spór. Zasažený tvor si hází na ověření ODO vs 8 a pokud neuspěje, je
otráven za 1k6 životů. Otrava se pak projevuje ještě další 3 kola.

Svazující past
Duševní síla: 6
Základ:
pavučina nebo popínavá rostlina
Rozsah:
kruh o poloměru 2 sáhy
Výroba:
5 kol
Obtížnost:
14 (Pouto s přírodou)

Chodec nenápadně uchytí do pukliny ve stromě, kameni a podobně pavučinu či popínavku.
Jakmile někdo projde v těsné blízkosti onoho místa, past se aktivuje. Posílena přírodní
manou pak vrhne na cíl právě lepivou a přísavnou nástrahu, která zpomalí a mnohdy až
ochromí nepřítele. Ten má šanci se osvobodit pouze tehdy, pokud překoná past Atletika
(SIL) vs 8. Jestliže neuspěje, je znehybněn na 10 kol. Poté začne kouzlo slábnout. Past
dokáže ochromit cíl do velikosti C (včetně).

Varovná past
Duševní síla:
Základ:
Rozsah:
Výroba:
Obtížnost:

1
suché větvičky
plocha o poloměru 5 sáhů
1 minuta
14 (Pouto s přírodou)

Hraničář takto vyrobí past, která při narušení způsobí hluk slyšitelný na mnoho desítek sáhů.
Skvělé na této pasti je její nenápadnost. I když ji někdo spustí, neuvědomí si, že šlo o efekt
magie. Poloha větví na zemi je naprosto přirozená a dotyčný spuštění přisuzuje své
neobratnosti. Že je vše trochu jinak rozezná jen zkušený hraničář (který ovládá schopnost
Magické pasti).

Vřeštík
Duševní síla:
Základ:
Rozsah:
Výroba:
Obtížnost:

5
bodláky či jiné přilnavé rostliny
plocha o poloměru 2 sáhů
5 kol
14 (Pouto s přírodou)

Chodec uchytí na vybrané místo bodláčí, pálivý list či jiné přilnavé rostliny. Pokud pak nějaký
tvor projde v těsné blízkosti tohoto místa, aktivuje past. Rostliny se na dotyčného uchytí a
začnou mu působit značnou bolest. Mana, která je v rostlinách iniciována se postará o to, že
jde o pocit, jako by se dotyčný neustále poléval vařící vodou či olejem, což má za následek
bolestivý křik (odtud také onen název). Obecně vzato však past žádné reálné zranění
nepůsobí (pouze velmi bolestivé zarudnutí kůže a puchýře).
Nalepenou rostlinu není snadné sundat a pokud se o to někdo pokusí, musí překonat v
ověřovacím hodu past Obratnost (OBR) vs 12. Rostlina se jinak sama uvolni po zhruba
hodině.

Výbušná past
Duševní síla: 7
Základ:
pryskyřice
Rozsah:
plocha o poloměru 5 sáhů
Výroba:
1 minuta
Obtížnost:
14 (Pouto s přírodou)

Chodec přilepí na vybraný strom, kámen a podobně pryskyřici, která je speciálně iniciovaná
přírodní manou (ve tmě matně zlatě světélkuje, ale za dne si toho prakticky nelze všimnout).
Pokud někdo projde v bezprostřední blízkosti onoho místa, dojde k explozi, která zraní vše v
dosahu za 2k6 životů. Výbuch navíc dokáže zažehnout hořlavé věci.

Výbušná past
Duševní síla: 6
Základ:
větve
Rozsah:
plocha o poloměru 5 sáhů
Výroba:
1 minuta
Obtížnost:
14 (Pouto s přírodou)
Hraničář uchystá v kruhu, kde se má past projevit, dostatečné množství ostrých kůlů a větví.
Jakmile se někdo dostane do perimetru pasti, dojde se zpožděním dvou vteřin k její aktivaci.
To už bývá oběť obvykle uprostřed a její zranění je maximální.
Každý, kdo je v okamžiku aktivace pasti uvnitř je zraněn za 2k6 životů. Past se tímto
zároveň deaktivuje.

MLUV SE ZVÍŘATY
Někteří hraničáři získali zvláštní dar. Díky neustále přítomnosti zvířat ve svém okolí se jim
naučili rozumět a navázat s nimi zvláštní mentální spojení. To jim umožňuje spolu
komunikovat.
Tato schopnost umožňuje hraničáři porozumět zvířatům a hovořit s nimi. Jedná se o jistou
formu telepatie, která běží nevědomky a neustále. Hraničář se na ní tedy nemusí nijak
zvláště soustředit a může ji používat jako obdobu běžného mluvení.
V praxi však není tato komunikace příliš sofistikovaná. Hraničář může klást jen jednoduché
otázky a nebo sdělovat jednoduché věci a zvíře je schopno jednoduše odpovědět. Čím je
zvíře rozumnější, tím větší smysl jeho odpovědi samozřejmě dávají (a mohou být případně i
složitější). Jestliže by to hraničář se složitostí vět přehnal, zvíře bude zmatené a nebo si
vyloží větu jinak.
Schopnost funguje pouze na běžná (nemagická) zvířata. Nemá žádný vliv na tvory s
inteligencí nižší než zvířecí (hmyz a podobně).
Během jednoho kola dokáže hraničář položit vždy nejvýše jednu otázku a dostat na ní
zároveň i jednu odpověď.

SPŘÍZNĚNOST SE ZVÍŘATY

Hraničář rozumí zvířatům, jako nikdo jiný. Ví, že na lidi běžně neútočí. Když už k něčemu
takovému dojde, musí pro to mít velmi dobrý důvod. Hraničář v nich však dokáže vzbudit
pocit důvěry, ale také potřebný respekt.
Pokud je družina napadena zvířetem, je hraničář díky této schopnosti obvykle chráněn před
jejich útokem. Zvířata ho nechávají na pokoji a drží si od něj zdravý odstup. To se však
změní, pokud do boje hraničář sám aktivně zasáhne.
Kromě toho dokáže hraničář touto schopností zvířata uklidnit. Podobná akce zabere obvykle
1-6 kol a zvíře nesmí být od něj vzdáleno více než pět sáhů. Lze tak docílit toho, aby kůň
přestal vyděšeně ržát, pes zahnaný do kouta útočit na lidi kolem a podobně.
Od šesté úrovně navíc dokáže hraničář takto uklidnit všechna zvířata v okruhu deseti sáhů.

STŘELBA NA KRÁTKOU VZDÁLENOST
Je-li nepřítel příliš blízko, je střelba na něj prakticky nemožná. Nebezpečí, které od něj hrozí,
je totiž příliš bezprostřední. Ti, kteří nestihnou včas přezbrojit mnohdy propadnou panice.
Obrana s lukem je totiž velmi obtížná a nároky na přesnost střelby a sílu nápřahu extrémní.
Existuje však schopnost, která si s tím dokáže poradit.
Zvládnutí schopnosti Střelby na krátkou vzdálenost přináší hned několik výhod. Hraničář
dokáže střílet i v bezprostřední blízkosti bez jakýchkoliv postihů. Ba naopak, je-li jeho
nepřítel v efektivním dostřelu zbraně, má hraničář ke Zranění, které luk způsobí bonus +2.
Stejně tak se zvyšuje i jeho Obrana s použitím luku o +2.

SVĚTOBĚŽNÍK
Hraničář strávil na cestách mnohem více času, než-li ostatní. Potkal na nich spousty lidí,
vyslechl nespočet historek a naučil se věcem, které by jinak nepoznal. Stal se tak
opravdovým světoběžníkem. Dobrodruhem, který zná svět a mnoho dovedností, které mu
pomáhají na cestách.
Díky této schopnosti získá hraničář při přestupu na úroveň vždy o 2 dovedností body navíc.
Díky pravidlu zpětné opravy platí tato úprava i zpětně pro úrovně, kdy tvůj hraničář ještě tuto
schopnost neměl. Tedy pokud si tuto schopnost osvojíš na 12. úrovni, dostaneš za každou z
nich dva dovednostní body, tedy celkově 24 bodů. Na každé další ti pak vždy přibudou dva
body navíc nad rámec těch, které bys jinak běžně získal.

URPUTNÁ STŘELBA
Šíp za šípem se zabodávali blíž a blíž ke středu vzdáleného terče. Pátý z nich pak se smrtící
jistotou zasáhl a prorazil jeho černý střed. Hraničářův soustředný postoj se uvolnil a on
spokojeně svěsil luk podél svého těla.

Urputná střelba je vražedná technika, při které hraničář neustále zlepšuje přesnost svých
výstřelů na základě předchozích.
Za každý další šíp, vypálený po první ráně na stejný cíl, získáváš automaticky bonus +1 k
ÚČ. Podmínkou je, že se jedná o soustředěnou palbu a že se hraničář během ní nebude
věnovat jiné dlouhé akci. Najvyšší takto dosažitelný bonus je +5 k ÚČ. Pokud by i po něm
hraničář pokračoval v palbě, zůstává hodnota tohoto bonusu stejná a dále se nezvyšuje.
Urputnou střelbu lze kombinovat s jinými střeleckými schopnostmi, například s Rychlou
střelbou či Přesnou střelbou a podobně.

TOTEM
Někteří hraničáři věří, že každý myslící tvor má spirituální zvíře, které ho chrání v reálném i
duchovní světě. Říká se, že za jistých okolností může člověk dokonce získat i jeho zvláštní
schopnosti. Tomuto zvířeti se pak říkají totem.
Aby mohl hraničář využít sílu totemu,
musí si nejprve vyrobit speciální fetyš.
Předmět, který mu pomůže ve spojení
s ním. K jeho zhotovení je potřeba
získat něco z ostatků takového tvora.
Často je to lebka, kosti, roh, dráp a
podobně. Vyroba zabere 1 den, který
stráví hraničář o samotě v divočině.
Na konci zvláštního obřadu pak získá
předmět svoji moc.
S totemem se dokáže hraničář
propojit během jednoho kola. Na tuto
akci je nutné se plně soustředit a
nelze tak během ní vykonávat žádnou
jinou činnost. Následně totem začne
poskytovat
hraničáři
zvláštní
schopnosti, které vydrží aktivní po
dobu jedné směny. Po jejím vypršení
se síla totemu vyčerpá a totem se
rozpadne.
Jakou schopnost totem hraničáři poskytuje je určeno druhem zvířete, ze kterého byl stvořen.
Pán zvířat může mít a použít i více totemů najednou.
Zvíře
Kočka

Schopnost
Posílené smysly a
obratnost

Efekt
Poskytuje Výhodu (bonus +5) k hodům na Reflex
a Postřeh.

Sova

Noční vidění

Umožňuje dobrou orientaci i v naprosté tmě.

Ještěr

Regenerace

Během směny, kdy totem působí, vyléčí hraničáři
2 životy.

Želva

Šupinatá kůže

Tlumí (snižuje) každé fyzické zranění a zranění
způsobená divokou magií o 3.

POKROČILÁ HRANIČÁŘSKÁ KOUZLA
Tato kouzla získá hraničář pouze tehdy, jestliže ovládá specifickou schopnost s ní spojenou.
Bez jejího zvládnutí se není možné daným kouzlům naučit ani je provést.
Magie Hraničářského koně
● Přivolej zvíře
● S větrem o závod
● Uklidni zvíře
● Zvířecí nezdolnost
● Zvířecí posel
Magie Hraničářského luku
● Déšť šípů
● Jasná střela
● Ochromující šíp
● Plamenný šíp
● Trefa do černého
Pokročilá hraničářská magie
● Ochrana před smečkou (Magie zvířat)
● Ochrana před zimou (Magie pocestných)
● Odvracení zvířat (Magie zvířat)
● Sledování (Magie pocestných)
● Úder nenávisti (Magie přírody)
● Uzdrav těžká zranění (Magie přírody)

DÉŠŤ ŠÍPŮ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

2 za každý šíp
dotyk
hraničář
ihned
ihned
6+2 za každý šíp
Hraničářský luk

Hraničář dokáže skrze přírodní magii napnout limity své těla při střelbě nad hranici možného.
Díky tomu zvládne v krátkém okamžiku vystřelit do vzduchu nad sebe určité množství šípů,

které v dalším kole zasypou vybranou oblast o poloměru 2 sáhy a zraní každého, kdo se v
daném místě nachází.
FALEŠNÁ STOPA
Duševní síla: 2
Dosah:
500 sáhů
Rozsah:
kámen / větev / přírodní předmět
Trvání:
1 směna
Vyvolání:
3 kola
Obtížnost:
8
Vyžaduje:
Magie pocestných
Tímto kouzlem dokáže hraničář očarovat přírodní materiál (obvykle menší kámen či větev)
tak, aby se kutálela po zemi a vytvářela zdání falešných stop (zválená, často používaná
stezka).
Po seslání kouzla určí hraničář směr, kterým se má předmět přesouvat a ten tak rychlostí
pomalé chůze učiní. Svým pohybem pak obvykle spolehlivě ohne větvičky, trávu, promáčkne
zem, jako by tímto směrem někdo nedávno prošel. Jestliže narazí na překážku, kterou
nedokáže silou překonat, odkulí se nejbližším směrem stranou a snaží se pokračovat k
místu, které určil hraničář.
Falešná stopa je dlouhá přibližně 500 sáhů. Pronásledovatelé mají šanci, že ji odhalí
(ověření Stopování (INT) vs. Pouto s přírodou (INT) hraničáře).

JASNÁ STŘELA
Duševní síla: 2
Dosah:
dotyk
Rozsah:
kruh o poloměru 10 sáhů
Trvání:
ihned
Vyvolání:
ihned
Obtížnost:
8
Vyžaduje:
Hraničářský luk
Hraničář dokáže vystřelit šíp, jehož hrot se za letu rozzáří jasným světlem. To osvětlí kulový
prostor o poloměru 10 sáhů kolem něj. Světlo navíc působí na nemrtvé a další bytostí
podobně jako paprsky slunce a zraňuje automaticky všechny tyto tvory v jeho dosahu za 1k6
životů. Jinak se kouzlo používá spíše k průzkumu temných chodeb, zákoutí a hlubin.

NEZDOLNOST
Duševní síla: 3
Dosah:
dotyk
Rozsah:
zvíře
Trvání:
1 směna
Vyvolání:
1 kolo
Obtížnost:
12

Vyžaduje:

Hraničářův kůň

S pomocí tohoto kouzla očaruješ své jezdecké zvíře tak, aby dočasně překonalo svou
bolest, zranění a únavu. Po dobu čtyř směn se tak navýší jeho mez vyřazení o 20 a bude se
cítit naprosto svěží. Jakmile efekt kouzla vyprchá, mez vyřazení se vrátí zpět a únava,
kterou zvíře případně trpí, bude stejná jako před začátkem působení kouzla.
ODVRACENÍ ZVÍŘAT
Duševní síla: 3
Dosah:
30 sáhů
Rozsah:
kruh o poloměru 2 sáhy
Trvání:
1 směna
Vyvolání:
1 kolo
Obtížnost:
12
Vyžaduje:
Magie zvířat
Tímto kouzlem dokáže hraničář odvrátit útok zvířete proti sobě a tvorům ve svém
bezprostředním okolí. V takové chvíli prostě sklopí své ruce k zemi na znamení své
podřízenosti. Útočící tvorové ho pak nechají na pokoji a přestanou si ho všímat.
Jestliže je odvracené zvíře družinou napadeno nebo provokováno, efekt kouzla okamžitě a
trvale odezní. Na dalších 24 hodin pak už nelze na daného tvora seslat toto kouzlo. Kouzlo
rovněž nepůsobí na zvířata ovládaná magií a podobně.

OCHRANA PŘED SMEČKOU
Duševní síla: 2 za osobu
Dosah:
kruh o poloměru 2 sáhy
Rozsah:
dle dodané many
Trvání:
1 den
Vyvolání:
1 kolo
Obtížnost:
8
Vyžaduje:
Magie pocestných
Tímto kouzlem dokáže hraničář odradit divou zvěř od toho, aby šla po jeho stopě. Díky
kouzlu totiž po sobě zanechává pach rozzuřené šelmy, který dokáží vycítit a ze kterého mají
strach.
Kouzlo působí pouze na čich divokých zvířat. Pokud by byl hraničář nebo někdo z jeho
družiny spatřen, může být teoreticky napaden. Zvířata totiž budou z nesouladu mezi tím co
vidí a co cítí zmatená. Lze tedy jen těžko předpovědět, jak se zachovají. K ověření se
obvykle používá náhodný hod 1k10 (1-5 znamená útok, vyšší číslo stažení zvířat pryč).

OCHRANA PŘED ZIMOU
Duševní síla: 3
Dosah:
dotyk
Rozsah:
1 tvor

Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

1 den
1 kolo
8
Magie pocestných

Díky tomuto kouzlu dokáže hraničář či postava, na kterou je kouzlo sesláno, nevnímat chlad
ani mráz. Kromě toho je i chráněna před zraněními, která by jinak tímto způsobem utrpěla.
Kouzlo působí jen na chlad daný podnebím či vlivy počasí. Nemá žádný vliv na magická
zranění a podobně.

OCHROMUJÍCÍ ŠÍP
Duševní síla: 3
Dosah:
dotyk
Rozsah:
šíp
Trvání:
ihned
Účinek:
ihned (až 10 kol zpomalení)
Past:
Atletika (SIL) cíle vs. Pouto s přírodou (INT) hraničáře
Vyvolání:
do útoku
Obtížnost:
12
Vyžaduje:
Hraničářský luk
Pomocí tohoto kouzla dokáže hraničář přesně zaměřit a ochromit konkrétní část těla
protivníka. Kam přesně chce hraničář střílet je nutné oznámit ještě před výstřelem (hodem
na útok).
Je-li protivník zasažen a zraněn, může dojít k ověření toho, zda došlo k jeho ochromení
(zjišťuje se ověřovacím hodem). Pokud v něm hraničář uspěl, získává dotyčný tvor
Nevýhodu (postih -5) k používání dané části těla. Tj. například zásah do ruky dá cíli postih k
jejímu použití (hody na Obratnost, Sílu, Útok, Sesílání kouzel s gestikulací a podobně.
Stejným způsobem zásah do nohy omezí Pohyblivost, Obranu, Reflexy atd.) Zranění hlavy
má zásadní vliv na Iniciativu, dovednosti vyžadující soustředění atd.

