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Poznámka autorů: Toto je prvotní betaverze rozšíření kouzelníka 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 jsme jich nechali více a nejslabší kandidáty pak vyřadíme.

Kouzla: Celkový počet kouzel je 180, včetně PPZ. Pár kouzel nám v této betě ještě chybí,
Náš tým teď pracuje na vyvážení kouzel včetně PPZ, takže během dalšího týdne od nás
dostanete hotový komplet.

Kam posílat zpětnou vazbu, připomínky a nápady na vylepšení?
tuning@dracihlidka.cz

Datum aktualizace: 13.3.2022
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ERRATA PPZ

KOUZLENÍ Z KNIH

Za určitých podmínek dokáže kouzelník sesílat i kouzla, která sám neovládá. Vyžaduje to
však hluboké znalosti teoretické magie. Jen s nimi lze totiž rychle následovat instrukce
obsažené v runách a diagramech u popisu kouzel. Ty vypovídají o potřebné gestikulaci,
tónování hlasu, rychlosti zaklínání a podobně.

Pokud máš dostatek many a knihu s detailním popisem kouzla, můžeš se pokusit o jeho
seslání. Vyžaduje to však velmi přesnou a precizní práci. Vše proto trvá dvakrát déle, než je
obvyklé u běžného sesílání. Zároveň se tím zvyšuje obtížnost kouzla o tři body.

Jestliže kouzlo nespadá do oboru magie, který kouzelník ovládá, má navíc k sesílání ještě
Nevýhodu (postih -5). Další Nevýhodu (postih -5) získáš i v případě, vyžaduje-li kouzlo
určitou specializaci (znalosti Nekromanta, Bojového mága a podobně).

POZNÁMKA: Vytvořit podobnou knihu dokáže každý kouzelník, který ovládá schopnost
Kouzlení z knih. Stačí k tomu pouze psací potřeby a znalost zaklínadla. Samotný zápis pak
trvá tolik hodin, jako je obtížnost kouzla. Nestačí totiž jen napsat zaklínadlo a jeho obecný
popis. Je potřeba přidat i průvodní schémata, runy a diagramy, bez kterých by nebylo jeho
provedení možné. To vše trvá na zápisu nejdéle. Na druhou stranu, napsání kouzla nemusí
být provedeno najednou. Dá se na něm pracovat i postupně, když má kouzelník zrovna čas.
Obtížnost a úspěch zapsání kouzla určuje PJ dle uvážení



Začátek PPP :-)

Kouzelníci, kteří již na svých cestách něco prožili, získali mnoho cenných zkušeností. Už to
nejsou ustrašení nováčci, ale muži a ženy budící respekt a obavy. Díky své praxi se záhy
stávají adepty magických oborů a nikdo přesně neví, kam až jejich schopnosti sahají.

Po dosažení šesté úrovně získávají kouzelníci možnost specializace ve své profesi. Mohou
samozřejmě zůstat věrni všeobecné magii a získat spoustu užitečných schopností, ale
stejně tak se mohou rozhodnout pro studium některé ze tří specializací. Jejich zvládnutím si
pak otevírají cestu k tomu, stát se plnohodnotným Bojovým mágem, Čarodějem nebo
Nekromantem.

Podmínkou, abys ses mohl specializovat, je dosažení minimálně šesté úrovně a předchozí
zvládnutí kombinace zvláštních schopností, které jí náleží. Jakmile se tak rozhodneš,
oznámíš to při přestupu úrovně PJi.

Než to však uděláš, zvaž velmi dobře, zda je to opravdu to, co vážně chceš. Zvládnutí
specializace daného povolání je totiž natolik náročné, že za život dokážeš proniknout jen do
tajů jediné nich. Jakmile takové rozhodnutí učiníš, nelze ho už později vzít zpět nebo změnit.
Pokud si tedy nejsi stoprocentně jistý svým výběrem, nech ho raději na pozdější úroveň.
Případně zůstaň kouzelníkem bez zaměření po celý svůj život. Nebudeš tak nikdy příliš
omezen vybranou specializací.

Tabulka many

Níže najdeš kompletní tabulku many kouzelníka, která pokrývá všechny dosažitelné úrovně
postavy.
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Další kouzelníkovi přátelé

Od šesté úrovně je kouzelník schopen přivolat i jiné druhy magických přátel, než jsou ti
uvedení v PPZ H.

Těmito přáteli jsou had, havran a netopýr.

TABULKA DALŠÍCH KOUZELNÍKOVÝCH PŘÁTEL

Had Havran Netopýr

Obtížnost 13 14 14

Životy* 8 + 2x úroveň
kouzelníka

7 + 2x úroveň
kouzelníka

6 + 2x úroveň
kouzelníka

Velikost A1 A1 A0



Pohyblivost 30 50 70

Mana* 6 + úroveň
kouzelníka

4 + úroveň
kouzelníka

3 + úroveň
kouzelníka

Počet kouzel* 3 + úroveň
kouzelníka

2 + úroveň
kouzelníka

1 + úroveň
kouzelníka

Útočné číslo (-2+3/+2) = 1/+1
(zuby)

(-2+3/+0) = 1/+0
(zobák)

(-3+3/+1) = 0/+1
(zuby)

Základní obrana (4+0) = 4 (kůže) (3+0) = 3 (peří) (6+0) = 6 (kůže)

Obranné číslo (4+0+3) = 7 (kůže) (3+0+3) = 6 (peří) (6+0+3) = 9 (kůže)

Postřeh 4 6 8

* Při každém přestupu kouzelníka na vyšší úroveň, dosaženém spolu s jeho magickým
přítelem (zvířetem), se některé schopnosti tohoto tvora zlepší. Na každé takto dosažené
úrovni se tak přítel naučí jedno nové kouzlo a získá 2 životy a 1 manu ke svému maximu.

Neplatí zde pravidlo Zpětné opravy.

Had
Hadi působí lstivě a nebezpečně. Pravdou je, že obojí může být pravdou. Hadi se totiž
dokáží proplížit prakticky všude a co víc, dokáží i poměrně slušně plavat. Jsou navíc velmi
tiší a překvapivě rychlí.

Kromě toho mají u zubů váček, který se každý den doplňuje zásobou jedu. Pokud had
někoho kousne, musí dotyčný překonat past na ODO vs. 8. V případě neúspěchu je otráven
a do zneutralizování (ošetření) ztrácí každé kolo 1k6 životů.

Havran
Havrani patří mezi klasické přátele pokročilých kouzelníků a čarodějů. Jsou to společenští
tvorové, které ani jejich přátelství s kouzelníkem zcela neodloučí od původního hejna. Pokud
se tedy poblíž vyskytují jiní havrani, dokáže s nimi komunikovat a zjistit cenné informace.

Kromě toho má havran schopnost používat klasické kouzelnické triky, jako jeho pán.

Netopýr
Netopýři jsou děti noci. Ne nadarmo se říká, že jsou sluhové temnot, kteří se mnohdy
vyskytují poblíž nekromantů. Mají schopnost echolokace, díky které dokáží neuvěřitelně
obratně létat i v naprosté tmě a proniknout i do malých skulin.

Kromě toho dokáží sát krev a tím se krmit a léčit. Za každý život, které takto někomu
vezmou, si sami jeden uzdraví.



Volitelné schopnosti kouzelníka od 6. úrovně

Následující volitelné schopnosti jsou dostupné všem kouzelníkům (a to i těm, kteří se
rozhodnout věnovat nějaké specializaci).

Tabulka volitelných schopností kouzelníka

Citlivost na Vichry many (S) Dokážeš nasát více many, než je obvyklé.

Kouzelníkova hůl (S) Získáš hůl, která ti poskytne nové možnosti v provozování
magie.

Magistr magického oboru (S) Zvýší šanci seslat kouzlo daného oboru magie a naučíš se
navíc 3 další.

Posilování kouzel (S) Umožňuje posílit efekt kouzla změnou dosahu nebo délky
jeho trvání.

Precizní kouzlení (S) Sesílání kouzla trvá 2x déle, ale získáš Výhodu (bonus
+5) na seslání daného kouzla

Pyrokineze (S) Silou myšlenky dokážeš zažehnout libovolný hořlavý
předmět.

Rychlý odpočinek (S) Stačí ti jen poloviční doba odpočinku, abys mohl provést
meditaci.

Telekineze (S) Silou myšlenky dokážeš pohybovat s předměty ve svém
dosahu.

Telepatie (S) Silou myšlenky dokážeš komunikovat s myslí jiných tvorů.

Transfer many (S) Dokážeš dát či vysát manu jinému kouzelníkovi

Utajené kouzlení (S) Snižuje postihy při kouzlení bez gest a slov

Záměna kouzel (S) Dokážeš svá, již jednou naučená kouzla, nahradit za jiná.

Citlivost na Vichry many

Někteří kouzelníci časem získají vysokou citlivost na přítomnost Vichrů many. Dokáží tak
přesně vycítit jejich sílu a směr proudění a nemají problém využít to v praxi.

Kouzelník je schopen se rychle napojit na nejsilnější poryv many a ten ihned využije. Díky
tomu nasaje maximální množství many, tedy 6 bodů.



Kouzelníkova hůl

Kouzelnická hůl je odjakživa důležitým znakem této profese. Nejde zdaleka jen o symbol, ale
je to také kouzelníkův zdroj moci a nástroj, kterým dokáže svá kouzla lépe směrovat a
posilovat.

Kouzelnická hůl je předmět, který se nedá jednoduše koupit nebo najít. Kouzelník si ji totiž
musí sám vyrobit. Má k ní proto zvláštní a jedinečný vztah a proto funguje jako magický
předmět pouze a jen v jeho rukou.

Rituál hole
Kouzelník musí nejprve najít či získat hůl, která se mu líbí. Obvykle jde o kus zdravého
tisového či jasanového dřeva, ale není to podmínkou. Jde spíše o tradici a jen někteří
kouzelníci tvrdí, že jiné dřevo vydrží proudění magie lépe. Opět je na kouzelníkovi, jakou
variantu si zvolí.

Různé podobory magie mají navíc své vlastní formy “holí”. Ty se mohou lišit svým základem
a tak se ve finále ani o hole v pravém slova smyslu jednat nemusí (viz nekromantská dýka). I
k jejich výrobě je však potřeba zvládnout tuto primární schopnost. Detaily specifických holí
dle specializací jsou pak popsány přímo u nich.

Jakmile si kouzelník zajistí základ pro výrobu hole, přichází čas na samotný rituál. Tomu
předchází den půstu a hluboké meditace v naprostém klidu a samotě. Samotný rituál pak
začíná obvykle po západu slunce. Kouzelník při něm vyčerpá všechnu svou manu a vpraví ji
do hole ve formě neviditelných run. Tím se stane hůl magickou a jde o jedinečný nástroj
svázaný s jeho duší. S příchodem svítání je pak rituál kompletní.

Pokud je kouzelník při rituálu hole vyrušen, výroba se nezdaří a základní předmět obvykle
praskne nebo se jinak znehodnotí. Chce-li se proto kouzelník o výrobu pokusit znovu, musí
si sehnat nový základní předmět a dopřát si aspoň den vydatného odpočinku.

Pokud kouzelník o svou hůl přijde, může se pokusit vyrobit si novou až po přestupu na další
úroveň.

Parametry hole jako zbraně odpovídají její běžné variantě. Stejné je to i u jiných variant hole
dle kouzelnických specializací.

Žádnou variantu kouzelnické hole už není možné dále vylepšovat pomocí alchymie.
Přítomnost cizí many by hůl zničila.

Schopnosti hole

Hůl přináší kouzelníkovi následující schopnosti (pochopitelně pokud jí má v ruce):
- Zlepšené sesílání - Kouzelník si zvolí 1 obor magie a získá tak trvalý bonus +1 k

sesílání všech kouzel k tomuto oboru náležících.



- Dosah dotekem hole - Kouzla, která mají dosah dotek lze seslat dotknutím hole -
toto pravidlo platí obecně pro každý vhodný předmět, který kouzelník drží v ruce, zde
ho pouze připomínáme.

- Ukládání a čerpání many - Hůl samotná je schopna pojmout 2 body many za
každou úroveň kouzelníka. Kouzelník je schopen vložit svou manu do hole během
jednoho kola. Uloženou manu může kdykoliv použít k sesílání kouzel.

- Vysoká odolnost - Takto vyrobená hůl (předmět) získává rituálem extrémní
odolnost. Není možné ji běžnými zbraněmi poškodit.

- Přivolání hole - Kouzelník dokáže svou hůl “přivolat” do ruky. Jde o jednoduchý
kouzelnický trik za 1 bod many. Přivolání hole je okamžitou akcí a není potřeba se na
ni extrémně soustředit. Dosah, na který lze hůl přivolat odpovídá tolika sáhům, jako
je úroveň kouzelníka. Hůl navíc nesmí být někde napevno připevněna nebo zapadlá
za nepřekonatelnou překážkou.

Různé další varianty kouzelnických holí (dle specializace kouzelníka) si zachovávají všechny
výše uvedené základní schopnosti hole + obsahují nějaké další.

Magistr magického oboru

Léta praxe a tvrdého studia dokáží kouzelníka dostat mezi špičky v daném oboru. Pro
kouzelníky, kteří se stanou magistry magických oborů, se kouzla v nich stávají rutinou a
navíc jich dokáží zvládnout mnohem více, než-li ostatní.

Magisterský diplom dává kouzelníkovi bonus +3 k dovednosti Sesílání kouzel. Ten se
aplikuje na všechna kouzla v daném oboru magie, pro který kouzelník svou odbornost
získal. Zároveň se může magistr naučit 3 další kouzla, která do tohoto oboru náleží (a to i
nad rámec běžného počtu kouzel, které by jinak mohl umět).

Magisterské hodnosti lze dosáhnout i ve více různých oborech magie. Je proto možné volit
si tuto schopnost při přestupu na vyšší úroveň opakovaně (nikdy však ne pro stejný obor
magie).

Posilování kouzel

Mnoha experimenty získal kouzelník unikátní znalosti, jak různá kouzla dále posílit. Tato
schopnost je navíc natolik univerzální, že jde použít prakticky na všechna z nich a to velmi
jednoduchým způsobem.

Pomocí této schopnosti dokážeš zvýšit dosah všech kouzel, mimo těch, která se sesílají
dotykem. Za dodatečnou desetinu ceny původního kouzla (vždy však nejméně 1 manu), se
zvýší dosah kouzla na dvojnásobek základní vzdálenosti. Zároveň však každé takovéto
posílení zvýší obtížnost jeho seslání o 1 bod.

Stejným způsobem dokáže kouzelník upravovat i dobu trvání kouzel, mimo těch, které mají
okamžitý efekt (trvání ihned).



Je samozřejmě jen na kouzelníkovi, zda se rozhodne seslat kouzlo obvyklým způsobem,
nebo využít tuto schopnost a vylepšit ho.

Precizní kouzlení

Dlouhodobým praktikováním magie může kouzelník posunout své dovednosti Sesílání
kouzel na samou hranici. Dokáže je provádět mnohem pečlivěji a precizněji, čímž se zvýší
jeho šance na úspěch. Vyžaduje to však důkladné soustředění a více času, než je obvyklé.

Použitím této schopnosti získá kouzelník Výhodu (bonus +5) k hodu na Sesílání kouzel.
Doba potřebná k vyvolání kouzla se tím však automaticky zdvojnásobí.

Je jen na kouzelníkovi, zda se při sesílání rozhodne tuto schopnost použít nebo ne.

Precizní kouzlení není možné kombinovat s Rychlým kouzlením.

Pyrokineze

Mysl zkušených kouzelníků se může stát mocnou a nebezpečnou zbraní. Někteří z nich totiž
dokáží myšlenkami formovat vichry many tak, aby způsobily vznícení.

Tato schopnost je specifická v tom, že k ní kouzelník nepotřebuje mít žádnou manu. Svou
myslí totiž zformuje samotné poryvy vichrů tak, že jimi zapálí libovolný hořlavý předmět v
dosahu. Hořlavým předmětem je myšlena látka, která by se vzňala a hořela i při přiložení
běžné pochodně. V opačném případě by se efekt pyrokineze projevil pouze ožehnutím
předmětu a oheň by ihned poté pohasl. Vzdálenost, na kterou toto dokáže, odpovídá deseti
sáhům za dosaženou úroveň kouzelníka. Kouzelník na deváté úrovni tak zvládne zapálit
předmět až na vzdálenost 90 sáhů. Plocha, která je pyrokinezí zasažená, není nikdy větší
než 30 coulů.

Provedení Pyrokineze je bráno jako dlouhá akce a kouzelník se na ní musí celou dobu plně
soustředit. Během jednoho kola vybraný předmět vzplane a bude hořet tak dlouho, dokud
neshoří nebo nebude uhašen.

Pyrokineze je poměrně náročná mentální technika. Každé její použití tak kouzelníka vyčerpá
za 1 bod únavy.