PLAMENNÝ ŠÍP
Duševní síla: 3
Dosah:
dotyk
Rozsah:
šíp
Trvání:
5 kol
Vyvolání:
ihned
Obtížnost:
12
Vyžaduje:
Hraničářský luk
Pouto s přírodou umožňuje hraničáři zapálit libovolný dřevěný šíp. Ten začne okamžitě po
seslání kouzla hořet jasným plamenem. K vznícení dochází “zevnitř” šípu přímo pod hrotem
a velmi rychle se šíří až k dříku. Po pár kolech tak šíp shoří na troud a nic z něj nezbyde. Do
té doby však funguje jako zápalný šíp, který dokáže zapálit hořlavé látky a po zásahu tvorů
zranitelných ohněm způsobuje navíc zranění za 1k6 životů.

PŘIVOLEJ ZVÍŘE
Duševní síla: 2
Dosah:
5 mil
Rozsah:
zvíře
Trvání:
Vyvolání:
1 kolo
Obtížnost:
12
Vyžaduje:
Hraničářův kůň
Hraničář dokáže dát svému jezdeckému zvířeti povel, aby se k němu ihned vydalo. Jde o
mentální (neslyšný) pokyn, který však zvíře uslyší ve své hlavě jako povědomé hvízdnutí a
pokud mu v tom nic nebrání vydá se klusem či tryskem (dle naléhavosti) k hraničáři.
SLEDOVÁNÍ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

4
5 mil
1 týden
1 kolo
10
Magie pocestných

Hraničář dokáže očarovat jeden běžný nemagický předmět (dýka, kámen, měch na vodu a
podobně), který mu poté slouží jako “maják”. Obvykle se používá tak, že ho hraničář
propašuje do vybavení cílové osoby nebo skupiny, kterou sleduje a následně dokáže
instinktivně vycítit jeho polohu. Pokud se mu však předmět ztratí z dosahu, efekt kouzla se
trvale zruší.
S VĚTREM O ZÁVOD
Duševní síla: 4
Dosah:
dotyk
Rozsah:
zvíře
Trvání:
3 směny
Vyvolání:
1 kolo
Obtížnost:
10
Vyžaduje:
Hraničářův kůň
Očaruješ (svého) hraničářova koně (jezdecké zvíře), aby běžel dvakrát rychleji a doskočil
dvakrát dále, než je obvyklé. Kůň získá nové síly a po celou dobu trvání kouzla se
neunavuje. Kouzlo lze seslat na jezdecké zvíře za den nejvýše tolikrát, jako je jeho bonus za
ODO. V opačném případě hrozí, že se zvíře schvátí a zemře.
TREFA DO ČERNÉHO
Duševní síla: 4
Dosah:
dotyk
Rozsah:
šíp
Trvání:
ihned

Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

ihned
15
Hraničářský luk

Tímto kouzlem dokáže hraničář očarovat svůj šíp tak, aby se spojil s poryvem větru. Ten pak
vede střelu rychle a neomylně k cíli.
Oběť, na kterou hraničář vystřelil, si nehází proti šípu na obranu (počítá si do ní jen hodnotu
ZO). Jestliže je navíc šípem zraněna, způsobí ji střela ještě krvácivé zranění za 1k6 životů /
kolo.

ÚDER NENÁVISTI
Duševní síla: 4
Dosah:
20 sáhů
Rozsah:
1 tvor
Trvání:
ihned
Vyvolání:
ihned
Obtížnost:
15
Vyžaduje:
Magie přírody
Toto kouzlo je formou pokročilého mentálního útoku, který způsobí zranění za 3-30 životů
(3k10). Kouzlo lze v jednom okamžiku použít až proti třem protivníkům najednou. Celkové
zranění se pak rozdělí rovnoměrně mezi všechny cíle.
Viditelný efekt kouzla je obvykle hluboké psychické otřesení, strach, panika a silné krvácení
z nosu, uší, úst a někdy i očí (pokud bylo zranění vyšší).
UKLIDNI ZVÍŘE
Duševní síla: 4
Dosah:
dotyk
Rozsah:
zvíře
Trvání:
1 směna
Vyvolání:
1 kolo
Obtížnost:
10
Vyžaduje:
Hraničářův kůň
Očaruješ jezdecké zvíře tak, aby potlačilo své zvířecí instinkty a strach. Kůň ti pak věří,
poslouchá tě a nepropadá panice. Pokud byl navíc pod vlivem kouzel či nějaké stresující
situace, je efekt kouzla či pocit strachu obvykle zcela vyrušen nebo aspoň utlumen. Pohoda
a poslušné reakce zvířete pak přetrvávají po celou dobu trvání kouzla.

UZDRAV TĚŽKÁ ZRANĚNÍ
Duševní síla: 6
Dosah:
dotek
Rozsah:
1 živý tvor
Trvání:
-

Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

1 kolo
12
Magie přírody

Hraničář dokáže tímto kouzlem uzdravit zranění za 3k6 + 4 životů. Léčení lze provádět vždy
nejvýše do maxima počtu životů daného tvora.

ZVÍŘECÍ POSEL
Duševní síla: 3
Dosah:
10 sáhů
Rozsah:
zvíře
Trvání:
Vyvolání:
1 kolo
Obtížnost:
12
Vyžaduje:
Hraničářův kůň
Tímto kouzlem dokáže hraničář vyslat svého koně na vybrané místo. Podmínkou je, aby
hraničář toto místo sám někdy dříve navštívil nebo znal jeho polohu aspoň přibližně z
vyprávění či mapy. Kůň pak podvědomě cítí směr, kterým má putovat a udělá vše proto, aby
tam došel. Po splnění úkolu se na místě zhruba den zdrží (klidně se pase nebo potuluje) a
pak se vydá na cestu zpět.

Chodec
O chodcích se vypráví odjakživa mnoho příběhů, které z nich dělají živoucí legendy. Jsou to
totiž zpravidla oni, kteří objevují nová území, které pak často nese jejich jméno. Stejně tak
jsou mnohdy oslavováni jako průzkumníci, kteří se bez bázně vydávají na území nepřítele.
Právě jimi získané informace už dokázaly zvrátit mnoho bitev ku prospěchu slabších. V
neposlední řadě jsou to elitní lovci monster. Nepozorovaně procházejí krajinou, chráněni
svým uměním a chodeckým mečem, který jim propůjčuje legendární moc.
Aby se hraničář mohl specializovat a stát se Chodcem, musí nejprve ovládnout následující
schopnosti:
●
●
●

schopnost Průzkumnictví
znalost Magie pocestných
schopnost Obratné ostří

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI CHODCE
Každý chodec získává automaticky volbou této specializace jednu užitečnou zvláštní
schopnost a jednu profesní dovednost, které mu pomáhají přežít na cestách. Jsou jimi:
●
●

Vytrvalost (S)
Znalost místních poměrů (D)

VYTRVALOST (S)
“Vstávej a navleč na sebe své vybavení, jdeme do divočiny. Tornu tu nenechávej, jen ji
vyprázdni a nalož do ní kamení, hodně kamení.” Takto prý začíná výcvik těch, kteří jsou
trénováni k náročným cestám za linie nepřítele…
Chodec dokáže projít výcvikem, který z něj udělá mnohem vytrvalejšího a odolnějšího
tuláka. Musí být totiž často schopen ujít dlouhé vzdálenosti a mnohdy pak ještě bojovat.
Chodec je pak schopen fungovat i tam, kde už ostatní dávno odpadávají vyčerpáním.
Hranice únavy chodce se tedy upraví na 15 + oprava za Odolnost (ODO).
Poznámka: Jestliže nehrajete na Únavu a Vyčerpání, můžete v obecné rovině ve hře použít
následující postup. Zatímco ostatní dobrodruzi na stejné úrovni už nejsou schopni
pokračovat v cestě, Chodec se v danou chvíli cítí ještě velmi dobře. Vydrží proto klidně
absolvovat stejně náročnou aktivitu, jakou nedávno prodělal a která jeho přátele tak strhala.

ZNALOST MÍSTNÍCH POMĚRŮ (D)
Profesní dovednost (3. stupeň zvládnutí)
Ověření: Znalost místních poměrů (INT) vs. X

Tato dovednost umožňuje hraničáři využít informace a zkušenosti, které získal na cestách a
které mu tak dávají povědomí o určitém místě. Jestliže uspěje v hodu na Znalost místních
poměrů, pak automaticky získá přehled o daném místě a situaci. Díky tomu pak ví, kde se
nachází černý trh, jaké je jméno vládce města a co se o něm povídá, jaké jsou místní zvyky,
jaké legendy se k určitému místu váží, na co si dát pozor a podobně.
Jestliže hraničář strávil na místě nějaký čas (aspoň týden), má k hodu automaticky Výhodu
(bonus +5). Obtížnost pasti je přímo úměrná hodnotě získané (případně požadované)
informace.
Pokud hraničář ve svém hodu neuspěje, nezíská žádné nebo jen příliš obecné informace.
Další pokus o ověření Znalosti místních poměrů je možné provést až následující den.

VOLITELNÉ SCHOPNOSTI CHODCE
Následující volitelné schopnosti jsou dostupné pouze těm hraničářům, kteří dosáhli
potřebných schopností a vědomostí ke specializaci Chodce.
TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ CHODCE
Chodcův meč

Získáš speciální magickou zbraň, která je silnější než-li ostatní.
Navíc ovládneš i několik kouzel, kterým ji můžeš posilovat a
proměňovat. Jsou jimi Odražení kouzla, Posílení zbraně,
Transmutace zbraně, Záblesk a Živelné ostří.

Chodecká magie

Naučíš se několik speciálních kouzel na cesty. Jsou jimi Falešná
stopa, Matení pachů, Matení stop, Oči přírody a Uhrančivý
pohled.

Instinkt lovce

Dokážeš automaticky rozeznat a vycítit nejslabší i nejsilnější
protivníky a získáváš speciální bonus +2 v boji proti nim.

Jistá ruka

Pokud ti v boji padne na kostce 1, házíš si znovu. Teprve
výsledek druhého hodu se pak započítává do Útoku či Obrany.

Lovcova kořist

Vybereš si určitý druh tvora a poznáš tak dokonale jeho slabiny.
V boji proti němu tak budeš mít vždy bonus +3 k ÚČ a OČ.

Magie lovců monster

Ovládneš kouzla, kterými zajistíš svou dominanci v boji. Jedná
se o Bleskový výpad, Dvojitý švih, Mihotavé ostří, Odražení
projektilu a Poškození zbraně.

Požírač

Sežráním orgánu protivník dokážeš získat na týden část jeho
schopností (hodnotu vybraného atributu).

Soustředění duševní
síly

Dokážeš duševní sílu koncentrovat tak, aby posilovala tvé
fyzické a psychické schopnosti. Ovládneš kouzla Očištění,
Přizpůsobení, Uvolnění, Zocelení a Zacelení.

CHODCŮV MEČ
Chodec je mistr v zacházení se svou zbraní.
Mnohokrát mu zachránila život a časem se z nich
proto stala nerozlučná dvojice. To všechno
nevyhnutelně směřovalo k poslednímu kroku zasvěcení zbraně prastaré síle přírody. Díky ní pak
získá čepel i chodec unikátní schopnosti.
VÝROBA MEČE
K zasvěcení Chodeckého meče je nutné, aby
hraničář vykonal cestu na jedno ze zapovězených
míst, která znají jen oni. Právě taková totiž obvykle
přitahují tvory, kteří z něj vysávají sílu přírody a
mění oblast v místo teroru a strachu. Jejich
poražení pak není jen zasvěcením zbraně, ale také
rituálem, kterým se z chodce stane Chodec. Na
výpravu se proto chodec vydává zásadně sám a
její splnění ho se zbraní navždy spojí.
Pro účely hry trvá výprava za zasvěcením meče
obvykle 1k6 týdnů. Odehrává se v mezidobí
dobrodružství, než se postavy vydají na nějaké
další. Není nutné ji odehrávat a bere se jako
automaticky splněná (nedohodne-li se PJ a hráč
jinak). Jako zbraň lze navíc teoreticky použít i jinou
zbraň pro boj tváří v tvář, kterou chodec používá.
SPECIFIKA ZBRANĚ
Chodecký meč je speciální zbraň, která poskytuje své unikátní schopnosti jen tomu, kdo s ní
prošel zasvěcením. Oproti běžným zbraním dané kategorie má proto o 1 bod vyšší
Útočnost, Zranění i Obranu.
MAGICKÉ SCHOPNOSTI ZBRANĚ
Tento meč je magický a funguje tak i ve smyslu zranitelnosti jiných tvorů.
Chodec do něj dokáže Duševním poutem “vložit” část přírodní magie a tím ho “nabít”.
Množství many, které lze ve zbrani uchovat, se mění dle úrovně Chodce. Za každou
dosaženou úroveň tak zvládne do zbraně vložit 2 body many. Na šesté úrovni je to tedy 12
bodů many.
Přelití many vyžaduje soustředění a trvá 1 kolo bez ohledu na množství many, která bude do
zbraně vložena. Za každý bod many se Chodci odebere 1 bod z jeho aktuální Duševní síly.
KOUZLA MEČE
Manu, kterou chodec do meče nakoncentroval, dokáže následně proměnit v kouzla. Stačí k
tomu, aby svou zbraň držel a pomyslel na to, že chce kouzlo vyvolat.

Všechna kouzla jsou sesílána v “nulovém čase”. Nenutí tak chodce přerušovat boj. V
rozšířeném soubojovém systému můžeš seslání kouzla oznámit buď na začátku kola před
hodem na iniciativu.
U kouzel není uveden rozsah ani dosah, neboť se všechna vyvolávají v meči a jen na meč
působí.
Detailní popis kouzel Chodcova meče je uveden dále v seznamu Pokročilých chodeckých
kouzel (strana X).
Pokud se meč rozhodne použít kdokoliv jiný, než jeho tvůrce, chová se zbraň jako běžná
zbraň daného typu.
Jestliže chodec o svůj meč přijde, musí získat novou zbraň a vykonat s ní znovu rituál
zasvěcení (lze vždy maximálně 1x za úroveň).

INSTINKT LOVCE
Šelmy mají zvláštní šestý smysl a pozorovací talent. Díky němu dokáží rozeznat hrozbu, ale
také nejslabší kus stáda. Tu pak štvou a nahánějí tak dlouho, dokud se neoddělí od
ostatních. V tu chvíli se pro ně stává snadnou kořistí.
Chodec potřebuje jedno kolo pozorování protivníků, aby se tato schopnost automaticky
projevila. Podobně jako dravci pak dokáže rozpoznat nejslabší postavu, stejně jako „vůdce
smečky“. Toho, který je pro něj nejvíce nebezpečný (oba tyto tvory určí PJ dle situace a
uvážení).
Jak nejsilnější tak nejslabší tvor pak vzbuzují v Chodci lovecké instinkty. Při útoku i obraně
proti nim tak vždy získává bonus +3.

JISTÁ RUKA
Chodec na svých cestách přežil mnoho šarvátek s velmi nebezpečnými protivníky. Získal tím
neobyčejnou jistotu v boji. Jeho předvídavost a zkušenost mu tak pomáhá eliminovat vliv
náhody a překvapení.
Tato schopnost eliminuje nejslabší útočné a obranné akce chodce. Jestliže mu v boji padne
na 1k6 číslo 1, hází si znovu. Výsledek opakovaného hodu je nezvratný a započítává se do
Útoku či Obrany.

LOVCOVA KOŘIST
Chodci jsou ti, kteří se, když je potřeba, vydávají lovit nepřítele. Znají je i jejich zvyky, silná i
slabá místa a stávají se tak predátory, kteří štvou svou kořist do úmoru.

S touto schopností se chodec zaměřuje na boj proti vybranému typu tvorů (např.
lykantropům, magickým zvířatům, skřetům, temným bytostem a podobně). V boji proti nim
získá bonus +3 k ÚČ i OČ.
Chodec zároveň získá základní znalosti o životě daných tvorů. Zná jejich obecné slabiny,
chování a podobně. Díky tomu má Výhodu (bonus +5) k jejich stopování a k dovednostem,
jež mohou být proti nim v tomto smyslu použity.
Na každé třetí úrovni se navíc tato schopnost dále rozvíjí. Lze si proto vybrat vždy další
kategorii tvorů, na kterou se bude Lovcova kořist vztahovat.

MAGIE LOVCŮ MONSTER
Chodci jsou opravdovým kladivem smrti, které dokáže se zničující silou smést protivníka z
povrchu zemského. Jen málokdo však ví, že děs, který v monstrech probouzí, má původ ve
speciálním druhu magie.
Získání této schopnosti umožňuje chodci používat kouzla určena k boji. Dokáže jimi
protivníka zaskočit a zvrátit situaci nečekaným směrem. Tato kouzla lze použít i na
standardní zbraně. Nejsou tedy vázána na Chodcův meč.
-

Bleskový výpad
Dvojitý švih
Mihotavé ostří
Odražení projektilu
Poškození zbraně

Jejich přesný popis najdeš uveden v kapitole Pokročilá chodecká kouzla (strana XXX).

POŽÍRAČ
O chodcích se odjakživa traduje mnoho legend. Jedna z nich je však zvláště děsivá a
temná. Říká se totiž, že chodci dokáží získat sílu z ostatků poražených protivníků a snad i
útržky jejich vzpomínek. Když se pak někde objeví mrtvé tělo s vytrženým srdcem, nemusí
tak jít o dílo temného kultu. Možná jen nějaký chodec potřeboval získat moc potřebnou ke
splnění své mise.
Chodec se naučil využívat energii, kterou příroda nadělila živým tvorům. Klíčem k ní jsou
vnitřnosti jeho protivníků. Jakmile je pozře, posílí dočasně některý ze svých atributů. Který
konkrétně to bude je určeno druhem pozřeného orgánu.
Jakmile k tomu dojde, zvýší se vybraný atribut chodce (bonus či postih) o opravu za atribut,
kterým disponovala jeho oběť. V případě, že byl u ní nulový či záporný, přičte si chodec ke
své opravě za atribut vždy alespoň bonus +1. Zároveň se tak chodci vyléčí zranění za 1k6
životů, bez ohledu na pozřený orgán.