Rychlý odpočinek

Důkladné zvládnutí meditací umožňuje kouzelníkovi rychlejší regeneraci mysli. Je tak
mnohem dříve důkladně odpočatý a dokáže znovu načerpat magickou energii.

Díky této schopnosti nemusí kouzelník spát dlouhých osm hodin, aby mohl vůbec meditovat.
Nově mu k tomu stačí pouze 4 hodiny spánku nebo odpočinku. Navíc při tom dokáže
zvládnout i jistou míru nepohodlí, která by jinak znamenala, že nebude dostatečně odpočatý.



Toto se vztahuje i na pravidlo o únavě, odečte si tolik bodů únavy jako za 8 hodinový spánek
(2 body za hodinu spánku).

Telekineze

Trénovaný kouzelník může provádět neuvěřitelné věci i bez pomocí magie. Silou vůle tak
dokáže spoutat vichry many a následně jimi zvládne pohybovat předměty.

Tato schopnost nevyžaduje od kouzelníka žádnou manu. Jde o speciální duševní techniku,
díky které umí působit na předměty ve svém okolí. V praxi se to projevuje tak, jako by se jich
sám dotýkal, jejich maximální rychlost odpovídá kouzelníkově pohyblivosti. Může s nimi
proto na dálku manipulovat podle svého uvážení. Dokáže je posunout, přitáhnout, nechat se
vznášet, shodit je a podobně. Vzdálenost, na kterou toto dokáže, odpovídá deseti sáhům za
dosaženou úroveň kouzelníka. Kouzelník na deváté úrovni tak zvládne pohybovat
předmětem až na vzdálenost 90 sáhů.

● Telekineze je brána jako dlouhá akce a kouzelník se na ní musí celou dobu plně
soustředit. Pohybovat daným předmětem je možné jen tehdy, pokud by to kouzelník
zvládl i fyzicky. Pokud by se předmět pohyboval (padající kámen, kutalející se sud),
musel by si kouzelník ověřit svou šanci na úspěch hodem na Vůli (CHAR) proti
pohybujícímu se předmětu (určí vypravěč), připadně proti Atletice (SIL) postavy, která
předmětem manipuluje.

Telekineze je velmi náročná mentální technika. Lze ji provádět jen tak dlouho, dokud se na ni
kouzelník soustředí. Je však vyčerpávající a nelze ji proto provozovat příliš dlouho.
Kouzelník totiž získává za každé kolo jejího použití 1 bod únavy.

Telepatie

Vichry many nemusí být jen divoké poryvy energie. Trénovaný kouzelník je dokáže použít i
jako médium pro přenos myšlenek. Právě to je základem jeho schopnosti Telepatie.

Tato schopnost nevyžaduje od kouzelníka žádnou manu. Prostou silou myšlenky totiž
dokáže do vichrů many “vtisknout myšlenkový vzorec”. Jde o éterické “pouzdro”, ve kterém
je uzavřena nějaká jeho myšlenka či vzkaz a to je upraveno tak, aby ho byla schopna
zachytit jiná vybraná bytost v dosahu. Vzdálenost, na kterou toto dokáže, odpovídá deseti
sáhům za dosaženou úroveň kouzelníka. Ta pak “uslyší” daný vzkaz znít ve své hlavě.
Stejným způsobem dokáže kouzelník upravit vichry many tak, aby zachytily silnou myšlenku
vybrané osoby a přinesly ji do mysli kouzelníka.

Myšlenkový přenos se odehrává okamžitě. Kouzelník se na něj musí soustředit a vybraná
osoba či bytost musí s přijetím či vysláním zprávy vědomě či podvědomě souhlasit. V
opačném případě je telepatie vždy neúspěšná. Pokud by měl jiný tvor s kouzelníkem
mentálně komunikovat, musí se na svou myšlenku soustředit (nemůže vykonávat jinou
činnost).



Telepatie je velmi náročná mentální technika. Lze ji provádět jen tak dlouho, dokud se na ni
kouzelník dokáže soustředit. Kouzelník proto získává za každé kolo jejiho použití 1 bod
únavy.

Transfer many

Čas od času se stává, že se kouzelník utká s jiným kouzelníkem nebo s bytostí, která
disponuje manou. Právě v takové situaci se kdysi zrodilo umění Transferu many. Schopnost
protivníkovi jeho manu vysát nebo ji v nouzi někomu jinému předat.

Tato schopnost se používá hlavně pro odčerpání many poražených kouzelníků. Je to
odzkoušený způsob, který jim znemožní použití dalších kouzel. Schopnost umožňuje vysát
manu jiného kouzelníka či tvora disponujícího aktivní manou i proti jeho vůli. Pokud je cíl v
bezvědomí, je odčerpání automaticky úspěšné. Pokud se cíl brání, je nutné překonat hod na
Vůle (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle.

Použití této schopnosti trvá 10 kol (1 minutu). Poté přijde cíl o všechnu svou manu a
kouzelníkovi se navýší (nejvýše do jeho maxima). Zároveň dokáže takto uvolnit manu i ze
svitků, pečetí a pastí, které obsahují volnou kouzelnickou manu. Tuto manu však nedokáže
nasát, ale rozpustí se do prostoru. Toto se nevztahuje na vázanou manu alchymisty.

Kromě toho lze transfer many použít i opačným způsobem, tedy k předání many jinému
kouzelníkovi. Dotyčný s tím ovšem musí souhlasit. Kouzelník se sám rozhodne, kolik many
do transferu dá a cíl jej pak získá.

Na Transfer many je vždy nutné se soustředit a dotýkat se cíle.

Utajené kouzlení

Ne každá doba a každé místo vždy kouzelníkům přály. Vzpomínky na hořící hranice jsou pro
lidi z oboru stále živé. Mnoho dobrých kouzelníků a čarodějek zemřelo jen proto, že se stali
obětmi strachu pověrčivého davu. Stačilo sucho, neúroda nebo epidemie a hon mohl začít.
Není divu, že si někteří nadaní našli cestu, jak se chránit. Jak kouzlit, aniž by to bylo znát.

Kouzlení bez použití gest či pronášení zaklínadel zvládne každý kouzelník. Tato schopnost
však výrazně snižuje postih, který při sesílání tímto způsobem nastává. Místo obvyklého
postihu -5 se jedná jen o postih -2. Pokud tedy kouzelník s touto schopností kouzlí zároveň
bez gest i slov, je jeho postih k Sesílání kouzel jen -4.

Při použití této schopnosti už navíc nedostává obvyklý další postih za nošení zbroje, protože
nepotřebuje provádět gesta, ve kterých by jej omezovala.

Záměna kouzel



Učení se kouzlům je velmi náročná a zdlouhavá disciplína. Vyžaduje mnoho trpělivosti,
opakování a memorování. S každou je navíc spojeno mnoho vzpomínek a tak se stávají
natrvalo součástí kouzelníkovy mysli. Není divu, že je mysl smrtelníků schopna absorbovat
jen omezené množství takovýchto znalostí. Existuje však speciální mentální technika, která
dokáže některé vzpomínky vymazat a otevřít tak prostor pro nové.

Díky této schopnosti dokáže kouzelník v rámci jedné úrovně nahradit vybrané kouzlo, které
už ovládá, za jiné dle vlastního výběru. Maximální počet kouzel, které lze takto mezi dvěma
přestupy zaměnit, odpovídá právě dosažené úrovni kouzelníka. Záměna kouzel může nastat
pouze během ranní meditace.

Příklad: Kouzelník Meredil dosáhl šesté úrovně a zvolil si novou schopnost Záměna kouzel.
Ihned se ji rozhodne použít a dvě ze svých kouzel (Světlo a Beranidlo) tak nahradí za dvě
jiná (nová) kouzla. Pokud by však chtěl, mohl by jich v daném okamžiku zaměnit až šest
(jeho právě dosažená úroveň).

Bojový mág

Bojoví mágové propadli kouzlu života na hraně rizika a smrti. Mnozí z nich dříve zažili šikanu
a teprve zoufalá snaha ubránit se jim dala sílu ovládnout divokou magii. Tehdy pronikli do
tajemství bojových a ochranných kouzel. Tato zaklínadla umí navíc sesílat tak rychle, že
dokáží přerušit vyvolávání ostatních.

Ač mohou jejich kouzla vypadat primitivně, jsou neuvěřitelně efektivní. Ohnivé koule,
kamenný déšť či magické tornádo dokáží srovnat se zemí i celé vesnice. Bojoví mágové
nikdy nezískají hluboké vědění Čarodějů. Zato však nikdy nepanikaří v boji a zvládnou se
soustředit na kouzla. Když je to potřeba, dokáží si vykouzlit i magickou zbraň.

K tomu, aby se mohl kouzelník stát Bojovým mágem, musí nejprve ovládnout následující:
- znalost oboru Divoká magie
- znalost oboru Ochranná magie
- schopnost Rychlé kouzlení

Zbraň Bojového mága

Bojový mág umí používat klasickou kouzelnickou hůl, pokud ji dokáže vyrobit. Mnoho z nich
však už ze své podstaty volí raději jinou formu “hole”. Mágové totiž dokáží vyrobit obdobu
hole i z jakékoliv jiné běžné zbraně. Ta má pak stejné atributy, jako původně použitá zbraň.
Platí však omezení, že k výrobě zbraně Bojového mága není možné použít jakoukoliv, která
už obsahuje magii. Stejně tak ji později nelze dále vylepšit alchymistou magií a podobně.

Zbraň Bojového mága má pak několik unikátních schopností navíc:
- Ochrana před střelami - Umožňuje bránit se pomocí zbraně i střeleckým útokům
- Magické zranění - Pokud zbraň protivníka zraní, lze toto zranění posílit použitím bodů

many z hole. Za každý odsátý bod many se zvýší zranění o jeden život (množství many je
nutné oznámit před hodem).



Volitelné schopnosti Bojového mága

Následující volitelné schopnosti jsou dostupné pouze těm kouzelníkům, kteří dosáhli
potřebných schopností a vědomostí ke specializaci na Bojového mága.

Tabulka volitelných schopností Bojového mága

Bitevní trénink Získáš trvalý bonus +1 do obrany i útoku a zvládneš
nasát manu během jednoho kola.

Bojové sesílání V rámci půlkolových kouzel můžeš použít akci obrana i
útok. Pokud sesíláš kouzlo o trvání jednoho kola,
můžeš se i bránit. Postih za vyrušení při sesílání pak je
snížen na -2 oproti -5.

Energetická zbraň Dokážeš si vyvolat magickou zbraň a štít.

Lámání kouzel Dokážeš okamžitě rozpoznat kouzlo sesílané dalšími
kouzelníky a zrušit jeho sesílání.

Magická dominance Za určité množství many dokážeš zvýšit počet kostek,
kterými házíš na obranu či útok.

Magická zranitelnost Dává ti šanci prorážet svými kouzly rezistence a
imunity nepřátel.

Odolnost vůči živlům Získáš rezistenci proti veškerým živlům a Výhodu
(bonus +5) k hodu proti pastem s nimi spojenými.

Ochranná pečeť Dokážeš vytvořit ochrannou pečeť, která se sama
aktivuje narušením.

Posílená ochrana Efekt všech ochranných kouzel je silnější anebo jsou
kouzla levnější.

Živlomág Pokud při sesílání hodíš 9 nebo 10 můžeš kouzlu
přidat sílu jednoho elementu

Bitevní trénink

Bojový kouzelník už prošel tolika šarvátkami, že ho jen tak něco nepřekvapí. Získal tím
neocenitelné zkušenosti a schopnost vypořádat se s nebezpečnou situací lépe, než-li
ostatní.

Díky Bitevnímu tréninku získává kouzelník automaticky bonus +1 k Útočnému číslu i ke své
Základní obraně.



Mimo to dokáže provést Nasátí many jen za 1 kolo (dlouhá akce), místo obvyklých deseti.

Bojové sesílání

V boji rozhoduje o přežití každá vteřina. Sesílání kouzel je v takové situaci velmi obtížné a
někdy naprosto nemožné. Bojoví kouzelníci si však dokázali vypěstovat schopnost, díky
které zvládnou vyvolávat kouzla i v obtížné situaci a navíc se věnovat i dalším věcem.

Díky této schopnosti dokáže kouzelník v rámci půlkolových kouzel použít i svou akci Útok a
Obrana. Pokud sesílá kouzlo v délce Vyvolávání jednoho kola, může se i bránit.

Navíc tato schopnost zvyšuje obtížnost seslání kouzla při vyrušení místo o obvyklých 5
pouze o 2.

Energetická zbraň

K boji může dojít prakticky kdykoliv. Ne vždy je na to člověk připraven, ale Bojový mág si
dokáže poradit. Jeho věrným společníkem je proto cosi, čemu se říká Energetická zbraň.

Bojový mág dokáže jednoduchými gesty vytvořit magickou zbraň tvořenou vlákny many.
Jedna se obvykle o meč a štít, které srší energií, ale jemu v rukou neublíží. Vytvoření věcné
podstaty této zbraně trvá půl kola. Udržení její formy a podoby stojí 1 bod many za 10 kol (1
minutu).

V nouzi se občas podaří tuto zbraň vyvolat i tehdy, nemá-li kouzelník už žádnou manu. V
takovém případě musí v daném kole hodit 1k6. Pokud mu padne 6, podaří se mu propojit s
vichry many a zbraň se mu zjeví v rukou. V našem světě pak vydrží dalších 10 kol (1
minutu).

Svými atributy odpovídá širokému meči (5 / +1 /+2) a štít má kvalitu +2. Zbraň je magická a
proto působí i proti tvorům, kteří jsou citliví či zranitelní magií.

Lámání kouzel

Síla magie je nevyzpytatelná a proto kouzelníci hledali různé možnosti, jak se jí bránit.
Nakonec zjistili, že nejlepší obranou proti soupeřově kouzlu je zabránit tomu, aby bylo vůbec
sesláno.

Tato schopnost umožňuje kouzelníkovi okamžitě rozpoznat kouzlo protivníka a dává mu
šanci zabránit jeho seslání. Umožňuje mu tak sesílat kouzla k rušení jiných kouzel s
rychlostí vyvolání ihned v tahu protivníka (když přijde jeho tah v rámci iniciativy) a to i v
případě, že čaruje kouzlo s vyvoláním půl kola. Příkladem kouzel rušících magii mohou být
Rozptyl pozornost, Zlom kouzlo, Odkloň kouzlo, Odraž kouzlo a podobně.



Lámání kouzel je okamžitá akce (respektive reakce na jednání protivníka) a lze ji tak
libovolně kombinovat s ostatními akcemi dle pravidel. Platí však obecná podmínka, že nelze
seslat více kouzel v jednom kole. Jestliže tedy kouzelník v daném kole kouzlil, nemůže lámat
soupeřovo kouzlo. Lámací kouzla se musí mág naučit standardním způsobem, tato
schopnost je v sobě nezahrnuje.

Magická dominance

Divokou proměnou magií, kterou do svých žil nechá Bojový mág proudit, dokáže změnit
svou situaci v boji. Stává se se tak dočasně nelítostně silným, tvrdým a odolným
protivníkem.

Magická dominance je prastará technika, při které může Bojový mág nechat manu proudit
přímo svým tělem. Za každé 3 body many si pak k dané akci (Útoku nebo Obraně) může
přičíst další hod k6. Pokud padne 6, nehází se znovu.

Toto proudění many není kouzlo, ale schopnost, která nevyžaduje soustředění a lze ji
provést kdykoliv v nulovém čase (množství many je nutné oznámit před hodem).

Magická zranitelnost

Na světě existují tvorové, kteří dokáží odolávat nebo zcela vzdorovat působení magie.
Zvládnutí techniky Magické zranitelnosti si však s něčím takovým dokáže poradit. Každé
kouzlo Bojového mága tak získává zvláštní vibrace a kolísá mocnou energií, čímž
napodobuje účinky jiných látek a zbraní.

Díky této schopnosti dokáže Bojový mág zraňovat svými kouzly a holí (Kouzelníkova hůl)
všechny tvory, kteří jsou jinak imunní nebo rezistentní. Rezistentní tvorové jsou díky tomu
zranitelní zcela běžně (plnou silou kouzla). Imunní tvorové jsou pak zraňování za polovinu
běžné síly efektu kouzla.

Odolnost vůči živlům

Oheň, vítr, voda i země jsou živly, se kterými Bojový mág běžně pracuje. Jeho kouzla jejich
sílu využívají a proto si vůči nim vypěstoval jistou odolnost.

Kouzelník s touto schopností získává rezistenci proti působení živlů a kouzlům divoké
magie. V praxi se to projevuje tak, že všechna zranění způsobená ohněm, ledem a podobně
jsou poloviční. Stejný efekt se pak projevuje při boji s elementály.

Ochranná pečeť

Bojoví mágové jsou téměř neustále v nebezpečí. Ačkoliv dokáží zlikvidovat mnoho nepřátel,
jejich protivníci si jsou toho vědomi. Není proto divu, že hledají každou příležitost, jak se
těchto mocných mágů zbavit. Aby tomu zabránili, vyvinuli Bojoví mágové před dávnými časy



umění Ochranných pečetí. Ty je dokáží držet pod záštitou magie i ve chvílích, kdy je
zdánlivě klid nebo si potřebují odpočinout.