Obecně platí, že je k rituálu potřeba pozřít čerstvý orgán (ne starší než dvě hodiny od smrti
tvora), který patřil tvoru o velikosti nejméně A1. Menší tvorové nemají obvykle dostatek
energie, aby se na chodci nějak projevila.
Pozření orgánu trvá obvykle jednu směnu. Jeho efekt se projeví ihned poté a vydrží funkční
po dobu jednoho dne.
Jestliže by v té době chodec pozřel další orgán stejného typu, původní efekt zmizí. Navíc se
u chodce projeví “otrava”. Ta mu způsobí postih k atributu odpovídající hodnotě nově
pozřeného orgánu (vždy však nejméně 1). Zároveň způsobí chodci zranění za 1k6 životů,
bez ohledu na pozřený orgán.

Orgán

Bonus

Srdce

bonus k SIL

Oči

bonus k OBR

Jazyk

bonus k CHAR

Mozek

bonus k INT

Játra

bonus k ODO

SOUSTŘEDĚNÍ DUŠEVNÍ SÍLY
Tvrdým tréninkem se chodec naučil rozvíjet své fyzické i duševní schopnosti. S použitím
Duševní síly a složitých cvičení tak dokázal překonat limity, kterých byl se svým tělem
doposud schopen.
Ovládnutím této schopnosti získává chodec znalost několika kouzel, který mění limity jeho
těla v boji. Dokáže skrze ně podávat výkony, které by jinak nebyly možné. Těmito kouzly
jsou:
-

Očištění
Přizpůsobení
Uvolnění
Zacelení
Zocelení

Jejich přesný popis najdeš uveden v kapitole Pokročilá chodecká kouzla (strana XXX).

POKROČILÁ CHODECKÁ KOUZLA
Tato kouzla umí Chodec jen tehdy, pokud ovládá daný druh magie.

Chodecká magie
● Falešná stopa
● Matení pachů
● Matení stop
● Oči přírody
● Uhrančivý pohled
Magie lovců monster
● Bleskový výpad
● Dvojitý švih
● Odražení projektilu
● Poškození zbraně
● Vířivé ostří
Magie Chodcova meče
● Odražení kouzla
● Posílení zbraně
● Transmutace zbraně
● Záblesk
● Živelné ostří
Soustředění duševní síly
● Očištění
● Přizpůsobení
● Uvolnění
● Zacelení
● Zocelení

BLESKOVÝ VÝPAD
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

4
dotyk
chodcova zbraň
ihned
ihned, v útoku
14
Magie lovců monster

Chodec využije svou Duševní sílu k neuvěřitelně rychlému výpadu, či střele. Jeho útok je tak
rychlý, že ho obránce ani nemusí stihnout zaregistrovat. Obránce si tedy hodí na ověření
Reflexu (OBR) vs. Pouto s přírodou (INT) chodce. Pokud prohraje, tak se nemůže aktivně
bránit, takže je útok veden jen proti základní obraně. V případě úspěchu se obránce může
bránit normálně.
DVOJITÝ ŠVIH
Duševní síla: 4

Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

dotyk
chodcova zbraň
ihned
ihned, v útoku
14
Magie lovců monster

Pomocí tohoto kouzla dokáže chodec v daném kole provést o jeden útok více, než je
obvyklé. Kouzlo lze aplikovat pouze na zbraně pro boj tváří v tvář.

FALEŠNÁ STOPA
Duševní síla: 2
Dosah:
500 sáhů
Rozsah:
kámen / větev / přírodní předmět
Trvání:
1 směna
Vyvolání:
3 kola
Obtížnost:
8
Vyžaduje:
Magie pocestných
Tímto kouzlem dokáže hraničář očarovat přírodní materiál (obvykle menší kámen či větev)
tak, aby se kutálela po zemi a vytvářela zdání falešných stop (zválená, často používaná
stezka).
Po seslání kouzla určí hraničář směr, kterým se má předmět přesouvat a ten tak rychlostí
pomalé chůze učiní. Svým pohybem pak obvykle spolehlivě ohne větvičky, trávu, promáčkne
zem, jako by tímto směrem někdo nedávno prošel. Jestliže narazí na překážku, kterou
nedokáže silou překonat, odkulí se nejbližším směrem stranou a snaží se pokračovat k
místu, které určil hraničář.
Falešná stopa je dlouhá přibližně 500 sáhů. Pronásledovatelé mají šanci, že ji odhalí ověření Stopování (INT) vs. Pouto s přírodou (INT) hraničáře.

MATENÍ PACHŮ
Duševní síla: 2
Dosah:
dotek
Rozsah:
1 tvor
Trvání:
1 hodina
Vyvolání:
2 kola
Obtížnost:
12
Vyžaduje:
Chodecká magie
S pomocí tohoto kouzla dokáže chodec způsobit chaos v řadách těch, kteří ho pronásledují
a jdou po stopě jeho pachu. Kouzlo lze pak použít dvěma zcela rozličnými způsoby a je jen
na Chodci, který z nich zvolí.

V první variantě může chodec zaměnit svůj pach za pach jiného tvora. Podmínkou je, že
takového tvora již dříve potkal a měl možnost se ho dotknout nebo jeho pach cítit. Typickým
příkladem je třeba získaný pach medvěda, který odradí pronásledující šelmy.
V druhé variantě Chodec může svůj pach přehodit na někoho jiného. Stačí, aby se ho jen
letmo dotkl. Pronásledující zvěř pak může jít po stopě “náhradníka”.

MATENÍ STOP
Duševní síla: 2
Dosah:
dotek
Rozsah:
1 tvor
Trvání:
1 hodina
Vyvolání:
2 kola
Obtížnost:
12
Vyžaduje:
Chodecká magie
S pomocí tohoto kouzla dokáže hraničář změnit vzhled stop vybrané osoby za stopy někoho
jiného, koho již dříve potkal. Chodec nebo jím vybraná bytost tak může zanechávat
například stopy medvěda, případně lze zvíře nechat zanechávat stopy hraničáře.
Obecně je toto kouzlo mezi chodci velmi oblíbené a způsobilo už všem zúčastněným mnoho
veselých i méně veselých situací.

OČI PŘÍRODY
Duševní síla: 2
Dosah:
1 míle
Rozsah:
kámen
Trvání:
den
Vyvolání:
10 kol
Obtížnost:
12
Vyžaduje:
Chodecká magie
Chodec tímto kouzlem očaruje vybraný kámen. Ten pak může kdykoliv (je-li v dosahu)
myšlenkou aktivovat a pozorovat jeho okolí ve všech směrech, jako by byl na místě sám
přítomen. V tomto stavu je hraničář v částečném tranzu a nevnímá své blízké okolí.

OČIŠTĚNÍ
Duševní síla
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

3
hraničář
10 kol
půl kola
10
Soustředění duševní síly

Hraničář dokáže tímto kouzlem “očistit” svou mysl tak, že je odolnější vůči všem psychickým
kouzlům a útokům. V praxi se to projevuje Výhodou (bonus +5) k Vůli po celou dobu trvání
kouzla.
ODRAŽENÍ KOUZLA
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

3+X
dotyk
chodcova zbraň
ihned
ihned, v obraně
16
Magie Chodcova meče

Chodec dokáže využít svůj meč k odražení některých kouzel formovaných divokou manou
(obvykle blesky a další podobná kouzla, která mají cílený a ne plošný efekt). Ostří čepele tak
dočasně získá vzhled temně černého zrcadla schopného tyto odrazy provést.
Aby chodec v akci uspěl, musí v hodu na Pouto s přírodou (INT) vs. Sesílání kouzel (INT)
překonat výsledek sesílajícího kouzelníka. Jestliže v hodu uspěje, bude kouzlo úspěšně
sraženo stranou. Pokud by navíc v hodu uspěl o 5 a více bodů, může určit cíl v dosahu 20
sáhů, kam se kouzlo odrazí.
Odražení kouzla stojí chodce jednu aktivní obranu a lze ho aktivovat v reakci na protivníkem
seslané kouzlo. Odrazový efekt není možné použít na plošná kouzla.
ODRAŽENÍ PROJEKTILU
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

2
dotyk
chodcova zbraň
ihned
ihned, v obraně
10
Magie lovců monster

Díky tomuto kouzlu dokáže chodec zneškodnit proti němu letící projektily. Prostě je svým
mečem srazí jiným směrem. Projektilem jsou míněny drobné předměty (šíp, šipka, vržená
dýka, kámen a podobně).
Aby chodec uspěl, musí mít v daném kole možnost aktivní obrany, kterou tímto způsobem
využije. Nemusí si však házet na obranu, protože kouzlo se o vše postará. Použití kouzla je
nutné nahlásit před samotnou obrannou akcí.
POŠKOZENÍ ZBRANĚ
Duševní síla: 4

Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

dotyk
chodcova zbraň
1 kolo
ihned, v útoku
14
Magie lovců monster

S pomocí tohoto kouzla se může chodec pokusit poškodit či zcela zničit protivníkovu zbraň.
Jestliže by v daném kole protivníka zranil (jeho útok je silnější než protivníkova obrana),
dojde místo k jeho zranění k poškození zbraně. To se určí podle síly zranění, které by v
daném kole chodec protivníkovi způsobil. Za každých načatých 10 “životů”, které by chodec
protivníkovi způsobil, klesá Útočnost i Obrana zbraně o 2. Tj. pokud by normálně zranil
protivníka za 1 život, klesne Útočnost i Obrana o 2 body. Pokud za 11 životů, klesla by
Útočnost i Obrana zbraně o 4 a tak dále. Pokud klesne kterákoliv z těchto hodnot
protivníkovy zbraně na nulu, dojde k její nezvratné likvidaci.
Toto kouzlo nemá žádný vliv na magické zbraně.

POSÍLENÍ ZBRANĚ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

1+X
dotyk
chodcova zbraň
3 kola
1 kolo
8 (+1 za každé další)
Magie Chodcova meče

Chodec dokáže využít energii, která se v meči ukrývá k jejímu posílení. Zbraň tak získá na 3
kola bonus k Útočnosti (ÚČ) nebo k Obraně zbraní (OZ) dle dodané energie. Každé zvýšení
parametru zbraně o jedna stojí jeden bod many v meči. Kouzlem lze posílit ÚČ nebo OZ až
do dvojnásobku základních parametrů zbraně.

PŘIZPŮSOBENÍ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

3
hraničář
10 kol
ihned, lze v obraně
10
Soustředění duševní síly

Hraničář dokáže na velmi krátkou dobu přizpůsobit své tělo extrémním podmínkám, jako je
například požár, sněhová bouře, ale i otrava jedem atd. Po dobu trvání této schopnosti získá
Výhodu (bonus +5) na ověření hodu na ODO.

TRANSMUTACE ZBRANĚ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

2
dotyk
chodcova zbraň
stálé
1 kolo
10
Magie Chodcova meče

Magie ukrytá v Chodcově meči dokáže změnit strukturu jeho ostří. Díky tomu dokáže
proměnit ocel tak, aby vykazovala vlastnosti stříbra, případně degradovala v kus rezavého
kovu.
Atributy zbraně zůstávají po celou dobu trvání kouzla stejné. Specifický materiál však může
pomoci překonat přirozenou odolnost některých monster proti běžné oceli. Stříbro si tak
dokáže poradit s nemrtvými, lykantropy a podobně.
Čepel vydrží v proměněném stavu až do okamžiku další proměny. Do původního stavu je
tedy nutné ji proměnit dalším kouzlem meče.

UHRANČIVÝ POHLED
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

5
10 sáhů
1 bytost
3 kola
1 kolo
16
Chodecká magie

Chodec se upřeně zadívá na svůj cíl a pokusí se v něm probudit vnitřní strach. Efekt kouzla
se projeví jen tehdy, jestliže Chodec uspěje v hodu na ověření Vůle (CHAR) vs. Vůle
(CHAR). V takovém případě bude cíl cítit vůči chodci respekt a bázeň, což se projeví tak, že
bude mít Nevýhodu (postih -5) k Útoku, Obraně a Sesílání kouzel, jejichž terčem je Chodec.
UVOLNĚNÍ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

3
hraničář
10 kol
půl kola
10
Soustředění duševní síly

Po krátkém soustředění získá hraničář bonus k SIL a OBR +2, dále k hodu na iniciativu +2.

VÍŘIVÉ OSTŘÍ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

3
dotek
chodcova zbraň
ihned
ihned, v útoku
12
Magie lovců monster

Chodec dokáže pomocí své magie rozpohybovat svou zbraň takovou rychlostí, že se jeví jen
jako špatně postřehnutelná šmouha. Takové zbrani se pak velmi těžce brání, protože se jen
obtížně odhaduje, kde se vlastně přesně nachází. Chodec tak získá k Útoku Výhodu (bonus
+5).
Toto kouzlo je možné použít jen při útoku tváří v tvář.
ZÁBLESK
Duševní síla:
3
Dosah:
dotek
Rozsah:
chodcova zbraň
Trvání:
ihned
Vyvolání: ihned, v útoku
Obtížnost: 12
Vyžaduje: Magie Chodcova meče
Toto kouzlo lze využít jen tehdy, je-li v okolí
chodce aspoň nějaký zdroj světla. Ten pak
dokáže správným natočením ostří zesílit
pomocí magie v oslnivý záblesk, který oslepí
protivníka nebo nasvítí vybrané místo.
Oslněný protivník má pak po dobu 1k6 kol
Nevýhodu (postih -5) k Obraně a akcím
vyžadujícím zrak.

ZACELENÍ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:

1
hraničář
10 kol
ihned, lze v obraně

Obtížnost:
Vyžaduje:

10
Soustředění duševní síly

Tímto kouzlem si Chodec dokáže okamžitě pozastavit krvácení. Lze si to představit
podobně, jako když je postava v šoku a tělo neumožní, aby se krev řinula z otevřené rány.
Stejně jako u šoku je však efekt tohoto kouzla dočasný a po 10 kolech se krvácení znovu
spustí, pokud do té doby nebylo ošetřeno.

ZOCELENÍ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

3
hraničář
ihned
ihned, lze použít v každé obraně
10
Soustředění duševní síly

Hraničář dokáže soustředěním duševní síly zocelit určité místo na svém těle. Může tak snížit
zranění, které je mu v daném kole způsobeno o 8 životů (vždy je však zraněn alespoň za 1).
ŽIVELNÉ OSTŘÍ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

3 za kolo
dotyk
chodcova zbraň
dle dodané duševní síly
1 kolo
14
Magie Chodcova meče

Chodec očaruje svou Chodcovu zbraň a tu obklopí plameny anebo modravý mráz. Pokud
někoho zasáhne, tak ho navíc dodatečně zraní za 1k6 životů.

DRUID
Druidové jsou hraničáři, jejichž domovem se stal hvozd. Obklopeni prastarými stromy a
vzácnými živočichy přebývají v samém srdci přírody, kde našli své místo a klid. Stali se tak
nedílnou součástí lesa a jeho ochránci. Ten jim za to propůjčuje část své ohromné síly a
mění je tak v legendy. Ačkoliv nikdo přesně neví, kam až moc druidů sahá, mezi lidmi se
šušká ledacos. Že jsou to zázrační léčitelé a že jim hvozd naslouchá. Že jsou jediní, kteří ho
dokáží uklidnit, stejně jako ho dokáží probudit. Že jim slouží oživlé stromy a že prý dokáží
vrátit život mrtvým. Jisté je, že v divoké přírodě patří mezi nejmocnější bytosti vůbec.
Aby se hraničář mohl specializovat a stát se Druidem, musí nejprve ovládnout následující
schopnosti:
●
●
●

schopnost Léčitelství
znalost Magie přírody
schopnost Bojová hůl

POZNÁMKA: Druidské tradice a umění jsou prastaré a mocné. Ten, kdo se chce této
profesi věnovat, musí proniknout svými vědomostmi mnohem hlouběji a poznat
zákonitosti hvozdu a přírody. Oproti jiným profesím je zde proto trochu více informací,
které musíš znát a dodržovat.

DRUIDSKÁ PRAVIDLA A TRADICE
Jakmile se hraničář rozhodne stát druidem, musí prohloubit své pouto s přírodou. Zbaví se
tak všech kovových věcí a jen s nejnutnějším vybavením odchází do divočiny nebo hvozdu.
Tam obvykle stráví několik týdnů, během nichž začne poznávat nové věci a zvykat si na
nový způsob života. Po celou dobu tohoto prohlubování pouta a budování důvěry s hvozdem
je pod jeho ochranou. Hvozd ho nasytí a chrání ho i před útokem zvířat a podobně. Stejně
tak ho může vystavit různým zkouškám, než se prastará moc rozhodne ho akceptovat.
Teprvé poté se stává plnohodnotným druidem.
Splněním zkoušky se druid zavazuje ctít prastará pravidla přírody, která jsou pro něj
posvátná (jejich popis najdeš uveden níže a v kapitole Hvozd). Pokud by tyto tradice porušil,
narušil by pouto, které ho ke hvozdu váže. Ztratil by tak veškerou moc a ochranu, která mu
byla zapůjčena. Není divu, že se podobné situaci snaží každý rozumný druid vyhnout.
Obnovení ztracené důvěry bývá často velmi obtížné a někdy i zcela nemožné. Mnohdy to
navíc vyžaduje velké odříkání a snahu o nápravu chyb.
Níže najdeš zmíněny tři základní pravidla, která druid dodržuje a neměl by je porušit. Mohou
však existovat i mnohá další, nepsaná. Krutost druida vůči přírodě a podobně mohou být
rovněž příčinou ztráty důvěry hvozdu. O existenci a prolomení těchto dalších pravidel
rozhoduje vždy PJ, který zná celý kontext situace.
Tři základní oblasti, která omezují a upravují chování druida:

KOVOVÉ PŘEDMĚTY
Druid se svou volbou zříká používání a nošení kovových předmětů a zbraní. Jde o věci,
které narušují čistotu přírodní energie a spojení s ní. Jistou výjimku mohou tvořit předměty z
čistého zlata či stříbra (ušlechtilé kovy). I ty by však měl druid používat jen naprosto
výjimečně a po nezbytně nutnou dobu.
Pokud by druid toto pravidlo porušil, naruší se jeho spojení s přírodou. Často tak zcela ztratí
schopnost sesílat jakákoliv kouzla a může trvat velmi dlouho, než toto pouto obnoví zpět. Za
každý den, kdy měl u sebe neušlechtilé kovové předměty musí druid absolvovat týdenní
meditaci ve hvozdu. Pokud toto pravidlo porušuje často a opakovaně, jde zjevně o porušení
druidského svěcení a může o své schopnosti druida přijít navždy.
ZABITÍ ZVÍŘETE A OČIŠTĚNÍ
Druid se svým konáním snaží chránit vše živé. Pokud je tedy nucen nějaké zvíře zabít, jde
přímo proti smyslu přírody a svým zásadám. Výjimkou je, pokud bylo zvíře smrtelně raněné
či nemocné, pozbylo svou přírodní podstatu (ztratilo svou svobodnou vůli vlivem kouzel,
lykantropie či prošlo mutací) nebo ho samo napadlo.
Pokud druid nějaké zvíře zabije, musí se co nejrychleji “očistit”. Činí tak formou meditace,
která trvá jednu směnu. Dokud tak neučiní, nebude schopen znovu načerpat svou Duševní
sílu.
OCHRANA HVOZDU
Druid je služebníkem a ochráncem hvozdu. Dohlíží na to, aby vzkvétal a byl v bezpečí.
Chrání ho však i před sebou samým. Hvozd je totiž živoucí entita a pokud se jeho síla
vymkne kontrole, může to vést k hrozivým koncům. Druid se proto snaží udržet hvozd spící
a zabránit všem událostem, které by mohly vést k jeho probuzení.
Pravdou však je, že eixstují i situace, kdy je tomu přesně opačně. Je-li hvozd v extrémním
nebezpečí a druid ho není schopen ochránit, je probuzení jedinou možností. Druidé se však
obvykle snaží udělat vše pro to, aby k tomu nemuselo vůbec dojít.
Více se o hrozbách, které hvozd a jeho probuzení představuje, dozvíš v následující kapitole.
Stejně tak se později dozvíš o kouzlech a rituálech sloužících k jeho uklidnění i umělému
probuzení, je-li to kriticky nutné k jeho záchraně.