Díky této schopnosti má Bojový mág možnost vytvářet ochranné pečetě. Jde o
sofistikovanou magii, která je schopna zachytit a udržet ochranné kouzlo. To je uloženo v
pečeti a aktivuje se okamžitě v situaci, kdy nositeli pečetě hrozí reálné nebezpečí.

Pečeť je schopna rozpoznat druh nebezpečí a podle toho spustit nebo nespustit svůj efekt.
Pokud by například někdo hodil po nositeli pečetě šišku a ona v sobě měla kouzlo Ochrana
před šípy, nic se nestane. Vystřelený šíp, dýka nebo kámen by už ale pečeť aktivovaly. Pro
jednoduchost platí, že pečeť se aktivuje, pokud by měl nositel ztratit životy nebo je cílem
efektu (například nezraňujícího kouzla). Další podmínkou je, že kouzlo z pečeti umožňuje
čelit hrozbě. Pečeť s kouzlem Magický štít se tak nespustí, pokud je na nositele sesláno
kouzlo Ochromení a podobně.

K výrobě pečeti je potřeba alespoň unce vosku. Ostrým předmětem (obvykle jehlou) se pak
do ní vyryjí malé runové symboly, které jsou základem znalostí tohoto umění. Znalec je pak
schopen podle run poznat o jakou pečeť se jedná.

Pečeť se následně umístí na zbroj či oblečení. Lze však použít i na ochranu předmětů či
objektů. Teoreticky lze chránit jeden objekt či bytost i více pečetěmi. Pokud však obsahují
stejné kouzlo, jejich efekt se nesčítá, ale prodlužuje. Je-li pečeť poškozena, kouzlo se
aktivuje a působí, jako obvykle.

K výrobě pečetě je nutné seslat dotyčné kouzlo z oboru Ochranné magie a přidat 5 bodů
many k jeho zakonzervování. Obtížnost sesílání kouzla se při tom zvyšuje o 3.

Lze vytvořit i dokonalejší verzi pečetě, která však při výrobě vyžaduje 10 bodů many a
zvyšuje obtížnost seslání kouzla o 5 bodů. U ní pak může kouzelník určit i speciální
podmínku spuštění. Například u pečeti s Antimagickou bariérou lze určit, aby se nespustila,
je-li sesílajícím sám nositel pečeti, nebo u Magického štítu, aby se spustil jen při ohrožení
drtivým zraněním atp.

Pečeť udrží kouzlo 12 hodin. Jakmile čas vyprší, kouzlo se samo uvolní. Děje se tak skrze
krátký okamžik slabé magické záře kolem postavy.

Posílená ochrana

Když se bojuje, je důležitá jen jedna věc: přežít. Bojoví mágové o tom něco vědí a tak se u
nich časem vyvinula schopnost vybičovat sílu svých ochranných kouzel nad hranici
možného.

Pomocí této schopnosti jsou kouzla ochranné magie s pohyblivou složkou many X seslána
tak, jako by do nich kouzelník investoval o 5 bodů many více.
Ostatní ochranná kouzla bez proměnlivé složky X v ceně, stojí Bojového mága vždy o 3
many méně, než je obvyklé (vždy však nejméně 1 manu).



Příklad: Magická zbroj seslaná za 6 bodů many dá kouzelníkovi do OČ bonus +2.

Živlomág

Živlomág se specializuje na živly a práci s nimi. Je tedy schopen u kouzel Divoké magie
přidávat síly elementů dle své libosti a tím dosáhnout zajímavých výsledků.

Pokud při sesílání kouzel ze školy Divoké magie je hod k10 roven 9, nebo 10. Může mág
aplikovat adekvátní možnost z odstavce níže. Efekt by však měl dávat smysl vzhledem k
elementu sesílaného kouzla. Všechny ostatní parametry kouzla (mana, dosah, atd.)
zůstávají stejné.

Element ohně
Kouzlo nyní zapálí všechny hořlavé věci a bytosti ve svém rozsahu. Postava hoří a je
zraněna za 1k6 životů každé kolo a to po dobu 3 kol. Je třeba myslet na to, co má postava
na sobě a zda-li jí něco neshořelo. Zapálení se nesčítá dohromady. Pokud by tedy již hořící
postava měla být opětovně cílená efektem „zapálení“, tak se efekt jen navrátí na plnou dobu
hoření (3 kola). Efekt je též možné zrušit uhašením - trvá celé kolo.

Element vody
Kouzlo dodatečně zpomaluje bytosti ve svém rozsahu. Postava je zpomalená. To má za
následek to, že se nyní hýbe jen poloviční rychlostí a není schopna sprintovat. Zároveň
obdrží Nevýhodu (postih -5) na všechny akce vyžadující obratnost. Může se tedy jednat o
střelbu, obranu, šplhání a podobné věci. Efekt trvá po dobu 3 kol.

Element země
Kouzlo nyní dodatečně vytvoří pevnou překážku ve svém rozsahu a navíc uvězní živé
bytosti v něm.Uvězněná postava nemůže využívat žádnou pohybovou akci. Kupříkladu běh,
sprint, obyčejný pohyb nebo i otočka. Její záda jsou tedy pevně na jednom místě a nepřítel
útočící z tohoto směru má Výhodu (bonus +5) na útok. Postava setrvává v uvěznění, dokud
kouzlo trvá a nebo se jí nepodaří osvobodit hodem na Atletiku (SIL) vs. 10 (o osvobození se
může pokoušet 1x za kolo).

Element vzduchu
Kouzlo může cíl odhodit o 5 sáhů. Odhozená postava si musí hodit na Reflex (OBR) vs. 10.
V případě neúspěchu je potom povalena na zem a musí 1 kolo vstávat. Kontaktní útoky jsou
na ni vedeny jen proti její ZO (základní obraně). Zároveň však povalená postava získává
Výhodu (bonus +5) proti všem útokům vedeným střelnými či vrhacími zbraněmi. Navíc si
může započítat kryt celý místo případného polovičního krytu.

Čaroděj

Čarodějové ví, že moc se skrývá ve vědění. Pronikli tak do nejzazších tajů magie a dokázali
ji naprosto ovládnout. Říká se, že jejich mysl je nezlomitelná a z pohledu na ně se běžným



smrtelníkům ježí chlupy po celém těle. Ať již je to fascinací či strachem, těmto lidem není
radno odporovat.

Jsou schopni využít manu dalších kouzelníků při tajemných rituálech a seslat tak silná
kouzla z knih, která dokáží změnit chod samotného světa. Silou své vůle dokáží srazit na
kolena i nejsilnějšího válečníka. To už je pouze krok od toho, aby si jej podrobili a využili ho
jako loutku ve svých hrách.

K tomu, aby se mohl kouzelník stát Čarodějem, musí nejprve ovládnout následující:
- znalost oboru Vysoká magie
- znalost oboru Mentální magie
- schopnost Kouzlení z knih

Čarodějova hůl

Čarodějové umí používat klasickou kouzelnickou hůl, pokud ji dokáží sami vyrobit. Mnoho z
nich však dává přednost něčemu honosnějšímu a mocnějšímu - holi čaroděje. Ta se od
klasické kouzelnické varianty liší přítomností vzácného krystalu. Obvykle se jedná o velký
drahokam, který je do hole vložen při její výrobě. Tyto vzácné kameny mají zvláštní dar
poutat manu. Propůjčí pak holi další nevídané možnosti.

Čarodějova hůl tak disponuje těmito unikátními schopnostmi navíc:
- Snadnější kouzlení - Kouzelník při používání hole získává bonus +2 k Sesílání

kouzel.
- Ukládání a čerpání many - Díky krystalu dokáže hůl koncentrovat 3 body many za

každou úroveň kouzelníka. Pro práci s ní platí stejná pravidla jako u běžné
kouzelnické hole.

- Zvýšený dosah - Kouzla s dosahem dotek lze díky holi sesílat až na vzdálenost pěti
sáhů bez nutnosti fyzického kontaktu s cílem kouzla.

Volitelné schopnosti Čaroděje

Následující volitelné schopnosti jsou dostupné pouze těm kouzelníkům, kteří dosáhli
potřebných schopností a vědomostí ke specializaci na Čaroděje.

Tabulka volitelných schopností Čaroděje

Aura moci Získáš Výhodu (Bonus +5) ke všem svým hodům na
Charisma.

Hromadné sesílání Dokážeš seslat jedno kouzlo na více cílů najednou.