HVOZD
Snad každý dobrodruh zažil noc strávenou v lese. Tiché praskání ohně na mýtině, pohled na
zlatavý měsíc ukrytý v oparu a vzdálené houkání sovy. Mnozí v něm však zažiii i bezesnou
noc plnou děsu. Slyšeli podivné ševelení listí, aniž by vůbec foukal vítr. Cítili podivné
pohledy odkudsi ze tmy a když se pokusili utéct, nemohli najít cestu ven. Jako by stromy

měnily své místo a známá místa zmizela. Tyto a mnohem děsivější příběhy jsou spojeny s
hvozdy. Není proto divu, že z nich lidé mívají přirozený respekt a strach.
Hvozd je obvykle prastarý, hluboký a rozsáhlý les. Takové místo disponuje určitou formou
kolektivního vědomí všech stromů a živých tvorů, kteří v něm žili a žijí. Stává se tak
samostatnou entitou, s vlastní pamětí a “povahou”, která je odrazem jeho “probuzenosti” (viz
dále)..
Většina druidské moci vychází právě ze síly hvozdu. V něm ji druidé také obvykle nejčastěji
používají. Z pohledu pravidel však platí následující: Není-li uvedeno jinak, může druid
použít kouzla i schopnosti hvozdu i v divokém lese. Podmínkou je, aby skrze něj
(nebo jeho vybranou část) nevedly žádné frekventované cesty. Takové území musí mít
navíc aspoň jednu míli čtvereční. Je-li navíc sesláno mocné kouzlo hvozdu právě na
takovém místě, hrozí, že se běžný les promění ve Spící hvozd.
PROBUZENOST HVOZDU
Pokud žije hvozd v klidu a míru, říká se, že “spí”. Přítomnost cizích bytostí a hlavně jejich
nepřátelské chování vůči hvozdu ho však mohou “probudit”. Kromě tohoto samovolného
probuzení může být hvozd přiveden k vědomí i druidem. To je však velmi speciální případ,
který bude popsán později.
Čím více je hvozd probuzený, tím více se stává nebezpečným, živelným a časem zcela
nekontrolovatelným. V takovém stavu se pak snaží zapudit ty, kteří do něj nepatří. Navíc si
víc a víc uvědomuje sám sebe a svou minulost, která je mnohdy traumatická a vzbuzuje
touhu po odplatě. Ostatně přítomnost “civilizace” má mnohdy na svědomí mohutné
vypalování a kácení stromů za účelem osídlení divočiny. Není proto divu, když se procitnutý
hvozd rozhodne pomstít a získat navíc své území zpět.
Ačkoliv se podobná odplata obvykle druidů netýká, i oni mohou být za jistých okolností v
nebezpečí. Zvláště pokud se mu postaví do cesty, budou chránit cizince a nebo se budou
snažit hvozd uspat. Tehdy by se jeho zloba mohla snadno obrátit pro nim.
Není divu, že se druidé snaží držet hvozd pod kontrolou a zabránit jeho probuzení. Velmi
snadno by se pak mohlo stát, že už ho nedokáží zastavit.

SAMOVOLNÉ PROBUZENÍ
Jak už bylo zmíněno, hvozd má schopnost se “samovolně” probudit. Dochází k tomu vlivem
různých skutků, které se v něm nebo jeho bezprostřední blízkosti odehrají. Některé z nich
totiž působí na hluboké nevědomí hvozdu tak, že generují a kumulují určitou formu přírodní
many. Čím větší toto množství je, tím větší je nebezpečí, že se hvozd probudí. Niže jsou
uvedeny “nejběžnější” formy probouzející manu hvozdu.
Událost

Množství uvolněné many

Rozdělání či použití ohně

1

Pokácení nebo vážné poškození
stromu

1

Systematické kácení či mýcení stromů

30 bodů many za den

Lesní požár

500

Seslání kouzla, kněžské prosby či
využití alchymistické many v předmětu

Polovina many či přízně použité v daném
kouzle či prosbě (vždy však aspoň 1)

Násilí na živém tvoru

1 za každých 5 započatých ztracených životů

Zabití živé inteligentní bytosti

10

Zabití druida

200

Seslání Pouta života

500

Zničení či poškození posvátného místa
(srdce hvozdu, kamenný kruh)

1000

Seslání hněvu lesa

50

Tato tabulka je pouze orientační. Hvozd může reagovat i na mnoho dalších věcí (rozhoduje o
nich PJ a druid o nich má být rovněž informován a to nejpozději v okamžiku, kdy začíná
docházet ke generování a této divoké probouzecí many).
Kromě výše uvedených událostí, které vedou ke kumulování energie, existuje i určitý
samoregulační (očistný) mechanismus hvozdu. Ten způsobuje, že se z něj každý den
samovolně vyzáří energie v hodnotě 10 bodů many.
Je-li ve hvozdu druid, který se o něj aktivně stará, může se efekt vyzáření ještě posílit
(vyčištění pramene, vysázení nových stromů, dokrmování zvířat v zimě a podobně). V
takovém případě se množství vyzářené many zvyšuje o dalších 10 bodů za den.
Jestliže navíc hvozd použije nějaké kouzlo, sníží se odpovídajícím způsobem (cena kouzla) i
množství many v něm. O samovolném sesílání kouzel, které může hvozd provést, se dozvíš
více v další kapitole.
Jak samovolné vyzáření, tak mana vyčerpaná hvozdem k seslání kouzel sice snižují
množství probouzecí many v něm, avšak nikdy nedokáží snížit množství této many pod
úroveň dané probuzenosti hvozdu.
PŘÍKLAD: V Procitajícím hvozdu je nakumulováno 1505 bodů many. V průběhu dne by se z
něj mělo samovolně vyzářit 10 bodů many. Ve skutečnosti však klesne probouzecí mana
hvozdu jen o pět bodů, protože nemůže dojít k poklesu pod hladinu, která vedla k probuzení
na daný stupeň (tedy 1500). Viz. Tabulk aprobuzenosti hvozdu.

STUPNĚ PROBUZENOSTI HVOZDU
Dle množství many, která je ve hvozdu nakoncentrována, se určuje stupeň jeho
probuzenosti. Každý z nich se projevuje směrem k vnějšímu světu trochu jinak a odráží
úroveň sebeuvědomění hvozdu. Detailní popis jednotlivých stupňů najdeš uveden dále.
TABULKA PROBUZENOSTI HVOZDU
Stupeň probuzení
Spící hvozd

Množství many nutné k probuzení
—

Dřímající hvozd

750

Procitající hvozd

1500

Probuzený hvozd

3000

Běsnící hvozd

6000

Spící hvozd
Jak už název napovídá, hvozd se v tomto stádiu ještě vůbec nijak neprojevuje. Je v
hlubokém spánku a pro náhodného pocestného jde o překrásné místo. Ve dne si tam větřík
pohrává s listy mohutných stromů, slunce občas probleskne mezi větvemi a všude je
spousta divokých bylin a keřů. Ačkoli v noci může působit trochu děsivě, stále se jedná o
relativně bezpečné místo, kde je největším nebezpečím dravá zvěř.
Dřímající hvozd
V tomto stádiu hvozd stále spí, ale pouze neklidným a slabým dřímotem. Pokud vycítí silné
narušení života v něm, může se nějak projevit. Podobně jako spáč, kterému někdo šimrá
stéblem po tváři, i on může “zamručet” nebo se jen “bezděčně poškrábat”. V praxi to může
znamenat bezdůvodné vrzání v korunách stromů, náhlý pád větve nebo bezhlavý úprk
vyděšené lesní zvěře.
Procitající hvozd
Hvozd v tomto stupni probuzení už vnímá věci kolem sebe. Ten, kdo by jím putoval se bude
bezesporu cítit stísněně. Asi každý zažil ten pocit, jako když je pozorován, ale neví kým a
odkud. Pod temným příkrovem hustých větví je ten pocit ještě děsivější. Ve vzduchu je
neustále cítit podivné napětí a slyšet tajemné zvuky. Zvuk větví a listí šumícího ve větru se
ozývá i v naprostém bezvětří, aby jo náhle vystřídalo naprosté ticho. Jako by se hvozd snažil
případné pocestné vyděsit. Divoká zvířata bez důvod útočí, šlahouny i kořeny stromů
způsobují vyvrtnuté kotníky i zlomeniny a podobně. Za nocí se navíc lesem pohybují stromy,
které mohou mást a dělat naschvály.
Probuzený hvozd
V tomto stavu je už hvozd naprosto probuzený a přebírá kontrolu nad situací. Pro
náhodného kolemjdoucího se jedná o děsivou zkušenost. V lese je i ve dne zvláštní,
nepřirozená tma. Někdy v ní probleskují tajemná světla bludiček nebo očí stromů, které
chytají a trestají všechny, kteří hvozd probudili. Hvozd je v tomto stupni schopen sesílat

všechna hraničářská i druidská kouzla. Jeho cílem je vyčistit celé území od případných
narušitelů. Druid je hvozdem v tomto stádiu obvykle tolerován, dokud se svými skutky
nepostaví proti němu. .To, že je ve hvozdu něco v nepořádku pozná už úplně každý. Použití
kouzel a proseb se zde stává obtížným. Každý, kdo se o to pokusí, má k jejich seslání
Nevýhodu (postih -5).
Běsnící hvozd
Jestliže se hvozd promění až do tohoto stádia, vymkne se naprosto kontrole. Všechny
vzpomínky na utrpení tvorů a stromů, které v něm žili, se spojí do jedné a zrodí se myšlenka
na pomstu. Od této chvíle je hvozd místem naprostého děsu a hrůzy a to i pro druida. Pobyt
v něm je nebezpečný a každý okamžik se stává soubojem se záchvaty paniky. Naprosto
běžně se tu pohybují zuřivé oživlé stromy. Mnoho zvířat změnilo svou podobu k nepoznání.
Hvozd skrze ně napadá a ničí vše cizí ve svém okolí. Lidé jsou bez milosti zabíjeni a jejich
statky i usedlosti bleskově asimiluje rozrůstající les. Hvozd naprosto běžně používá k
útokům lesní kouzla. Naopak, kouzla i prosby kohokoliv jiného (kromě druida) automaticky
selhávají a jsou naprosto přehlušeny silou přírodní many toho místa.
DŮLEŽITÉ: Každý druid, který se nachází ve hvozdu nebo jeho bezprostřední blízkosti
dokáže instinktivně rozpoznat stupeň jeho probuzení. Stejně tak dokáže odhadnout přibližné
množství probouzecí many. která je v něm aktuálně nakoncentrována.

POSVÁTNÁ MÍSTA DRUIDŮ
Na světě existují různá místa, která mají pro druidy zvláštní význam. Jsou totiž nějakým
způsobem propojena s hvozdem a mají tak na něj zvláštní vliv. Není divu, že je proto druidé
používají ke svým obřadům.
V těchto pravidlech najdeš zmínky o dvou druzích vzácných druidských míst. Jisté však je,
že ve světě existuje i další. Ta jsou však známa jen nejvýše zasvěceným druidům.
Sesílání druidských kouzel na těchto místech má zvláštní moc. Účinek každého
kouzla, které zde druid provádí, je proto dvojnásobně silné. Některá kouzla jsou navíc
natolik náročná, že je mimo tato místa nelze ani seslat.
Na těchto místech je navíc možné koncentrovat sílu více druidů. Ten z nejvyšším
zasvěcením obvykle provádí samotný obřad. Ten obvykle začíná propojením myslí, při
kterém mu ostatní druidé předají všechnu svou duševní sílu. Tento obřad trvá obvykle
několik směn. Teprvé poté provede nejvyšší druid přivolání samotného kouzla.
DRUIDSKÝ KRUH
Na světě existuje mnoho míst, kde se protínají dráhy přírodní energie. Ty fungují podobně,
jako energetické body v těle, které znají všichni medici či nekromanti. Tato místa mají
zvláštní význam, protože jsou prakticky vždy spojena s mohutnými zřídly života - hvozdy.
Zvláštní křížení energetických drah ve světě navíc způsobuje, že se druidské kruhy nemusí
vůbec nacházet na území hvozdu. Někdy je lze najít třeba daleko na planinách či uprostřed
opuštěného ostrova na jezeře.
Tajemství budování těchto megalitických kruhů je laikům skrytu. Jisté je, že stojící kameny
nějakým způsobem usměrňují proudění energie. Pokud jsou některé kruhy poškozené nebo
nedostavěné, ztrácejí na síle. I tak však propůjčují druidům obrovskou moc.
Obecně však platí, že energii těchto míst má významný vliv na sesílání kouzel. Množství
duševní síly potřebné k jejich provedení je zde poloviční a stejně tak jejich obtížnost.
Speciální kapitolou jsou pak ještě vlivy nebeských znamení, které sílu kruhu dále zesilují.
Může jít o zvláštní postavení hvězd, měsíce či slunce. Proto jsou také slunovrat či
rovnodennost důležitými svátky druidů a důvodem k setkání. Síla sesílaných kouzel pak
může být ve správném okamžiku i desetinásobná či vyšší. Bývá to příležitost, kdy je možné
společnými silami uspat i Běsnící hvozd.

SRDCE HVOZDU
Oproti druidským kruhům, které se nacházejí mnohdy stovky mil od nejbližšího lesa, je
Srdce hvozdu jeho přímou součástí. Toto místo vzniká při proměně lesa na hvozd z jeho
nejstaršího stromu. Jakmile k tomu dojde, strom zmohutní, jeho kořeny prorostou na mnoho
mil daleko a zde se koncentruje veškerá síla hvozdu.
Kolem srdce hvozdu rostou velmi vzácné byliny a žijí zde jedineční magičtí tvorové. Toto
místo má navíc mocnou léčivou moc a říká se, že dokáže překonat i smrt.
Je-li srdce hvozdu zničeno, propadne les chaosu a stane se z něj běsnící hvozd. Jeho část
začne okamžitě usychat a umírat a to jak stromy, tak i zvířata. Zbytek pak získá střípky
vzpomínek původního srdce a zuřivou nenávist ke všemu, co do hvozdu nepatří. Obvykle
začne regulerní válka této prastaré síly s okolím. Často pak trvá velmi dlouho, než se vše
uklidní. Vzácně se může stát, že jeden či více z posedlých stromů zakoření a stane se
srdcem nového hvozdu.

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI DRUIDA
Každý druid získává automaticky po svém zasvěcení dvě mocné zvláštní schopnosti. Jedna
mu dává zvláštní moc poskytovanou přírodou a druhá přístup k druidským kouzlům.
●
●

Druidské svěcení (S)
Druidova kouzla

DRUIDSKÉ SVĚCENÍ
Splynutím z přírodou a dodržováním prastarých traidec se stává svěcení druida kompletní.
Díky tomu se jeho pouto s přírodou prohlubuje za hranice možného. V jejím náručí tak
získává mnohem větší moc a schopnosti, než by se mohlo zdát.
Jakmile se hraničář stane druidem, jeho spojení s přírodou je mnohem silnější. Ve hvozdu
tak získává Výhodu (bonus +5) ke všem hodům na dovednost Pouto s přírodou. V přírodě
(mimo hvozd) je pak tato Výhoda nahrazena bonusem +3.
Kromě toho po sobě druid při pohybu v divočině (včetně plání, lesů a podobně)
nezanechává žádné stopy. Navíc se i v nejhustším hvozdu dokáže pohybovat naprosto tiše,
bez omezení a stejně snadno, jako by šel po dobře udržované cestě.
DRUIDOVA KOUZLA
Druidé svým zasvěcením získávají automaticky přístup k množství nových kouzel
uvedených dále v této kapitole.
Specifikem všech druidských kouzel je jejich úzké sepjetí s přírodou. Je proto velmi obtížné
je sesílat ve městech, velkých osadách či dalších místech, kde již civilizace přebila ducha
lesa. Sesílání na takových místech je obvykle zasaženo Nevýhodou (postih -5). V krajních
případech se může stát, že na daném místě nelze taková kouzla seslat vůbec.
Druidé však našli cestu, jak tato omezení aspoň částečně eliminovat. Na svých cestách
proto sbírají různé speciální předměty (byliny, listy a podobně). Díky nim se jim daří navázat
pouto s přírodou v místě, kde danou věc získali a obejít tak chybějící energii v místě, kde
právě jsou. V takovém případě se na ně nevýhoda nebo nemožnost kouzlit nevztahuje.
Jakmile se kouzlo povede, dotyčný předmět se rozpadne v jemný prach. Tento pomocný
předmět je u kouzel uveden vždy jako ZÁKLAD.
POZNÁMKA: Kromě výše uvedených kouzel existují i speciální Kouzla hvozdu a druidské
rituály. Ty jsou natolik mocné, že je lze seslat jen a pouze ve hvozdu. Možnost jejich
kouzlení mimo hvozd a to i skrze předmět se na ně proto nevztahuje. U takových kouzel
proto není Základ uveden.
KOUZLA PŘÍRODY
Všechna tato kouzla ovládá druid od šesté úrovně automaticky.