Magické obrazce Umíš nakreslit obrazce, do kterých uzamkneš kouzlo.
To se následně aktivuje dotykem.



Mentální souboj Dokážeš prostřednictvím své mysli napadnout i zabít
někoho jiného.

Míchání kouzel Dokážeš seslat dvě kouzla najednou dle vlastního
výběru.

Podrobování Dokážeš si podrobit tělo tvora poraženého v
Mentálním souboji a ovládat ho.

Předkouzlení Získáš schopnost připravit kouzlo a držet ho v hlavě
pro pozdější finální seslání.

Rituální kouzlení Umožňuje využít manu více kouzelníků pro sesílání
náročných kouzel.

Vládce many Jsi schopen nakoncentrovat o polovinu svého
vlastního maxima many více.

Aura moci

Zkušení Čarodějové ze sebe mnohdy vyzařují jistou auru moci. U obyčejných smrtelníků pak
budí respekt a někdy i strach. Někteří tyto Čaroděje vnímají jako vyšší, či silně zářící.

Čaroděj je schopen svou pasivní aurou ovlivňovat bytosti v okruhu 2 sáhů za úroveň
Čaroděje. Díky jejímu působení má pak Výhodu (Bonus +5) ke všem svým hodům na
Charisma.

Hromadné sesílání

Mocní Čarodějové dokáží neuvěřitelné věci. Mezi takové patří jejich schopnost seslat stejné
kouzlo na několik cílů najednou.

Tato schopnost umožňuje Čaroději seslat ve stejném okamžiku jedno kouzlo na několik
různých cílů. Důležité je, že se tím nijak nemění původní doba vyvolání daného kouzla.

Čaroděj může zaměřit kouzlo na maximálně tolik cílů, jako je jeho úroveň. Za každý z nich,
který je oproti původnímu kouzlu navíc, se zvyšuje obtížnost seslání kouzla o 2 body.
Množství many potřebné k seslání kouzla se určuje prostým násobkem, tedy cena kouzla *
počet cílů.

Příklad: Seslání neviditelnosti na 3 členy družiny bude mít obtížnost 10 a bude stát 18
many.

Magické obrazce



Čarodějové ovládli umění poutat kouzla do runových obrazců. Stačí jim k tomu křída nebo
cokoliv jiného, čím mohou kreslit a trocha času. Lapené kouzlo pak jen čeká na okamžik,
kdy obrazec něco nebo někdo naruší.

Tato schopnost umožňuje kouzelníkovi vytvořit magický obrazec, do kterého sešle kouzlo a
uzamkne ho v něm. Pokud je obrazec narušen, aktivuje se a dojde k uvolnění kouzla.
Narušením je míněno překročení obvodu runového obrazce.

Obrazec lze vytvořit na libovolném pevném povrchu, tedy i na svislých, jako například dveře
nebo klidně i strop. Velikost průměru obrazce je libovolná v rozmezí cca 30 coulů až dva
sáhy a aktivační zóna tvoří dvousáhovou kupoli nad obrazcem. Kouzelník neumí zajistit, aby
obrazec působil jen na někoho.

Tvorba obrazce trvá 10 kol (1 minutu) a následně do něj musí Čaroděj úspěšně seslat ono
kouzlo. Navíc je potřeba do obrazce vložit další manu, která odpovídá polovině ceny kouzla
a která ho uzamkne. Pro uzamknuté kouzlo platí běžná pravidla a v případě potřeby
atributy, které odpovídají tomu, kdo obrazec připravil.

Obrazec zůstává funkční po dobu jednoho dne za každou úroveň kouzelníka. Poté se mana
v něm nějakým způsobem projeví. Buďto se neškodně vyzáří do okolí nebo se samo
aktivuje. Samotný obrazec se tím navíc smaže, případně po něm zůstanou jen nezřetelné
stopy.

Pokud si to Čaroděj přeje, dokáže svůj magický obrazec jednoduše deaktivovat. Drobnou
úpravou okraje run nechá manu volně vyzářit do okolí. Stejným způsobem se může pokusit
deaktivovat i cizí obrazec, což je však podstatně náročnější. V takovém případě musí
obětovat jednu směnu opatrnému studiu a úpravě run. Musí při tom svým hodem na Sesílání
kouzel překonat obtížnost seslání kouzla v obrazci. V opačném případě se kouzlo aktivuje a
zasáhne právě kouzelníka.

Mentální souboj

Jestli je něco doménou Čarodějů, pak je to jejich nepřekonatelná vůle. Ta jim umožňuje
pronikat do myšlenek ostatních a dokonce je i myšlenkami napadat.

Mentální souboj je specifickým druhem souboje, který se odehrává v mysli Čaroděje a jeho
protivníka. Aby k němu mohlo dojít, musí být splněny následující podmínky:

- Cíl musí mít nějakou formu inteligence (vyšší než 0)
- Čaroděj musí svou oběť vidět
- Na Mentální souboj je nutné se soustředit (dlouhá akce)
- Cena použití je 2 body many za každé kolo

Průběh Mentálního souboje je klasickým ověřovacím hodem Vůle (CHAR) vs. Vůle (CHAR).
Pokud je hod Čaroděje vyšší než hod oběti, dochází k proniknutí do mysli protivníka.
Protivník si pak odečte tolik životů, kolik je rozdíl mezi hody. Má pak ke všem typům akcí



(včetně boje a kouzlení) Nevýhodu (postih -5) po dobu jednoho kola. Tato nevýhoda se
nevztahuje k ověřovacímu hodu na Vůli (CHAR).

Napadený si je okamžitě vědom, že se s ním něco děje a pokud se s Mentálním soubojem
setkal, rozpozná ho. Pokud však nemá o souboji vůlí ponětí, může snadno propadnout
panice a dát se na úprk. Cítí totiž velmi intenzivní a nepříjemný pocit, který doprovází strach
a třeštění hlavy.

Pokud je hod protivníka vyšší nebo roven hodu Čaroděje, pak se Mentálnímu útoku ubránil.
Čaroděj však může opět zaútočit v dalším kole. Opětovat mentální útok dokáže jen jiný
Čaroděj s touto schopností.

Míchání kouzel

Míchání kouzel, je velice zábavnou, avšak velice nevyzpytatelnou disciplínou Čarodějů.

Tato schopnost umožňuje čaroději seslat dvě kouzla najednou a zkombinovat tak jejich
účinek. Platí, že kouzelník musí obě kouzla znát (nelze využít Kouzlení z knih).

Následující parametry kouzla: Mana, vyvolání a obtížnost obou kouzel se sčítají. Dosah,
rozsah a trvání se určují podle toho, které kouzlo má nižší hodnotu.

V praxi to funguje tak, že hráč popíše PJ jaký má být efekt vyvolání kouzla a pořadí
seslaných kouzel. Hodí pak 1k10. Pokud padne 6 - 10, kouzla se sešlou v pořadí jakém si
kouzelník přál. Pokud padne 1-5 pořadí se otočí i se všemi následky.

Podrobování

Mentální mistrovství je specifický druh umění, který činí z Čarodějů obávané protivníky.
Podle legend totiž dokáží ovládnout mysl jiných lidi a zotročit si je. Stávají se z nich pak
vládci držící skutečnou moc skrze své loutky.

Pokud Čaroděj někoho pošle do bezvědomí mentálním útokem, může se pokusit podrobit si
jeho tělo.

Množství many, které je k Podrobení třeba, odpovídá trojnásobku úrovně oběti. Je pouze na
Čaroději, aby odhadl, kolik many chce do Podrobení vložit. Pokud jí nebude dostatek,
spojení se automaticky nezdaří.

Podrobené tělo ovládá svými rozkazy Čaroděj skrze speciální duševní spojení. Veškeré
původní vzpomínky a znalosti oběti v něm definitivně mizí. Fyzické atributy a rodové zvláštní
schopnosti jsou stále spojeny s ovládnutým tělem, avšak psychické jsou kopií Čaroděje.
Nedokáže však používat jeho zvláštní schopnosti povolání.

S podrobeným tělem umí kouzelník komunikovat stejně jako s přítelíčkem. Může mu dávat
příkazy, může skrze něj promlouvat a podobně.



Předkouzlení

Znalosti Vysoké magie udělaly z Čarodějů opravdové mistry. Díky tomu ovládli i zvláštní
schopnost seslat kouzla v předstihu a podržet je ve své mysli k pozdějšímu použití.

Aby mohl Čaroděj tuto schopnost využít, musí provést úspěšné seslání vybraného kouzla.
Oproti běžnému sesílání ho však v posledním okamžiku zachytí a upoutá ve skrytu své
mysli. Od té chvíli cítí v hlavě jemné mravenčení, které není nijak příjemné, ale ani ho
výrazně neomezuje.