●
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Obří růst
Poskytni příbytek
Požehnání přírody
Probuzení hvozdu
Přilnavost břečťanu
Přivolej druida
Splynutí
Trnový štít
Uspání hvozdu
Uvadni

PŘIVOLEJ DRUIDA
Duševní síla: 4
Dosah:
5 mil
Rozsah:
5 mil
Trvání:
ihned
Vyvolání:
1 směna
Obtížnost:
12
Vyžaduje:
Magie přírody
Základ:
dubový list
Tímto kouzlem dokáží hraničáři přivolat druida. Často tak činí, když potřebují jeho pomoc a
ochranu při průchodu probuzeným hvozdem a podobně.
Po seslání tohoto kouzla ucítí všichni druidé v dosahu ve své mysli vnuknutí, že je poblíž
hraničář upozorňující na svou přítomnost. Součástí vnuknutí pak může být i krátká zpráva,
kterou chce hraničář druidům sdělit.
Jakmile se kouzlo provede, mají druidé dokonalé povědomí o tom, kde se hraničář právě
nachází. Je však jen na nich, jak a zda vůbec na výzvu zareagují. Hraničář navíc mnohdy
neví, zda nebyl vyslyšen a nebo prostě jeho volání nenašlo svůj cíl.

OBŘÍ RŮST
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

2 za každý sáh
dotyk
1 rostlina
stálé
10 kol
10
Magie přírody
semínko nebo plos rostliny

Tímto kouzlem dokáže druid urychlit růst vybrané rostliny. Rostlina vyroste během doby
vyvolání do své maximální přirozené výšky, nikdy ji nepřekročí. Druid ji však může do jisté

míry tvarovat, kroutit a přetvářet. Cena kouzla je závislá na cílové velikosti rostliny. Lze tak
snadno zatarasit cestu cestu nebo, pokud je semínek víc, ukrýt i nějaké místo. Typicky
nechat hustě obrůst menší stavení nebo nechat vyrůst strom nad vchodem do podzemí.

POSKYTNI PŘÍBYTEK
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Vyžaduje:

3 + 1 za každou další hodinu
dotyk
1 strom
6 hodin + dle dodané Duševní síly
10 kol
10
Magie přírody
kůra stromu

Druid požádá přírodu a ta mu vytvoří ze stromů na vybraném místě příbytek. Jejich větve se
ohnou jako střecha, kterou pokryjí husté listy, stěny domu tvoří popínavé rostliny, které se
natahují vzhůru k větvím. Velikost příbytku je koule o poloměru 3 sahu. V příbytku je
příjemné teplo, neprší do něj, ani nefouká. Příbytek vydrží tolik hodin, kolik je do kouzla
vloženo duševní síly.

POŽEHNÁNÍ PŘÍRODY
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

4
dotyk
1 bytost
1 směna
1 kolo
12
Magie přírody
ratolest stromu

Druid do ruky vezme ratolest vybrané rostliny a pronese zaříkání, očarovaná bytost získá
dočasně bonus k atributu podle typu rostliny.
● Buk zvýší bonus za SIL o 2
● Jasan zvýší bonus za OBR o 2
● Dub zvýší bonus za ODO o 2
● Třešeň zvýší bonus za CHAR o 2

PROBUZENÍ HVOZDU
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:

X
dotyk
hvozd
-

Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

1 směna
12
-

Toto je jedno z nejnebezpečnějších druidských kouzel, které se běžně rozhodně nepoužívá.
Dalo by se spíše říct, že je zapovězené a musí existovat velmi dobrý důvod, aby se do něj
druid pustil. Používá se totiž k navýšení probouzecí many hvozdu a k jeho procitnutí.
Všechna Duševní síla, kterou tak druid do kouzla vložil, se přelévá (přičítá) k aktuální
probouzecí many hvozdu. Jestliže je jí dost (viz kapitola Stupně probuzenosti hvozdu na str.
X), dojde k probuzení hvozdu na vyšší stupeň procitnutí. K tomu během jedné směny,
jakmile je hranice potřebné many překročena. Větve stromů se prohnou pod náporem
neviditelného vichru, k zemi se snese sprška listí a jehličí a zvířata začnou vyděšeně prchat.
Pak buď vše zdánlivě ustane, nebo se celá situace ještě zhorší (dle stupně probuzení).

PŘILNAVOST BŘEČŤANU
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

3
dotyk
50 sáhů
1 směna
1 kolo
8
Magie přírody
list popínavé rostliny

Druid v ruce rozmačká list břečťanu nebo jiné popínavé rostliny. Z takto rozdrcených zbytků
okamžitě vyraší až padesát sáhů dlouhé liány, které s přehledem unesou hmotnost
naloženého člověka. Lianá se dokáže pnout a uchytávat dle požadavků druida. Druid může
liánu použít také ke spoutání nebo spojení různých věcí.
SPLYNUTÍ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

3
dotyk
1 tvor
půl kola
10
Magie přírody
mech

Vybraný tvor se přitiskne ke stromu, skále nebo jiné přírodní překážce a jeho tělo napodobí
tvar, barvu této přírodní překážky a obroste mechem, tvor je od překážky téměř k
nerozeznání. Pokud jej někdo chce odhalit musí uspět v hodu na ověření Postřeh (INT) vs.
Pouto s přírodou (INT). Kouzlo trvá, dokud jej druid nezruší nebo se tvor nepohne.

TRNOVÝ ŠTÍT
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

5
dotyk
1 štít/předmět
1 směna
1 kolo
10
Magie přírody
semínka (růže nebo trnky)

Toto kouzlo lze seslat na nějaký předmět. Nejčastěji štít, ten obroste trnovými šlahouny a
zvýší KZ štítu o 1 a navíc každá bytost která útočí na nositele tohoto štítu, bude v dané akci
zraněná za 1k6 životů. Kouzlo může být sesláno i na zbroj se stejným účinkem, avšak pak
omezuje očarovanou postavu v pohybu. Ta má pak Nevýhodu (postih -5) ke všem akcím
vyžadujícím obratnost, i včetně útoku. Pokud je očarovaná drtivá zbraň, pak toto kouzlo
zvýší její zranění o 2, trvá však pouze poloviční dobu, pak se šlahouny poničí a odpadnou.
Jiné typy zbraní pokud jsou očarovány mají Nevýhodu (postih -5) k útoku neboť šlahouny
na zbrani spíše překáží.
USPÁNÍ HVOZDU
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

X
dotyk
hvozd
1 směna
12
-

Uspáníí hvozdu patří mezi nejdůležitější druidská kouzla. Díky němů lze umělě snižovat
probouzecí manu, která se ve hvozdu nakoncentrovala a bránit tak probuzení hvozdu.
Druid je schopen tímto kouzlem uvolnit z hvozdu tolik probouzecí many, jako je množství
Duševní přízně, které do kouzla vložil. Pokud se mu navíc podaří zajistit, aby mana ve
hvozdu klesla pod určitou mez (viz Tabulka probuzenostvi hvozdu na str. XX), pak se mu
podaří hvozd uspat. Sníží tak stupeň jeho probuzenosti, což není za běžných okolností
samo od sebe možné.
Uspání hvozdu, zvláště je-li už probuzený, bývá extrémně obtížné. Není divu, že druidé
používají síly rituálních míst a správný čas, který jim v tom může pomoci. Často jde navíc o
společný rituál více druidů (viz volitelná schopnost Rituály). Není to však podmínkou.

UVADNI

Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

1 za každý sáh
dotyk
1 rostlina
stále
10 kol
10
Magie přírody
rostlinu obsahující mana

Stejně tak jako dokáže druid do rostliny vlít životní sílu a přimět ji růst, dokáže z rostliny i
životní sílu odebrat. A ona pak uschne a zvadne. Cena kouzla je závislá na tom, jak o velkou
rostlinu se jedná.

VOLITELNÉ SCHOPNOSTI DRUIDA
Následující volitelné schopnosti jsou dostupné pouze těm hraničářům, kteří dosáhli
potřebných schopností a vědomostí ke specializaci na druida.

TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ DRUIDA
Druidova hůl

Díky této schopnosti získáš od hvozdu vzácný dar. Zvláštní hůl,
která je silnější, než-li ostatní a má nadpřirozené schopnosti..

Dary přírody

Naučíš se vařit druidské odvary Jarní doušek, Letní žár,
Podzimní pomocník, Zimní spáč.

Magie lesa

Dokážeš seslat tato lesní kouzla: Bludný kořen, Listová bouřka,
Otevřená náruč lesa, Povolej víly, Přivolej bludičky, Procházení
stromy, Snový mrak a Změna počasí.

Magie hvozdu

Dokážeš seslat tato kouzla hvodu: Hněv hvozdu, Koroze, Najdi
bytost, Probuzení enta, Probuzení stromu, Trnová stěna,
Zapletení, Zestromovatění.

Prostoupení

Dokážeš vstoupit do stromu, propojit se s ním a dokonce ho i
kontrolovat a ovládat.

Rituály hvozdu

Naučíš se pořádat rituály Dar života, Láska hvozdu, Nenávist
hvozdu, Posvátné místo, Uzdrav lykantropii, Uzdrav zmrzačení,
Zruš zkamenění

Síla přírody

Ve hvozdu dokážeš meditací soustředit svou Duševní sílu tak, že
se její hodnota zdvojnásobí.

Vládni
věcem

Pomocí této schopnosti dokáže druid vyprosit na přirozených
(přírodních) věcech, aby uposlechly jeho příkaz.

přirozeným

DRUIDOVA HŮL
Jakmile je druid hvozdem přijat, stává se jeho nerozlučnou součástí. Hvozd ho od té chvíle
vnímá jako svého pomocníka a ochránce. Je proto připraven vyslechnout druidovu prosbu a
poskytnout mu hůl. Symbol moci, ale také skvělou zbraň a zdroj zázraků.
VÝROBA HOLE
Jakmile se druid rozhodne získat hůl, musí se pro ni vydat do hvozdu a najít strom, který mu
ji poskytne. Podle druhu dřeva se pak liší i schopnosti, které bude hůl mít (viz dále). Jakmile
druid svůj strom najde, ponoří se na týden do hluboké meditace, která je spojena s půstem.
Celý obřad vyprošení hole začíná týden před úplňkem. Je-li proveden správně, sedmého
dne o půlnoci se uvolní jedna z větví lesního velikána a stane se tak druidovou holí.
Během rituálu nesmí být druid vyrušen. Ačkoli se hvozd postará o to, aby ho nechali lesní
tvorové na pokoji, nikdy není setkání s náhodným poutníkem a podobně. I proto druidé
většinou provádějí obřad co nejdál od civilizace.
Pro účely hry se provádění rituálu hole odehrává většinou v mezidobí dobrodružství (než se
postavy vydají na nějaké další). Není nutné jej odehrávat a bere se jako automaticky
úspěšný (nedohodne-li PJ jinak).
Jestliže by druid o svou hůl přišel, můžeš si vyprosit novou. To je však možné vždy až po
dosažení další úrovně.
DRUHY HOLÍ A JEJICH MAGICKÉ SCHOPNOSTI
Lipová hůl: Pokud druid třímá tuto hůl, má bonus +3 k ověření všech kouzel magie obnovy.
Z hole navíc vyrůstá každý den v poledne 1k6 kusů léčivého listí. To je možné utrhnout a do
24 hodin použít ke žvýkání (každý list vrací po minutě žvýkání 1 život a pak se znehodnotí).
Stejně tak jím lze nahradit libovolnou surovinu potřebnou k seslání jakéhokoliv kouzla magie
obnovy.
Jabloňová hůl: Svému nositeli dává tato hůl bonus +1 k ověření všech druidských kouzel.
Zároveň plodí každý den v poledne 1k6 malých jablek. Ta v sobě ukrývají lahodnou chuť a
navíc obrovské množství energie. Pozření jablka dokáže pokrýt veškeré energetické výdaje
těla na 24 hodin (obdoba velmi vydatného jídla v hospodě). Jablka ztratí svou schopnost i
chuť do týdne po utržení.
Dubová hůl: Pokud druid třímá tuto hůl, má bonus +3 k ověření všech kouzel magie
hvozdu. Z hole navíc vyrůstá každý den 1k6 žaludů. Ty je možné utrhnout a do 24 hodin
pozřít (každý žalud navrací 1 bod Duševní síly). Stejně tak jím lze nahradit libovolnou
surovinu potřebnou k seslání jakéhokoliv kouzla magie hvozdu.
SPECIFIKA HOLE
Každá hůl je speciální zbraň, která poskytuje své unikátní schopnosti jen tomu, kdo si jí
vyprosil. Oproti běžná holi jsou její atributy následující: útočnost 5, zranění 1, a obrana 3.

Tyto atributy se však nadále zvyšují spolu s rostoucí úrovní druida. Za každé 2 úrovně, které
druid s holí prožil, si může zvednout jeden z výše uvedených atributů o 1 bod.

DARY PŘÍRODY
Říká se, že není na světě není nic, co by nedokázala vyřešit síla bylin. Ve spojení s
druidskou magií se toto rčení potvrzuje.
Díky této schopnosti a specifickým znalostem dokáže druid vyrobit mnoho zajímavých
odvarů a mastí. Jsou jimi:
●
●
●
●
●
●

Léčivá mast
Odvar z bezoáru
Odvar Jarní doušek
Odvar Letní žár
Odvar Podzimní pomocník
Odvar Zimní spáč

LÉČIVÁ MAST
Duševní síla:
Základ:
Trvání:
Výroba:
Použítí:
Obtížnost:
Počet:

konopí, sádlo
ihned
1 hodina
namazání
10 (Znalost přírody)
10 namazání

Připravíš léčivou mast, která podporuje regeneraci organismu, aplikuje se na špatně se
hojící rány, popáleniny, omrzliny, záněty atd. Mast se aplikuje předtím, než postava ulehá ke
spánku. Po probuzení si vyléčí navíc 2k6 životů.
ODVAR Z BEZOÁRU
Duševní síla:
Základ:
Trvání:
Výroba:
Použítí:
Obtížnost:

bezoár, voda
ihned
5 minut
pozření
8 (znalost přírody)

Připravíš vývar, který působí příznivě na organismus a očistí jej od většiny přírodních jedů
(včetně hadích) a nemocí. Požitím zkrátí dobu jejich trvání a jejich účinek o polovinu.
ODVAR JARNÍ DOUŠEK
Duševní síla: 4
Základ:
hrst léčivých bylin, voda
Trvání:
1 směna
Výroba:
1 směna
Použítí:
pozření

Četnost:
Obtížnost:

6 hodin
12 (znalost přírody)

Jarní doušek je osvěžující odvar z léčivých bylin, který dovede zahnat únavu a povzbudit
organismus. Tvor, který ho vypije si odstraní 5 + ODO bodů únavy. Navíc po dobu 5 hodiny
nebude potřebovat spát.
ODVAR LETNÍ ŽÁR
Duševní síla:
Základ:
Trvání:
Výroba:
Použítí:
Četnost:
Obtížnost:
Vyžaduje:

5
hrst léčivých bylin, voda
1 den
1 směna
pozření
1 den
12 (znalost přírody)
Druidské odvary

Letní žár je odvar z bylin, který má výrazně kyselou chuť. Po vypití podpoří tvorbu adrenalinu
v těle, což se projeví zvýšením tělesných funkcí. Což se projeví zvýšením bonusu za SIL a
OBR o +2 a výrazně povzbudí libido konzumenta. Efekt letního žáru trvá po dobu 1 dne.
ODVAR PODZIMNÍ POMOCNÍK
Duševní síla:
Základ:
Trvání:
Výroba:
Použítí:
Četnost:
Obtížnost:
Vyžaduje:

2
hrst léčivých bylin, voda
1 směna
1 směna
pozření
1 den
12 (znalost přírody)
Druidské odvary

Podzimní pomocník je hnědá kapalina, která silně voní po skořici. Tvor, který vypije tento
vývar si do druhého dne vyléčí všechny nemoci a otravy (i magické), které jej sužují. Navíc si
doplní během spánku o 1k6 životů navíc.
ODVAR ZIMNÍ SPÁČ
Duševní síla:
Základ:
Trvání:
Účinek:
Výroba:
Použítí:
Četnost:
Obtížnost:

6
hrst léčivých bylin, voda
1 směna
ihned
1 směna
pozření
3 dny
12 (znalost přírody)

Vyžaduje:

Druidské odvary

Zimní spáč je odvar z velice silných bylin, které jsou hořké jako pelyněk. Po vypití cíl
okamžitě usne tvrdým spánkem, který by se dal přirovnat k hibernaci medvěda během zimi.
Sníží se mu tedy výrazně tep, potřeba jídla a pití se omezí na minimum. Tvor se sám od
sebe probudí až za 1 týden, je však možné ho předčasně probudit násilím.

DRUIDSKÉ RITUÁLY
Zasvěcením hvozdu druid získává mnoho nových kouzel přírody. Seslání těch opravdu
mocných však vyžaduje mnohem víc sil a přípravy. Jako taková pak trvají mnohem déle a k
jejich provedení je nutné provést speciální rituál. Ten se mnohdy odehrává na posvátných
místech a v rámci bezpečí se jej mnohdy účastní i více druidů najednou. Říká se, že díky
nim není ani smrt definitivní.

SPECIFIKA PROVÁDĚNÍ RITUÁLŮ
Rituály jsou tajemné obřady, které lze provádět jen ve hvozdu. Narozdíl od běžných kouzel
mají svou četnost, tedy jak často může druid každý z nich provést.
Dále se vyznačují poměrně vysokou obtížností. Tu však může druid snížit prováděním rituálu
na posvátném místě (druidský kruh, srdce hvozdu atd). V takovém případě získává Výhodu
(bonus +5) k Poutu s přírodou nutném k provedení daného rituálu.
Rituály také umožňují spojit síly více druidů. V takovém případě je jeden z nich zvolen za
hlavu “kruhu” a ten vede celý obřad. Ostatní ho pak podporují skrze svou duševní sílu a
pouto s přirodou. V praxi to znamená, že za každého druida, který se rituálu účastní, má
sesilatel Výhodu (bonus +5) k seslání kouzla. Všichni, kteří ho podporují, musí však hned
na začátku rituálu zaplatit (vyčerpat) všechnu svou duševní sílu (bez ohledu na to, zda se
rituál nakonec povede, nebo nikoliv). Četnost takového rituálu se pak vztahuje na toho, kdo
rituál vedl.

SEZNAM DRUIDSKÝCH RITUÁLŮ
Dar života
Láska hvozdu
Nenávist hvozdu
Posvátné místo
Uzdrav lykantropii
Uzdrav zmrzačení
Zruš zkamenění

DAR ŽIVOTA
Duševní síla: veškerá dostupná

Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Četnost:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

dotek
1 tvor
ihned
3 hodiny (nad ránem)
1x za rok
31
Rituály
léčivé byliny

Dar života je dechberoucí rituál, který začíná vždy za temné noci a vrcholí nad ránem.
Všemu obvykle předchází sběr různých bylin, kterými se nahusto pokryje obřadní kámen. Na
toto “lůžko” se pak uloží nahé tělo zemřelého, které se během rituálu omývá chladnou vodou
lesních pramenů. S příchodem nového dne, když se sluneční paprsky dotknou obřadního
místa, mrtvé tělo znovu ožije.
Tímto rituálem je možné vrátit život zemřelému. Podmínkou je, že má druid k dotyčnému
nějaké pouto. Musí jít o přítele, někoho, kdo je mu blízký a za koho by sám obětoval život.
Dále platí, že dotyčný nesmí být mrtvý déle než měsíc a fyzické ostatky musí být z větší
části pohromadě. (nesmí být spálené na prach a stejně tak nelze oživovat jen fragmenty,
jako je samotná hlava a podobně).
Jestliže je rituál úspěšný, moc přírody všechny rány zahojí, propojí potrhané a poškozené
části a mrtvý se probudí k životu, jako po dlouhé a zvláštním snu. Bude plně odpočatý a
bude mít maximum životů.
LÁSKA HVOZDU
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Četnost:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

maximální
50 sáhů
1 tvor
trvalé
3 hodiny
1x za čtvrt roku
26
Rituály
jedlová chvoj, lesní plody

Láska lesa je rituál, který se koná za východu slunce. Účastníci rituálu se tedy sejdou ještě
za tmy a uchystají místo. Je třeba na posvátné kameny umístit obětiny v podobě lesních
plodů a pletených věnců. Druidové odevzdají svou duševní sílu hvozdu a celé místo se
stane najednou barevnější a veselejší. Z dutin stromů obvykle vylétnou malé lesní dryády,
poletuchy i jiné zapomenuté děti lesa, aby se stali jeho součástí. Na konci úspěšného rituálu
se světlo stáhne k vybrané osobě a “uloží” se v ní. Zbyde po něm hřejivý pocit síly a
bezpečí.
Láska lesa je požehnání samotného hvozdu samotného. Osoba, která se stane jeho cílem,
je po jeho úspěšném provedení přímo pod ochranou hvozdu. Zvířata ani tvorové hvozdu na

ní nebudou útočit a naopak, pokud je někým napadena, bude ji hvozd všemi silami (dle své
probuzenosti) chránit.
Efekt tohoto daru je trvalý. Předčasně může dojít k jeho zrušení pouze tehdy, pokud se
dotyčný zachová zle k hvozdu, přírodě či druidům sloužícím hvozdu.
Rituál automaticky selže, pokud je seslán na někoho, kdo ho dle hvozdu není hoden
(obvykle ten, kdo hvozdu významně ublížil a nebo kdo je pro něj hrozbou).

NENÁVIST HVOZDU
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Četnost:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

maximální
hvozd
1 tvor
trvalé
3 hodiny
1x za půl roku
36
Rituály
věc cíle, jedovaté plody

Nenávist lesa je pochmurný rituál, který se koná vždy o půlnoci. Účastníci nasbírají jedovaté
byliny a plody, které se položí k posvátným menhirům. Na obětní kámen se pak vyleje trocha
vody, ve kterém se po celou dobu rituálu zrcadlí podoba toho, na koho je nenávist hvozdu
sesláno. Jakmile je po všem, je dotyčný proklet silami přírody a neúnavně trestán.
Tento rituál způsobí, že na dotyčného pohlíží hvozd a jeho obyvatelé jako na největšího
nepřítele. Pouhý pohyb v hvozdu se pak pro něj stává smrtelně nebezpečným (dle
probuzenosti hvozdu více či méně). Obvykle je proto napadán zvířaty, bezdůvodně kolem
něj (nebo na něj) padají větve, zakopává o kořeny a je prakticky neustále zraňován. Z
hvozdu sám má pak dotyčný silný pocit hrůzy a děsu.
Efekt rituálu je trvalý, pokud není zrušen rituálem Láska lesa.

UZDRAV LYKANTROPII
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

40
dotyk
1 živý tvor
ihned
12 hodin (úplněk)
25
Rituály
zuby zvířete daného druhu, vlčí mor

Lykantropie je děsivá nemoc. Proměny nešťastníka ve zvíře nelze kontrolovat a tak působí
jen smrt, zmar a další nákazu. Jen nemnozí měli to štěstí, aby došli záchrany skrze rituál.
Ten začíná v pravé poledne na posvátném místě, posypaném vlčím morem a dalšími
bylinami. Jde o velmi náročnou proceduru, která trvá 12 hodin a vrcholí o půlnoci hrůzným
finále proměny, která však tentokrát nedojde konce a zvrátí se jednou pro vždy zpět.
Tímto rituálem dokáže druid zvrátit nákazu lykantropie. Ne vždy je však celá procedura
úspěšná. Prokletý tvor si hodí na ověření Vůle (CHAR) vs. Obtížnost nákazy, kterou zná PJ.
K tomuto hodu má navíc díky rituálu Výhodu (bonus +5).
Je-li rituál úspěšný, dotyčný je uzdraven a nemůže už nikdy znovu lykantropií onemocnět. V
opačném případě se lze o rituál znovu pokusit až při dalším úplňku (za měsíc).

UZDRAV ZMRZAČENÍ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Četnost:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

veškerá dostupná
dotek
1 tvor
ihned
1 hodina (noc)
1x za půl roku
31
Rituály
kostival či jiné léčivé byliny

Tento rituál se provádí obvykle na jaře, kdy je síla přírody nejmocnější. Dá se tak využít k
léčení těch nejvážnějších zranění a obnově toho, co bylo ztraceno. Rituálu se provádí za
hluboké noci, kdy v jeho průběhu ze země všude kolem vyraší zlatavé kvítky. Jejich omamná
vůně uklidní mysl a tlumí bolest proměny, která příjde.
Druid při tomto rituálu dokáže obnovit tok energie v těle. Díky tomu je možné “samovolně”
narovnat polámané kosti, opravit pořezané šlachy či nervy a podobně. Rituál má navíc
takovou moc, že dokáže regenerovat a nechat znovu dorůst i amputované či jinak
zmrzačené orgány či končetiny.
V praxi je po provedení rituálu dotyčný vyléčen za 3k6 + ODO životů a je mu případně
uzdraveno jedno druidem vybrané zmrzačení.

ZRUŠ ZKAMENĚNÍ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Četnost:

veškerá dostupná
dotek
1 tvor
ihned
1 hodina (den)
1x za měsíc

Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

20
Rituály
voda

Tento rituál se provádí za slunečného dne, kdy druid rozloží na oltář oblázky a polévá je
vodou. Toto omývání symbolizující erozi pak dokáže zlomit i zkamenění živých tvorů.
Jakmile se kameny na slunci vysuší a objeví se v nich drsná kresba povrchu, nastává čas
“sloupnout” kamennou kůži nešťastníka.
Tímto rituálem dokáže druid překonat vzácný efekt proměny v kámen. Obvykle se objevuje u
nešťastníků, kteří se setkali s baziliškem nebo třeba medůzou. Rituál však dokáže překonat i
jiné formy magie, které podobnou věc způsobí. Říká se navíc, že si dokáže poradit i s
paralýzou.

MAGIE LESA
Magie lesa je hlubším poznáním magie přírody. Les mu totiž své jedinečné kouzlo. Ten, kdo
mu naslouchá, objeví jeho skrytá tajemství. Bytosti, které jiní nevidí a zákony, které lze
využít.
Jakmile druid pochopí tajemství lesa, získá možnost přivolat tvory, kteří v něm žijí, stejně
jako měnit věci kolem sebe včetně počasí. Naučí se tak nová kouzla Bludný kořen, Listová
bouřka, Otevřená náruč lesa, Povolej víly, Přivolej bludičky, Procházení stromy, Snový mrak
a Změna počasí.

MAGIE HVOZDU
Magie hvozdu je jedním z nejvyšších stupňů znalostí přírody. Druidé, kteří ji ovládnou, totiž
disponují mocnými silami. Stávají se z nich obávaní strážci hvozdu, kterým není radno
odporovat nebo stát v cestě.
Zvládnutím tohoto druhu magie získáš celou řadu kouzel pro boj a sjednání spravedlnosti ve
jménu hvozdu. Jsou jimi Hněv hvozdu, Koroze, Najdi bytost, Probuzení enta, Probuzení
stromu, Trnová stěna, Zapletení a Zestromovatění.

PROSTOUPENÍ
Čas od času se ve hvozdu objeví lovci nebo dobrodruzi. Mnohdy jsou nebezpeční a jejich
cíle temné. V takové chvíli přichází čas Prostoupení. Zvláštní schopnost, která druidovi
umožńuje prolnout svou existenci s prastarým stromem. Je jen málo narušitelů, kteří
podobné setkání přežili. A pokud ano, vzpomínali si jen na děsivé oči v kůře stromu a
větvích trhající jejich druhy na kusy.

Pomocí této schopnosti dokáže druid během 3 kol “prostoupit” do vybraného stromu. Ten se
pak stává jeho tělem, které může ovládat. Může tedy snadno vytrhnout kořeny ze země a
vydat se na pochod, může útočit svými větvemi a podobně.
V prostoupením stavu vydrží druid nejvýše 1 den. Poté ho strom sám vypudí ven a znovu
zapustí kořeny v místě, kde k tomu došlo. Druid může Prostoupení kdykoliv ukonči a strom
opustit.
Prostoupení je možné praktikovat nejvýše jednou za 24 hodin. Aby k němu mohlo dojít,,
musí druid najít strom, který je přibližně stejně mohutný nebo větší.
Utrpí-li strom zranění, je jeho hodnota pouze poloviční. Druhou polovinu utrpí druid. Je-li
strom zcela zničen (spálen, rozsekán), druid vypadne ven.
Atributy stromu se mohou lišit podle jeho stáří, druhu a podobně. Ten nejběžnější najdeš
popsán v bestiáři Pravidel pro pokročilé - příručka vypravěče jako Oživlý strom.

SÍLA PŘÍRODY
Hvozd je zdrojem moci každého druida. Někteří však dokáží najít způsob, jak provázat svou
mysl s nevědomím lesa a posílit tak svou Duševní sílu. Díky tomu se pak stávají
opravdovými vládci magie přírody.
Díky této schopnosti může druid provést jednou denně zvláštní formu meditace. Ta musí
proběhnout vždy území lesa a trvá zhruba 1 směnu. Po jejím dokončení se hodnota jeho
Duševní síly (aktuální) navýší na dvojnásobek jeho maxima.
Jakmile druid usne, takto získaná Duševní síla zmizí.

VLÁDNI PŘIROZENÝM VĚCEM
Někteří druidové ovládají prazvláštní umění, na které už mnozí z nich dávno zapomněli. Je
to schopnost hlubokým poutem s přírodou proniknout do samé podstaty věci tvořených z
přírodních materiálů a donutit je reagovat dle jeho představ.
Pomocí této schopnosti dokáže druid “poručit” jedné věci z přírodních materiálů (dřevo,
kámen atd.) aby provedla jeho příkaz. Příkazem je myšlena jednoduchá jednorázová akce.
Příkladem může být prasknutí nebo ohnutí větve, puknutí nebo odvalení kamene, nastavení
kořene pod něčí nohu a podobně.
Díky přírodnímu poutu, které propojuje všechny věci, se tyto mohou chovat tak, jako by
vykazovaly jistou formu elementární inteligence, ačkoliv je její zdroj zcela jiný. Proto lze
použít v příkazu i jednoduché podmínky (až půjde někdo kolem, za hodinu od této chvíle a
podobně).

I tato schopnost má však své limity. Nikdy nefunguje na magické věci a ani na živé či mrtvé
tvory a bytosti. Pokud je podmínka v příkazu složitější, je pravděpodobné, že se vykoná
náhodně nebo jinak atd.
Vzdálenost, na kterou lze tuto schopnost použít, odpovídá 10 sáhům, za každou dosaženou
úroveň druida. Hmotnost a velikost předmětu pak nesmí přesáhnout stejné parametry, jako
má druid.
V soubojovém systému se jedná o krátkou akci, která je však mentálně poměrně náročná.
Druid tak ztrácí za každé její použití část svých sil, což se projevuje připsáním 1 bod únavy.

DRUIDSKÁ KOUZLA
Tato kouzla umí druid jen tehdy, pokud ovládá daný druh magie.
Magie lesa
● Bludný kořen
● Listová bouřka
● Otevřená náruč lesa
● Povolej víly
● Přivábení bludiček
● Procházení stromy
● Snový mrak
● Změna počasí
Magie hvozdu
● Hněv hvozdu
● Koroze
● Najdi bytost
● Probuzení enta
● Probuzení stromu
● Trnová stěna
● Zapletení
● Zestromovatění

BLUDNÝ KOŘEN
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnosť:
Vyžaduje:

5
dotyk
1 kořen stromu/větvička
1 den
1 kolo
10
Magie lesa

Základ:
Probuzení:

kořen
1

Druid očaruje vybraný kořen nebo na zem pohodí očarovanou větvičku. Pokud přes ní
nějaký tvor nebo skupina tvorů přejde (stačí, že projde v okruhu 5 sáhů od ní), pak je možné,
že se v lese ztratí a bude chodit v kruzích. Aby se tak nestalo, tak musí uspět v hodu na
Postřeh/Orientace (INT) vs. 20. V případě, že k hodu využije Orientaci, tak má Výhodu
(bonus +5) ke svému hodu. Za každou uplynulou hodinu bloudění se past snižuje o 5 a hráč
může provést nový ověřovací hod.
LISTOVÁ BOUŘKA
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

6 za každé kolo
40 sáhů
koule o poloměru 5 sáhů
dle dodané duševní síly
1 kolo
16
Magie lesa
ratolest stromu/listí

Druid vyhodí listí do vzduchu a povolá silný poryv větru, který přiletí na vybranou oblast. Tam
se sformuje v podobu větrného víru, který do sebe nabere různé předměty jako třeba větve a
kamení. Všichni v zasažené oblasti jsou každé kolo zraněni za 2k6 životů a navíc je možné,
že jim vítr omezí pohyb a zpomalí je. Aby se tak nestalo, musí uspět v hodu na Atletiku (SIL)
vs. Pouto s přírodou (INT) druida. Zpomalené bytosti se pohybují poloviční rychlostí, což se
projeví tím, že mají jen poloviční pohyblivost. Pokud by někdo zkoušel skrze zasaženou
oblast střílet, dostává ke svému útoku Nevýhodu (postih -5).
OTEVŘENÁ NÁRUČ LESA
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

2
druid
koule o poloměru 15 sáhu
1 den
5 kol
10
Magie lesa
list / větvička

Po seslání tohoto kouzla je druid schopen vést družinu hustým lesem, téměř tak rychle,
jakoby kráčela po cestě. Větve se družině vyhýbají z cesty, kořeny se plazí na stranu,
křoviska se rozestupují. Za družinou se poté les pomalu uzavírá.
POVOLEJ VÍLY
Duševní síla: 4 za vílu
Dosah:
druid

Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

5 mil
1 den
10 kol
12
Magie lesa
med lesních včel

Pomocí tohoto kouzla k sobě dokáže druid povolat lesní víly. Ty žijí tam, kde jsou rostliny s
velkými květy, tedy v lesích, na lukách ale i v zahradách.
Víla je malá, asi 10 coulů vysoká bytost. Obvykle jsou zelené či šedivé, s blanitými křídly a
velkýma černýma očima. Jejich vzhled se však může lišit podle rostlin, které obývají.
Všechny pak mají drobné ostré zoubky, které rády ukazují v šibalském úsměvu.
Po svém přivolání jsou víly připraveny druida chránit, jako by byl jedním z nich. Stejně tak
budou automaticky napadat každého, kdo by chtěl ublížit lesu, hvozdu či rostlinám.
Víly dokáží seslat 1x denně kouzlo Úder varování (PPZ H 1.1, strana 63) a Uzdrav lehká
zranění (PPZ H 1.1, strana 63). Počet vil, které tímto kouzlem druid přivolá závisí na dodané
Duševní síle. Jakmile víly rozpráší druidovi nepřátele nebo jich zemře více než polovina,
odletí zpět do svých květů. Lze seslat pouze v lese.
VÍLA
Životy

9

Velikost

A1

Pohyblivost

40

Útočné číslo

(-2+3/+1) = 1/+1 (zuby)

Zákl. obrana

(5+0) = 5 (kůže)

Obranné číslo

(5+0+3) = 8 (kůže)

PŘIVÁBENÍ BLUDIČEK
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

6 (+6)
dotek
5 mil
1 den
5 kol
10
Magie lesa
sušený blatouch (květina)

Druid očaruje vybrané místo tak, že k němu začnou být přitahovány všechny bludičky (PPZ
V 1.1, strana 99) ze širokého okolí. Obvykle tak přiláká až 2k6 bludiček, které se zpravidla
zjeví do jedné směny od seslání kouzla.