Udržení kouzla stojí 2 many za každou směnu. Po celou dobu, kdy je kouzlo takto
zachyceno nemůže Čaroděj sesílat jiné kouzlo. Kdykoliv se však může rozhodnout
udržované kouzlo seslat. V takovém případě se jedná vždy o okamžitou akci.

Pokud by Čaroděj kouzlo neseslal, tedy po uplynutí doby nevložil další manu pro udržení
kouzla, kouzlo se samo sešle s náhodným výběrem cílů nebo účinků. Ke stejnému efektu
dojde, pokud by upadl do bezvědomí nebo došlo k jiné situaci, která by mu neumožnila
kouzlo seslat.

Rituální kouzlení

Rituální kouzlení patří k jednomu z nejmocnějších a nejtajemnějších vědění Čarodějů. Ti
díky němu dokáží koncentrovat ohromné množství many a skrze společné vědomí uspět i v
sesílání těch nejtěžších kouzel.

Tato schopnost dává Čaroději možnost využít sdílenou manu dalších kouzelníků. Aby k tomu
mohlo dojít, musí všichni zúčastnění s rituálem duševně souhlasit.

Zahájení rituálu trvá 10 kol a jeho účastníci musí být nejvýše dvacet sáhů od Čaroděje.
Obvykle jde o působivou podívanou, při které tryská kouzelníkům z rukou zářivá mana a
propojuje se s ostatními. Od té chvíle vládne Čaroděj veškerou jejich manou a může ji dle
vlastního uvážení použít.

Díky rituálu navíc získává Výhodu (bonus +5) k Sesílání kouzel za každého kouzelníka,
který se rituálu účastní.

Vládce many

Čarodějové jsou mistry v soustředění a ovládání mysli. Nikdo jiný, než-li oni proto nezvládne
toto složité učení, na jehož konci je dar koncentrovat mnohem více many, než je obvyklé.

Zvládnutím této zvláštní schopnosti se zvyšuje maximum many, kterou je Čaroděj schopen
udržet o polovinu svého maxima. Počet čerpané many je však stále roven jeho původnímu
maximu.



PŘÍKLAD: Čaroděj Meredil na 12. úrovni s Inteligencí 20, má maximum many 65. Díky
schopnosti Vládce many je schopen nakoncentrovat až 98 bodů many. Množství, které mu
přibude po každé meditaci je však 65. Pokud tedy má 10 many před meditací, tak se
hodnota zvýší o 65 na 75 bodů.

Nekromant

Cílem cesty Nekromanta je věčný život pro sebe a pro ty, které miluje. K dosažení tohoto
mistrovství je potřeba zahodit veškeré koncepty morálky a běžného myšlení. Toto může být
mnohými opovrhováno. Nekromant však ví, že pokud chce opravdu proniknout do tajů
tohoto temného umění, jsou věci, které bude muset obětovat.

Vládci nad životem a smrtí nejsou jen pouhými vyvolávači mrtvol. Dokáží svou mysl přenést
do jiného těla, či využít vitální sílu druhých k posílení svých kouzel. Jejich tělo již nepotřebuje
jíst či spát a mají naprostou kontrolu nad toky energií ve svém těle. Mnozí učenci také tvrdí,
že pokořili hranici smrti.

K tomu, aby se mohl kouzelník stát Nekromantem, musí nejprve ovládnout následující:
- znalost oboru Vitální magie
- znalost oboru Magie proměn
- schopnost Rituál krve

Nekromantova dýka

Nekromant může samozřejmě používat klasickou kouzelnickou hůl, pokud ji dokáže vyrobit.
Mnoho z nich však po zvládnutí této schopnosti sáhne po něčem jiném. Tím je
nekromantova dýka, která je jeho vlastní obdobou “hole”. Jde o ostrý obřadní nástroj, který
však mohou používat i jako běžnou zbraň (2 /+1 /+1).

Dýka má také několik unikátních schopností:

Uchování života - specifickou schopností dýky je Uchování života. Nekromant může prolít
svou krev a uchovat její sílu v dýce. Pokud by upadl k Hranici smrti, dýka mu životy do ní
vložené vrátí, tak aby ho udržela mezi živými.

Dokud hrozí nebezpečí, dodává dýka právě tolik životů, aby nekromant nezemřel (nepřešel
Hranici smrti). Pokud nebezpečí pomine, dýka přidává životy rychlostí 1 za 10 kol (1 minutu),
až do okamžiku, kdy se nekromant probere z bezvědomí.

Rituál přenesení energie, kterým nekromant vitalitu do dýky přenese, trvá 1 směnu. Za
každé dva životy, které při něm obětuje, se v dýce jeden život “uloží”.

Dýka je schopna přenášet energii na vzdálenost tolika sáhů, jako je úroveň nekromanta.

Krev v manu - Tato schopnost obřadní dýky dokáže posilovat Rituál krve. Díky němu
dokáže nekromant proměnit v jednom kole až 3 životy za 3 body many.



Volitelné schopnosti Nekromanta

Následující volitelné schopnosti jsou dostupné pouze těm kouzelníkům, kteří dosáhli
potřebných schopností a vědomostí ke specializaci na Nekromanta.

Tabulka volitelných schopností Nekromanta

Duševní transfer Dokážeš se převtělit natrvalo do těla jiné umírající
bytosti za cenu ztráty 1 úrovně.

Hibernace S touto schopností dokážeš uvést sebe nebo své
služebníky do stavu, kdy vypadají jako mrtví.

Krvavá oběť Obětováním části svých životů posílíš své nemrtvé
služebníky.

Nemrtvý druh Nemrtví tě vnímají jako dalšího nemrtvého, kterého
nenapadají.

Nemrtvé spojení Dokážeš vidět, mluvit (pokud jsi toho schopen) a
dokonce sesílat kouzla skrze svého “služebníka”
(nemrtvého nebo animáka).

Pouto života Získáš 20 životů navíc. Tvá hranice smrti je však blíže
mezi vyřazení.

Rituální obětování Obětováním tvora můžeš posílit efekt svého kouzla.

Sběratel duší Dokážeš z mrtvých tvorů stáhnout zbytky jejich životní
energie a proměnit ji v manu.

Srážlivost krve Tvé tělo je odolnější proti krvácivým zraněním a
rychleji se z nich léčí.

Studenokrevnost Získáš vlastnosti nemrtvých. Nemusíš pak jíst, pít ani
spát a vidíš ve tmě.

Vitální dráhy Dokážeš rozpoznat sílu toků energie v těle a to, jak
moc je zdravé či zraněné.

Zloděj dovedností Zásahem zbraní jsi schopen ukrást jednu dovednost
jiného tvora.

Duševní transfer



Říká se, že tato schopnost je prvním krokem Nekromantů k opravdové nesmrtelnosti.
Dokáží díky ní totiž přenést svou duši do jiného těla.

Toto prazvláštní umění umožňuje Nekromantovi přenést svou duši do těla jiného tvora.
Podmínkou je, aby s rituálem transferu začal Nekromant do minuty od úmrtí dané bytosti.

Jakmile rituál započne, propojí se energie Nekromanta s ostatky cíle. Nekromant tak předá
polovinu svých životů do těla, které se tím okamžitě oživí (jeho životní funkce se obnoví a
nedochází tak ani k odumírání buněk). Toto spojení a transfer následně trvá 4 směny (1
hodinu). Po jeho dokončení tělo Nekromanta padá mrtvé k zemí a jeho mysl je zcela
přenesena do nového. Nekromant tak získá fyzické atributy a schopnosti nově získaného
těla a přijde o své původní. Jeho původní znalosti a schopnosti povolání mu samozřejmě
zůstávají.

Pokud by byl Nekromant při rituálu vyrušen, může nastat několik scénářů (výsledek určí hod
k6).
1-2 - rituál skončí neúspěchem a Nekromant zůstane ve svém původním těle
3-4 - rituál skončí úspěchem a jeho mysl už je přenesená do nového těla
5-6 - mysl Nekromanta je uvězněna mezi oběma těly. V takovém případě se může stát, že
obě těla zemřou nebo zůstanou naživu a mysl Nekromanta je nenávratně roztržená. Oba
tvorové jsou pak postiženi nenapravitelným šílenstvím a nejsou schopni logického uvažování
a porozumění věcem.

Jakmile k transferu dojde, ztrácí Nekromant část své osobnosti, což se projeví ztrátou 1
úrovně (a tomu odpovídajícímu množství zkušeností).