Bludičky nejsou příliš inteligentní a k druidovi necítí žádnou vděčnost. Neví, že je přivolal on
a netuší ani, proč je vlastně dané místo tolik láká. Je tedy jen na rozhodnutí vypravěče, zda
se případně nepokusí zmámit i druida (pokud ještě na místě bude).
U očarovaného místa se bludičky zdrží nejvýše jeden den. Pokud se objeví nějaká oběť,
vydají se bludičky na cestu ke svému domovu a budou nešťastníka vábit stejným směrem.
Jestliže druid při sesílání zaplatí dalších 6 bodů Duševní síly, může vytvořit jedno místo, kde
naláká bludičky a následně označit druhé místo, kam se vydají, pokud někoho zmámí.
Zmate totiž jejich mysl natolik, že budou ono druhé místo považovat za svůj domov.
PROCHÁZENÍ STROMY
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

4
druid
stromy
10 kol / dokud nevystoupí
půl kola
14
Magie lesa
kůra stromu

Tímto kouzlem dokáže druid procházet skrze stromy. Jejich hmota na něj působí podobně
jako masa vody. Pohyb v nich je tedy pomalejší a obtížnější (čtvrtina Pohyblivosti druida),
ale jinak ho nijak neomezuje.
Pokud druid do nějakého stromu vstoupí, je to pro něj, jako by vstoupil “do domu”. Může z
něj vyhlížet ven a pozorovat okolí, ačkoli není sám vidět. Takovýto strom však působí na
citlivé tvory nepřirozeně a tak existuje šance, že z něj budou mít aspoň podivný či dokonce
nepříjemný pocit. Každý kdo by se jej poskusil odhalit, tak musí uspět v hodu oa ověření
Postřehu (INT) vs. Pouto s přírodou (INT) druida.
Jestliže by druid zůstal ve stromě po 10 kolech, nic se nestane. Může v něm zůstat i nadále
a to tak dlouho, dokud z něj nevystoupí. Jinými stromy už v té době ale procházet nemůže.

SNOVÝ MRAK
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

8
50 sáhů
koule o poloměru 3 sáhu
3 kol
2 kola
14
Magie lesa
suché květy

Na vybraném místě v průběhu jednoho kola vyrostou obří květy které ihned vykvetou a v
oblasti s poloměrem 3 sáhů vypustí mrak snového pylu. Ten účinkuje na mysl zasažených
tvorů. Zasažení tvorové si hodí proti pasti ODL vs. 8, kdo neuspěje, bude trpět halucinacemi
po dobu 3 kol a nebo dokud setrvá v oblaku. Postižený tvor si každé kolo hodí 1k10 a podle
toho se určí, jak je na tom v daném kole.
HOD 1k10

ÚČINEK

1-2

Tvor zaútočí na nejbližšího
tvora, klidně na své přátele.

3-5

Tvor prchá z místa pryč.

6-8

Tvor utrží Nevýhodu (postih
- 5) ke všem svým akcím.

9-10

Tvor je schopen normálně
fungovat.

ZMĚNA POČASÍ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:
Základ:

10
1 míle
kruh o poloměru 1 míle
1 hodina
1 směna
14
Magie lesa
voda

Druid dokáže tímto kouzlem vyvolat změnu počasí. Tato změna však musí respektovat i
aktuální situaci. Jedno seslání tak dokáže změnit počasí vždy jen o jeden stupeň (viz tabulka
níže). Je-li kouzlo sesílání v zimě nebo při teplotách pod nulou, je déšť nahrazen sněhem.
Stupeň počasí

Ukázkový popis

Jasno

Jasné nebo polojasné nebe s bezvětřím nebo mírným vánkem.

Déšť

Zatažené nebe, ze kterého vytrvale prší a fouká mírný vítr.

Bouře

Těžká temná mračna plná blesků, provázená mohutnými poryvy
větru a silnými proudy deště.

Blizzard

Viditelnost je naprosto minimální, poryvy větru strhávají i
stabilní věci (stromy a podobně), déšť přechází ve zničující
krupobití.

HNĚV HVOZDU

Duševní síla: 22
Dosah:
koule o poloměru 100 sáhů
kolem druida
Rozsah:
vybraní tvorové v dosahu
Trvaní:
5 kol
Vyvolání:
1 kolo
Obtížnost:
22
Vyžaduje:
Magie hvozdu
Po seslání tohoto kouzla se v lese rozprostře nepřirozená temnota, větve stromů zakryjí
oblohu a hrozivě se kývají a šumí, ačkoliv je absolutní bezvětří. Druid si hodí na ověření
Pouta s přírodou (INT) vs. Vůle (CHAR) všech cílů v dosahu. V případě, že nějaký tvor
neuspěje, tak je vystrašený a bude po dobu 5 kol utíkat jako o život. Může se však každé
kolo pokusit vzpamatovat opakovaným hodem proti stejné pasti. Stále však bude těžce
znepokojen a proto utrží Nevýhodu (postih -5) ke všem svým akcím.
Druid se může rozhodnout, že nějaké bytosti z efektu kouzla vyjme. Kouzlo samotné navíc
předčasně probudí ve svém rozsahu hvozd, který bude po dobu kouzla reagovat dle svého
uvážení.

KOROZE
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvaní:
Vyvolání:
Obtížnosť:
Vyžaduje:

10
10
1 tvor
3 kola (stálé)
1 kolo
16
Magie hvozdu

Druid se mocně nadechne a vyfoukne magický pyl směrem k nepříteli. Veškeré kovové
materiály cíle začnou okamžitě korodovat. Každé kolo se tak trvale snižuje útočnost i obrana
kovové zbraně, stejně jako kvalita kovové zbroje a štítu o 1 bod.
Toto kouzlo je možné seslat i opakovaně. Jestliže útočnost či obrana zbraně nebo kvalita
zbroje či štítu klesnou na 0 a méně, předmět se rozpadne a je již dále nepoužitelný.
Tímto kouzlem lze rovněž napadat běžné kovové předměty, jako třeba zámek u truhly a
podobně. Na magické zbraně a vybavení však nemá žádný vliv.

NAJDI BYTOST
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:

8
dotyk
5 mil
ihned

Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

1 směna
14
Magie hvozdu

Druid se ztiší a kouzlem se spojí s přírodními duchy v okolí. Těm naslouchá a oni mu sdělí,
kdo se kde pohybuje a co je vlastně zač. Díky tomu získá velice přesný přehled o živých, či
neživých bytostech ve svém okolí. Získá představu o jaké druhy bytostí se jedná a také
přibližně co dělají. Jedná se však o jednorázovou informaci a pokud se bytost dál pohne, tak
druid o jejím novém pohybu již neví. Leda by kouzlo seslal opakovaně.

PROBUZENÍ ENTA
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

20
dotyk
1 strom
stálé
1 směna
22
Magie hvozdu

Druid tímto kouzlem dokáže iniciovat skryté vědomí hvozdu ve vybraném stromu a stvořit tak
enta. Zástupce prastaré rasy “pastýřů stromů” (viz PPP - Pravidla pro vypravěče - str. XXX).
Probuzení enta je velmi náročné. Mají totiž vlastní rozum, city, vzpomínky a podobně. Nijak
zvlášť se tak neliší od jiných moudrých tvorů. Aby k tomu mohlo dojít, musí druid při jeho
úspěšném vyvolání zaplatit částí své Duševní síly. V praxi se to projeví tak, že se mu
natrvalo sníží maximum Duševní síly o 2 body.
Ačkoliv je ent po svém probuzení stále dítětem hvozdu, cítí ke svému stvořiteli velké
přátelství. To může vydržet celou věčnost, ale lze ho také snadno ztratit. K tomu může dojít v
případě, kdy se druid zachoval ke hvozdu zle. Za běžné situace je však ent připraven svému
příteli druidovi pomoct, jak jen bude moci. Dokáže se pomalu pohybovat, sbírat informace,
komunikovat a dokonce i nosit předměty.
V neposlední řadě je dobré vědět, že ent dokáže využívat přírodní magii a energii hvozdu.
Jednou denně proto zvládne seslat kterékoliv z kouzel Magie přírody.
ENT
Životy

80

Velikost

D

Pohyblivost

20

Útočné číslo

(5+6/+4+4)
(větev) 2x

=

15/+4

Zákl. obrana

(-2+7+2) = 7 (dřevo)

Obranné číslo

(-2+7+4) = 9 (dřevo)

Rezistence

bodné a drtivé zranění

Imunita

jed, krvácení

Slabina

oheň

PROBUZENÍ STROMU
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

8
dotek
1 strom
1 směna
1 kolo
18
Magie hvozdu

Druid si zvolí vybraný strom, který následně dokáže přivést k životu. Oživlé dřevo neoplývá
žádnou zvláštní inteligencí. Je poháněno divokou silou přírody a jako takové je spíše zuřivé
a nekontrolovatelné. Za normální situace jde o jeden z prvních příznaků probuzeného
hvozdu. V něm se právě takové stromy potulují a zuřivě loví vetřelce.
Pokud je strom probuzen druidem, nechává svého stvořitele, včetně jim určených bytostí, na
pokoji.
Strom se obvykle pohybuje rychlostí běžné chůze člověka. Na krátko však dokáže zrychlit a
pak jeho pohyb doprovází hlasité praskání lámaných větví (i jeho samých), který ho rozzuří
ještě více. Do nepříčetna ho navíc vybudí přítomnost ohně.
PROBUZENÝ STROM
Životy

80

Útočné číslo

(6+7/+5) = 13/+5 (větev)
2x

Zákl. obrana

(0+9) = 9 (dřevo)

Rezistence

bodné a drtivé zranění

Imunita

jed, krvácení

Slabina

oheň

TRNOVÁ STĚNA

Duševní síla: 6 + 1 za každý další sáh
Dosah:
30 sáhů
Rozsah:
6 sáhů + dle dodané
Duševní síly
Trvání:
1 den
Vyvolání:
2 kola
Obtížnost:
16
Vyžaduje:
Magie hvozdu
Ze země vyraší propletená stěna trnů, která si v okolí najde pevné body a vytvoří
neprostupnou překážku. Tato stěna je zhruba sáh široká, tři sáhy vysoká a šest sáhů dlouhá
(lze prodloužit dodáním duševní síly při jejím vyvolání). Zeď je navíc tak hustá, že přes ni
není vidět. Proto přes ni neprojdou střely ani klasická kouzla divoké magie.
Jestliže by se chtěl někdo skrze trnovou stěnu dostat, musí se jí prosekat nebo jí spálit.
V případě pokusu o prosekání se (útok tváři v tvář) bez dostatečně dlouhé zbraně (aspoň 3
sáhy), utrpí útočník navíc sekající osoba zranění za 1k6/2 životů. Stejné zranění utrpí i ten,
kdo se pokouší stěnu přelézt (zdolání stěny trvá obvykle 3 kola).
Je-li stěna nakonec zničená (její životy klesnou na nulu), rozpadne se na kusy trnů a
dřevěné drti.
TRNOVÁ STĚNA
Životy

60 + 10 za každý další sáh

Zákl. obrana

(0+7) = 7 (dřevo)

Rezistence

bodné a drtivé zranění

Imunita

jed, krvácení

Slabina

oheň

ZAPLETENÍ
Duševní síla: 6 + 2 za každý další sáh
Dosah:
30 sáhů
Rozsah:
koule o poloměru 3 sáhů +
dle dodané duševní síly
Trvání:
3 kola
Vyvolání:
1 kolo
Obtížnost:
18
Vyžaduje:
Magie hvozdu
Druid dokáže vybudit síly hvozdu tak, aby oživily kořeny stromů. A to i těch, ukrytých
hluboko pod zemí či v místech, kde už dnes stromy nejsou. Jakmile k tomu dojde, pokusí se

kořeny polapit a uvěznit tvory kolem sebe. Šlahouny dokáží uvěznit cíl do velikosti C.
Rozsah kouzla je pak dán množstvím použité Duševní síly..
Jakmile se kořen pokusí někoho polapit, musí si všechny cíle v dosahu musí hodit na
ověření Atletika (SIL) vs. Pouto s přírodou (INT) druida.
Jestliže neuspějí, stanou se uvězněnými. Znamená to, že nemohou využívat žádnou
pohybovou akci. Jejich záda jsou navíc odkrytá a nepřítel útočící z tohoto směru má Výhodu
(bonus +5) na svůj útok. Uvěznění trvá tak dlouho, dokud se oběť překonáním stejného
ověřovacího hodu neosvobodí. Tento pokus lze opakovat v každém kole.

ZESTROMOVATĚNÍ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

18
dotyk
1 tvor
stálé
3 kola
20
Magie hvozdu

Tímto mocným kouzlem dokáže druid proměnit jinou bytost ve strom. K tomu dojde, pokud
druid uspěje v ověřovacím hodu Pouta s přírodou (INT) vs. Vůle (CHAR) oběti.
Jestliže uspěje, začne docházet k postupné proměně, která trvá mnohdy i několik hodin.
Oběť se nejprve cítí unavený a snaží se najít si místo k odpočinku. Jakmile usne, začne se
její vzhled měnit. Její pokožka získá barvu a později i vlastnosti stromové kůry, místo vlasů ji
vyraší listoví a konečně, její nohy se začnou křivit a měnit se v kořeny. Zhruba po dvou
hodinách je už z nešťastníka regulérní strom. Jedinou vzpomínkou na to, čím kdysi byl, bývá
obrys tváře v jeho kůře.
Toto kouzlo (či kletbu) dokáže zrušit pouze druid, případně může být zrušena klerikovou
prosbou Odstraň kletbu (PPZ H 1.1, strana 150). Jinak je efekt kouzla trvalý a nevratný.

Pán zvířat
Mezi hraničáři se čas od času objevuji ti, kteří se rozhodli věnovat svou duši zvířatům.
Důvěřují jim více, než lidem a pojí je s nimi nerozlučné pouto přátelství. Není divu, že se
mohou se svou smečkou běžným lidem jevit jako Páni zvířat. Pravda je však mnohem
složitější. Jejich vztah je totiž založen na hlubokém duševním poutu, které celou smečku
spojuje. Toto spojení pak hraničářům dává netušené možnosti. Říká se, že dokáží vidět
očima zvířat a pokud dojde k boji, stojí smečka vždy věrně po jejich boku.
Aby se hraničář mohl specializovat a stát se Pánem zvířat, musí nejprve ovládnout
následující schopnosti:
●
●
●

schopnost Boj se zvířaty
znalost Magie zvířat
schopnost Ochočování zvířat

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI PÁNA ZVÍŘAT
Každý Pán zvířat získává automaticky volbou své specializace dvě nové zvláštní schopnosti.
Jsou jimi:
●
●

Další zvířecí přátelé (S)
Smečka (S)

SPECIÁLNÍ ZVÍŘECÍ PŘÁTELÉ (S)
Léta tréninku umožnila Pánovi zvířat dosáhnout mistrovství v jejich pochopení. Naučil se
díky tomu vidět zvláštní talent prakticky každého z nich.
Díky této schopnosti dokáže Pán zvířat “najít” speciální talent u každého ochočeného
zvířete. V praxi se to projevuje obvykle tím, že jím ochočená zvířata získají speciální
schopnosti odpovídající Zvířecím přátelům dle PPZ. U méně typických zvířat je dokonce
možné získat úplně nové schopnosti (dle uvážení PJe). Fyzické atributy ochočených zvíčat
pak odpovídají běžným atributům daného druhu.
PŘÍKLAD: Pán zvířat se rozhodne ochočit si vránu místo sokola. Vrána pak bude mít
stejnou schopnost jako sokol v PPZ (tj. schopnost poskytnout Výhodu (bonus +5) k
Orientaci, vidět dále než ostatní a upozornit křikem na nebezpečí a podobně). Stejně tak se
může místo vlka ochočit rysa a podobně.

SMEČKA (S)
Každý člen smečky může být hodně rozdílný a to občas může vyvolat tahanice. Není to však
slabina, ale zdroj naší síly. smečka je totiž hraničářova rodina.
Pán zvířat je schopen mít více zvířecích společníků v jeden moment. Je jen na něm kolik jich
bude. Limituje ho jen jedna věc a tou je úroveň smečky. Tu lze získat sečtením všech úrovní
zvířecích společníků ve smečce. Úroveň smečky pak nesmí přesáhnout úroveň Pána zvířat.
Zvířata ve smečce pak mohou získávat stejný benefit za výcvik jako zvířecí společníci z
pravidel pro začátečníky (PPZ H 1.1, strana 65). Pán zvířat se však stihne při přestupu na
další úroveň věnovat jen jednomu společníkovi, takže je na něm, jakého zvolí.
POZNÁMKA: Doprovod smečky může být pro Pána zvířat problém například při snaze
vstoupit do města. Přeci jen, smečka vlků nebude nic, co by stráže nebo místní kolem sebe

rádi viděli. Bývá proto obvyklé, že podobná zvířata zůstavají po dobu hraničářovy
nepřítomnosti v divočině za hradbami, kde čekají na svého pána.

VOLITELNÉ SCHOPNOSTI PÁNA ZVÍŘAT
Následující volitelné schopnosti jsou dostupné pouze těm hraničářům, kteří dosáhli
potřebných schopností a vědomostí ke specializaci na Pána zvířat..
TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ PÁNA ZVÍŘAT
Bestie

Proměnou v bestii se zvýší OBR a SIL Pána zvířat o +3 a získá
tři útoky za dva kola a narostou mu drápy a zuby s ÚČ 8, Zranění
+2 a OČ 2..

Boj ve smečce

Za každé zvíře ve své smečce získáš k ÚČ a OČ bonus +1 a to
až do výše maximálního bonusu +5.

Divoké pokřiky

Napodobením řevu zvířat získáš přístup ke speciálním kouzlům.
k ovlivnění protivníků i spojenců v boji. Jsou jimi Děsivý řev,
Pokřik lovu, Bojovný řev, Vábivý křik a Varovný výkřik.

Magie smečky

Získáš schopnost sesílat kouzla prostřednictvím tvé smečky.
Kromě toho ovládneš i několik kouzel sloužících k ovlivnění
smečky. Jsou jimi: Chraň, Štvi, Trhej, Zadrž a Zachraň.

Pokročilá
zvířat

magie Díky této schopnosti pronikneš hlouběji do tajů Magie zvířat a
naučíš se tato užitečná kouzla: Nakrm zvíře, XXX Mimikry, Oči
zvířete a Pochvala.

Šamanismus

Dokážeš se spojit s dušemi mrtvých zvířat a získat od nich
informace.

Tvaroměnič

Dokážeš přenést svou mysl do zvířete tvé smečky a následně ho
ovládat, bojovat skrze něj nebo s ním putovat.

Zvířecí šampión

Proměníš jedno ze zvířat své smečky v šampióna, který je vyšší
o třídu velikosti, má bonus +3 k UČ a OČ a další.

BESTIE
Spřízněnost se zvířaty se na Pánovi zvířat podepsala. Jeho mysl i tělo začala napodobovat
jejich chování a stal se tak divokým a nekontrolovatelným. Ne nadarmo se říká, že v něm
dřímá bestie.
Pokud se Pán zvířat rozhodne, může se během 1 kola “proměnit v bestii”. Jeho tělo v tu
chvíli zmohutní a začne budit děs. Svaly se mu napumpují do neuvěřitelného objemu, nehty
se protáhnout a zocelí do vražedných drápů. Jeho tvář pak zohyzdí mohutné tesáky, divoký
pohled a široce otevřené nozdry, které cítí i nejjemnější pach.

Takto proměněnému Pánovi zvířat se dočasně zvýší OBR, ODO a SIL o +3. Zároveň se mu
však sníží INT i CHAR o -5 bodů.
Proměněn v bestii není schopen používat zbraně. Stejně tak nemůže používat kouzla a
provádět složitější akce vyžadující inteligenci.
Může však útočit svými drápy i zuby. Jejich atributy jsou shodné a mají následující hodnoty:
Útočnost 8, Zranění +2 a Obrana +2.
Proměnou v bestii se zváší OBR a SIL Pána zvířat o +3 a získá tři útoky za dva kola a
narostou mu drápy a zuby s ÚČ 8, Zranění +2 a OČ 2..

BOJ VE SMEČCE
Pán zvířat a jeho smečka tvoří vražedně nebezpečnou formací. Jsou dokonale sehraní a
díky tomu se v boji doplňují a působí jako celek. Smečka je totiž nebezpečnější než
jednotlivc.
Díky této schopnosti získává Pán zvířat v boji bonus +1 k ÚČ i OČ za každého člena
smečky, který se boje účastní. Maximálního bonus, který lze takto získat je +5.

DIVOKÉ POKŘIKY
Většina zvířat spolu komunikuje různými vřesky, řevem a pokřiky. Těmi dává najevo svou
dominanci, ale může i varovat, děsit a podobně. Pán zvířat se tyto zvuky naučil napodobit a
získal tak schopnost ovlivnit jimi ostatní.
S pomocí této zvláštní formy magie může Pán zvířat krátkodobě posílit své zvířecí spojence,
oslabit protivníky nebo si přivolat pomoc. Naučíš se tak Bojovný řev, Děsivý řev, Pokřik lovu,
Vábící křik a Varovný výkřik.

MAGIE SMEČKY
Tento druh magie je založen na silném poutu smečky. S její pomocí je možné zvířatům
skutečně vládnout a ovlivňovat je zcela novým způsobem. Vytvořit z ní jeden koordinovaný a
vražedně nebezpečný celek.
S pomocí této schopnosti dokáže Pán zvířat sesílat svá kouzla i skrze smečku. V praxi to
znamená, že kouzla s dosahem dotek lze můžeš provést i prostřednictvím kteréhokoliv ze
svých zvířat.
Kromě toho se naučíš několika novým kouzlům, které smečku posilují. Jsou jimi: Chraň, Štvi,
Trhej, Zadrž a Zachraň.

POKROČILÁ MAGIE ZVÍŘAT
Pán zvířat se stal expertem v magii zvířat. Jeho porozumění mu umožnilo, aby je dokázal
ovlivňovat a dokonce s nimi komunikovat způsobem, který nedokáže nikdo jiný napodobit.
Díky této schopnosti získává Pán zvířat možnost sesílat následující kouzla: Nakrm zvíře,
Mimikry, Mluv se zvířaty, Oči zvířete a Pochvala.

ŠAMANIZMUS
Šamanismus je zvláštní dar, který se u některých hraničářů rozvinul. Umožňuje jim spojení s
duchy zvířat. Ačkoliv se může zdát, že je šamanismus jistou obdobou náboženství, není
tomu tak. Alespoň ne v podobě, v jaké ho praktikují klerici. Zvířecí zásvětí totiž není spojeno
s bohy. Je to jen prapůvodní součást samotné přírody. Duchové zvířat pak mohou za jistou
službu šamanovi pomoci.
Šamanismus je založen na provedení speciálního obřadu, při kterém se hraničář spojí se
zásvětím. Aby to bylo možné, musí nejprve vypít speciální nápoj - Argwe. K jeho výrobě
potřeba hrst divoký bylin, které musí hraničář vařit nebo louhovat asi hodinu.
Jakmile šaman nápoj vypije, ztrací kontakt s realitou a jeho mysl se propojí se zásvětím. V
tomto stavu se pak udrží následující 4 směny. Během něj nevnímá okolí, nereaguje ani na
bolest a není možné ho nijak probrat. Tranz se navíc projevuje mnoha způsoby. Někdy může
mít dotyčný nepostřehnutelný tep i dech a může se jevit jako mrtvý. Jindy naopak oči
zeširoka otevřené, trpět záškuby svalů a vypadat jako posedlý..
V tomto stavu se dokáže hraničář spojit s duchem zvířete, jehož ostatky našel. V rámci
možností pak může se zvířetem komunikovat. Komunikace probíhá na úrovni myšlenek a
duše mu může odpovídat formou různých výjevů a pocitů. Duch může šamanovi odpovědět
na jeho otázky, stejně jako ho může nejprve požádat o nějakou službu. Někdy to může být
pomsta za zabití, jindy ochrana potomků a podobně.
Po probuzení z nepřerušeného tranzu si hraničář vždy obnoví ½ své maximální duševní síly.
Spojení se zísvětím je duševně náročné a proto lze praktikovat nejvýše jednou denně.
Opakované pokusy v kratším čase obvykle končí krutými bolestmi hlavy (zranění 1k10).

TVAROMĚNIČ
Mezi lidmi odedávna kolují historky o
prazvláštních
setkáních.
Vyprávění
nešťastníků, kteří potkali nebezpečnou
šelmu a nevěřili, že se dožijí dalšího dne.
Povídali, že je z jejího pohledu mrazilo v
zádech. Jako, kdyby je pozoroval sám
ďábel. Pak však bestie zmizela v

divočině a oni dokázali utéct. Nikdo z nich netušil, že narazil na hraničáče - Tvaroměniče.
Pomocí této schopnosti dokáže Pán zvířat ovládnout svého zvířecího přítele nebo jedno
zvíře ze své smečky. Jakmile k tomu dojde, zůstává jeho fyzické tělo nechráněné a ve
zvláštním stavu podobném tranzu. Jeho oči jsou vyvráceny vzhůru a pohled do jejich bělma
působí děsivě. Hraničář je od té chvíle “vtělen” do zvířete. Může tak v jeho těle provádět
cokoliv ho napadne.
Navázání kontaktu se zvířetem a proměna do jeho mysli trvá 1 kolo. V tomto stavu může
Pán zvířat zůstat tak dlouho, jak uzná za vhodné. Je však potřeba myslet na to, že pokud
bude trvat příliš dlouho, bude to mít vliv na hraničářovo tělo. To může trpět hladem, žízní
nebo být dokonce zraněno, uneseno či dokonce zabito. Pokud by k tomu došlo, zůstane
hraničářova mysl uvězněná v těle zvířete.
Během¨trvání proměny má Pán zvířat atributy kontrolovaného zvířete. Zůstává mu pouze
jeho Inteligence a samozřejmě také vzpomínky, myšlenky a podobně.

ZVÍŘECÍ ŠAMPION
Přísahám pane, na vlastní oči jsem to viděl. Byl to vlk velký jak kůň. Přeskočil plot a zadávil
mi krávu.
Pán zvířat si může ve smečce vybrat jedno zvíře, které učiní svým šampionem. Alfou, která
zvířatům velí ve chvíli, kdy on sám nemůže. Takový tvor se stane mohutnějším, silnějším,
chytřejším a nebezpečnějším.
Stvoření šampióna vyžaduje od Pána zvířat jednorázovou oběť, při které natrvalo propojí
své vědomí s alfou. Spojení zabere jednu směnu a na jejím konci se maximum Duševní síly
Pána zvířat sníží o 3 body.
Takto iniciované zvíře následně zmohutní a zesílí. Jeho velikost se zvětší o jednu třídu,
přibude mu 10 životů k maximu, jeho pohyblivost se zvýší o 15 bodů a dostane bonus +3 do
Útoku i Obrany.

KOUZLA PÁNA ZVÍŘAT
Tato kouzla umí Pán Zvířat jen tehdy, pokud ovládá daný druh magie.
Divoké pokřiky
● Děsivý řev
● Pokřik lovu
● Bojovný řev
● Vábivý křik
● Varovný výkřik

Magie smečky
● Chraň
● Štvi
● Trhej
● Zadrž
● Zachraň
Pokročilá Magie zvířat
● Nakrm zvíře
● Mimikry
● Oči zvířete
● Pochvala
● ???

BOJOVNÝ ŘEV
Duševní síla: 5
Dosah:
koule o poloměru 10 sáhů
kolem Pána zvířat
Rozsah:
vybraní tvorové v dosahu
Trvání:
3 kola
Vyvolání:
ihned
Obtížnost:
12
Vyžaduje:
Divoké pokřiky
Pán zvířat vydá hlasitý zvířecí řev, kterým vyburcuje sílu a odhodlání svých druhů. Každý
spojenec v dosahu kouzla získá bonus +1 na Útok a Obranu. Tento efekt vydrží po dobu 3
kol.

CHRAŇ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

3
30 sáhů
smečka
10 kol
půl kola
10
Magie smečky

Pán zvířat dokáže využít pouto smečky k jejímu semknutí. Každý její člen tak chrání
slabšího. V praxi se to projevuje tak, že útoky vedené proti slabšímu jedinci (tomu, který má
menší počet životů) se bude snažit vykrýt jiný (silnější) člen smečky. Útok je tedy
automaticky veden proti němu.
DĚSIVÝ ŘEV

Duševní síla: 5
Dosah:
koule o poloměru 5 sáhů
kolem pán zvířat
Rozsah:
vše živé v dosahu
Trvání:
1 kolo
Vyvolání:
ihned
Obtížnost:
14
Vyžaduje:
Divoké pokřiky
Pán zvířat se zhluboka nadechne a vydá ze sebe hlasitý řev běsnící šelmy. Je to zvuk tak
děsivý, že útočí na základní instinkty každé živé bytosti. Všichni v dosahu, mimo smečku a
družinu, si musí hodit na ověření Vůle (CHAR) vs. Pouto s přírodou (INT) Pána zvířat. Pokud
neuspějí, tak jsou zastrašení a jejich bojová morálka opadne. Získají tedy na další kolo
Nevýhodu (postih -5) k iniciativě, útoku a sesílání kouzel, či proseb.

MIMIKRY
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

3
dotek
1 živý tvor
1 hodina
3 kola
12
Pokročilá Magie zvířat

Pán zvířat vztáhne ruku na vybraný cíl a kouzlem ho donutí se přizpůsobit okolnímu
prostředí. Živému tvoru se tedy změní barva chlapů a kůže tak, aby lépe splýval s okolní
krajinou. To má za následek to, že vybraný tvor získá Výhodu (bonus +5) k dovednostem
kamufláž, plížení a podobně. Toto kouzlo je funkční jen v přírodě.

NAKRM ZVÍŘE
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

1
dotek
zvíře
ihned
3 kola
10
Pokročilá Magie zvířat

Pán zvířat očaruje kus masa, či jiné dobroty, kterou potom hodí svému zvířeti. Očarované
jídlo má na zvíře blahodárné účinky a to se potom bude lépe hojit. Pokud tedy potom zvíře
zalehne k plnohodnotnému spánku, tak si vyléčí dvakrát více životů, než by bylo obvyklé.
Toto kouzlo neučinkuje, pokud se zvíře dostatečně nevyspí a efekt není možné sčítat
dohromady opakovaným sesláním.

OČI ZVÍŘETE
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

2
1 míle
zvíře
1 směna
1 kolo
12
Pokročilá magie zvířat

Tímto kouzlem dokáže hraničář “vstoupit” do mysli libovolného zvířete. Nedokáže ho nijak
kontrolovat, avšak je spojen s jeho smysly. Díky tomu dokáže vidět, slyšet i cítit vše stejným
způsobem, jako to vnímá dotyčný tvor.

POCHVALA
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

3
dotek
zvíře
1 kolo
1 kolo
12
Pokročilá Magie zvířat

Pán zvířat poplácá svého společníka po hlavě a pochválí ho. Zároveň na něj sešle kouzlo,
které zvedne morálku zvířete. To je díky tomu namotivováno a svou další akci se bude snažit
vyplnit co nejlépe. Ke svému následujícímu hodu, ať už na dovednost či na boj, získá zvíře
Výhodu (bonus +5). Tento bonus je však jednorázový. Pokud zvíře do jednoho dne tento
bonus nevyužije, tak efekt kouzla sám od sebe pomine.

POKŘIK LOVU
Duševní síla: 3
Dosah:
koule o poloměru 10 sáhů
kolem pán zvířat
Rozsah:
vybraní tvorové v dosahu
Trvání:
1 kolo
Vyvolání:
ihned
Obtížnost:
10
Vyžaduje:
Divoké pokřiky
Pán zvířat vyštěkne jako šelma na lovu a tím vyburcuje své druhy, takže najednou běží
mnohem rychleji. Všem vybraným tvorům v dosahu se zvýší pohyblivost na dvojnásobek,
takže se toto kolo pohybují dvakrát rychleji než normálně.

POSLOUCHEJ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

4
30 sáhů
zvíře
1 směna
půl kola
10
Magie smečky

Pán zvířat se skrze pouta smečky dostane do hlavy jednomu ze svých zvířat a přiměje ho
poslouchat. V ten moment je schopen vnímat jeho smysly, stále však vnímá i těmi vlastními.
Se zvířetem je schopen telepaticky komunikovat a dávat mu složitější instrukce. Pokud je
navíc zvíře vystrašené, či je pod vlivem psychického kouzla, tak je pán zvířat schopen toto
zaklínadlo přebít svým příkazem. Kouzlo je třeba seslat na člena smečky v dosahu 30 sáhů,
ale dokáže se udržet až do vzdálenosti 1 míle. Pokud zvíře vzdálí dál, tak se efekt zruší.

ŠTVI
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

3
1 míle
snečka
1 směna
půl kola
14 (+2 za každé další zvíře)
Magie smečky

Pomocí tohoto kouzla dokáže Pán zvířat zaměřit zájem smečky na vybranou oběť. Jejím
cílem však nebude jít do přímé konfrontace, ale oběť děsit a štvát, aniž by si to sama
uvědomila. Účelem toho všeho je vehnat tvora na vybrané místo, ze kterého obvykle není
úniku.
TRHEJ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

2 za každé zvíře
30 sáhů
dle dodané duševní síly
ihned
půl kola
12 (+2 za každé další zvíře)
Magie smečky

Pán zvířat se napojí na mentální pouta smečky a vydá příkaz, aby zvíře trhalo. Zvířeti
naběhne adrenalin do žil a vrhne se na svého protivníka. Pro toto kolo tedy získá o jeden
útok navíc, zároveň však ztratí jednu svou obranu. Toto kouzlo je možné seslat i na více
zvířat současně.

VÁBIVÝ KŘIK
Duševní síla: 3
Dosah:
koule o poloměru 5 mil
kolem pána zvířat
Rozsah:
vybraný druh zvířete
Trvání:
ihned
Vyvolání:
ihned
Obtížnost:
10
Vyžaduje:
Divoké pokřiky
Pán zvířat napodobí křik, či řev, konkrétního druhu zvířete a tím ho k sobě přiláká. Pokud se
v dosahu kouzla vybraný druh zvířete nachází, tak se za pánem zvířat vydá a zpravidla do 1
směny dorazí. Pán zvířat si při seslání vybere, zdali bude volat jedno konkrétní zvíře a nebo
zavolá všechny vybraného druhu v dosahu. Zvířata však nejsou očarovaná a tak se
zachovají dle své přirozenosti.

VAROVNÝ VÝKŘIK
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

3
30 sáhů
zvíře
ihned
ihned
12
Divoké pokřiky

Pokud si pán zvířat všimne nějakého nebezpečí, které ohrozí jeho zvířecího druha, tak ho
může bleskově varovat pomocí pout smečky. Toto kouzlo je tedy možné seslat jako reakci
na útok nepřítele, který je veden proti zvířeti. Zvíře si hodí na ověřovací hod na Reflex (OBR)
vs. Reflex (OBR) nepřítele. Pokud uspěje, tak ještě před útokem odběhne od útočníka a to o
celou hodnotu svého krátkého pohybu. Toto kouzlo je třeba použít před hodem na útok
nepřítele, jinak je již pozdě.

ZACHRAŇ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

5
30 sáhů
dle dodané duševní síly
ihned
půl kola
14 (+2 za každé další zvíře)
Magie smečky

Pán zvířat se napojí na pouta smečky a předá vybranému zvířeti část své životní síly. Počet
takto předaných životů závistí jen na zvážení Pána zvířata.
ZADRŽ
Duševní síla:
Dosah:
Rozsah:
Trvání:
Vyvolání:
Obtížnost:
Vyžaduje:

3 za každé zvíře
30 sáhů
dle dodané duševní síly
ihned
půl kola
14 (+2 za každé další zvíře)
Magie smečky

Pán zvířat se napojí na pouta smečky a dá zvířeti příkaz k tomu, aby někoho zadrželo. To se
tedy zakousne do svého protivníka a bude se ho snažit udržet na jednom místě.
Zvíře si tedy hodí na ověření Atletiky (SIL) vs. Atletika (SIL) zadržené oběti. Pokud uspěje,
tak se cíl se stane uvězněným, dokud se nevysvobodí. Nebude tedy schopen vykonávat
pohybové akce a pokud na něj někdo zaútočí zezadu, tak útočník získá ke svému útoku
Výhodu (bonus +5). Oběť se může každé kolo pokusit vysvobodit hodem na Atletiku (SIL)
vs. Atletika (SIL) zvířete. Zvíře po dobu zadržení nemůže útočit, ale může se standardně
bránit. Toto kouzlo je možné seslat i na více zvířat současně, každé pak může zadržet jiný
cíl.
U ptáků je možné využít ověřovací hod založený na Reflexu proti Reflexu protivníka.
Používají totiž k zadržení útoky na hlavu a nějakou formu oslepení protivníka.