Hibernace

Traduje se, že Nekromanté mají dar dlouhověkosti a to bez ohledu na to, zda dokázali
objevit tajemství života a smrti. Klíčem k tomuto daru je právě umění Hibernace.

Hibernace je zvláštní cvičení, díky kterému dokáže Nekromant zpomalit a utlumit všechny
fyzické a metabolické procesy v těle. Díky tomu se uvede ve stavu, kdy prakticky nedýchá,
jeho tep je nehmatný atd. Dokáže tím dokonale simulovat svou smrt, ale také přečkat v
místě, kde by ho dýchání mohlo otrávit anebo utlumením tepu zabránit dalšímu krvácení.

Do stavu hibernace se dokáže přivést během pěti kol a umí v něm setrvat nejvýše tolik let,
jako je jeho úroveň. Během hibernace Nekromant nevidí, ale slyší. Činnost mozku je
utlumena, takže na podněty reaguje pomaleji. Jestliže tuto možnost nevyužije, probere se
nejpozději poslední den hibernace automaticky. Probrání se trvá rovněž 5 kol.

Nekromant dokáže tuto schopnost použít i na své služebníky, kteří pak vypadají také
definitivně mrtví, zatímco sám zůstává aktivní. Nemusí pak platit manu za jejich udržování.

Krvavá oběť



Nekromant a jeho nemrtví služebníci jedno jsou. Není divu, že se už dávno objevilo umění,
které toto pouto dále posiluje a umožňuje Nekromantovi předávat část své síly mezi své
otroky.

Krvavá oběť je technika, pomocí které dokáže Nekromant posílit své služebníky. Za 1 svůj
život tak dokáže přelít 10 životů do kteréhokoliv z nich anebo zvýšit jeho útok a obranu o 1
na dobu 6 kol. V jednom kole může Nekromant obětovat maximálně 6 životů.

Při provádění tohoto umění se musí Nekromant soustředit a nemůže se věnovat ničemu
jinému (dlouhá akce). Dotyčný nemrtvý může být v okamžiku jeho provádění vzdálen
nejvýše 10 x úroveň Nekromanta sáhů od něj. Doplnění životů nemrtvému lze provést i v
okamžiku, kdy byl tento revenant zničen (pokud jich bude dostatek).

Nemrtvý druh

Nekromanti pronikli v chápání smrti a jejich procesů tak daleko, že je dokáží sami napodobit.
Díky tomu dokáží působit podobně, jako revenanti.

S touto schopností se umí Nekromant kamuflovat tak, že působí sám jako nemrtvý. Ti ho
proto vnímají jako součást svého druhu a ignorují ho.

Stejně tak Nekromant spolehlivě vycítí, je-li v okolí nějaký jiný nemrtvý. Schopnost funguje
nejvýše na tolik sáhů, jako je 10x úroveň Nekromanta.

Nemrtvé spojení

Dlouhá studia okultních umění dala Nekromantům vzácný dar Nemrtvého spojení. Díky
němu dokáží využívat oživlé revenanty jako prodloužení vlastního já.

Pomocí této schopnosti dokáže Nekromant ovládat jemu podřízeného nemrtvého tak, jako
by byl sám v jeho těle. Dokáže skrze něj vidět, slyšet a případně i cítit. Stejně tak skrze něj
dokáže promlouvat, pokud to dotyčné tělo nemrtvého fyzicky umožňuje. V neposlední řadě
umí prostřednictvím nemrtvého sesílat i svá kouzla.

Jedinou podmínkou je, že musí být daný nemrtvý v dosahu Nekromanta, tj. nejvýše 10x
úroveň sáhů od něj. Na spojení je nutné se soustředit a lze ho navázat vždy jen s jedním
nemrtvým v daný okamžik.

Je-li nemrtvý zabit a Nekromant je s ním v dané chvíli ve spojení, upadá na 1k6 kol do šoku,
kdy není schopen žádné akce.

Pouto života



Díky všelijakým rituálům, které pracují s Nekromantovou životní energií se výrazně posunula
jeho odolnost vůči smrti. Zatímco ostatní omdlévají nebo jejich život pohasíná, Nekromant je
stále schopen fungovat.

S pomocí této schopnosti se navyšuje maximální počet životů Nekromanta o 20. Výpočet
jeho Hranice smrti se pak mění na Hranice smrti = - (0 + ODO). Hodnota Hranice smrti však
nikdy nemůže být vyšší než -1.

Rituální obětování

Každý Nekromant ví, že velká moc vyžaduje oběti. Díky rituálnímu usmrcení tak zdvojnásobí
efekt svých kouzel.

Nekromant může provést 1 kolo trvající rituál, který zakončí obětováním jedné bytosti nebo
jednoho tvora o minimální velikosti A. Energii, která opustí umírající tělo pak přesměruje do
svého kouzla. Může se pak rozhodnout, která z vlastností kouzla (rozsah, zranění, trvání
apod.) bude mít dvojnásobný efekt..

Tělo oběti je tak znehodnoceno a nedá se dál použít k jakýmkoliv jiným účelům.

Sběratel duší

Každý živý inteligentní tvor má v sobě určité malé množství many. Ta v něm zůstává ještě
nějaký čas po jeho smrti. Nekromanti vědí, jak si s ní poradit a nasát ji z těla podobně jako z
Vichrů many.

Pomocí tohoto umění dokáže Nekromant vysát zbytky many z mrtvého. Podmínkou je, aby
byl obřad proveden do jedné směny od smrti nešťastníka.

Nasátí many z mrtvého trvá 10 kol (1 minutu). Lze provést jen z těl inteligentních bytostí. Dle
velikosti tvora se pak určí množství many, které Nekromant nasaje (1k6 za každou třídu
velikosti, tedy 1k6 za velikost A, 2k6 za velikost B a podobně).

Nekromant takto nemůže načerpat více many, než je jeho maximum.

Srážlivost krve

Rituály krve a práce s ní propůjčily tělu Nekromanta schopnost rychlé regenerace. Díky ní se
mu krvácivá zranění hojí až nadpřirozeně efektivně.

Tato schopnost Nekromantovi dáva rezistenci na bodná a sečná zranění (mimo samotný
Rituál krve). Druhotný efekt Krvácivého zranění se navíc sám eliminuje (zastaví se po
jednom kole krvácení).



Přirozené léčení zranění způsobených krvácením (i z Rituálu krve) se pak hojí třikrát lépe.
Spánkem se tedy Nekromantovi vrátí 6 životů, místo běžných 2.

Studenokrevnost

Práce s nemrtvými umožnila Nekromantovi pochopit fungování jejich těla. Díky tomu ví, jak
mana působí na jejich těla a dokáže tyto efekty napodobit i na sobě samém.

Nekromant dokáže získat vlastnosti nemrtvých. Stává se tak studenokrevným (jeho tělo má
teplotu okolí), nemusí jíst, pít ani spát a vidí ve tmě (30 sáhů). Jeho fyzická aktivita jej
nevyčerpává, ale mentální (sesílání kouzel) však ano. Pokud tedy vyčerpá veškerou svou
manu, je nutné, aby použil odpočinek o odpovídající délce (nejčastěji 8h), než použije
meditaci pro načerpání many.

Vitální dráhy

Nekromant má vzácný dar vidět vitální dráhy živých tvorů. Tenké předivo energetických cest,
které prostupují každou bytostí, podobně jako žíly a tepny. Dokáže tak rozpoznat, jak na tom
dotyčný je a dokonce i nemoci, které ho trápí.

S touto schopností dokáže nekromant rozpoznat, jak jsou na tom zdravotně jiní tvorové.
Jejich životní dráhy napůl vidí a napůl cítí, takže je dokáže rozpoznat v omezené míře i přes
oblečení nebo zbroj. V praxi se to projevuje tím, že dokáže určit, kolik životů tvor má. Neví
sice přesné číslo, ale dokáže určit, že je třeba na polovině nebo desetině svého maxima.
Stejně tak dokáže rozeznat nemrtvé, u kterých jsou vitální dráhy nahrazeny manou a
rozeznat i hibernované (tedy jen zdánlivě mrtvé) tvory.

Přidanou hodnotou této schopnosti je, že umožní Nekromantovi vidět neviditelné bytosti,
jelikož je prozradí jejich aura. Má také Výhodu (bonus +5) k hodu na postřeh pokud se snaží
najít jakékoliv bytosti.

Zloděj dovedností

I u nekromanta může dojít k situaci, se kterou mu jeho služebníci nepomohou a jeho
schopnosti mu k úspěchu nestačí. Pro takové případy se naučil krást dovednosti ostatních.

Při úspěšném zásahu v boji tváří v tvář, může nekromant ukrást jednu dovednost svému
protivníkovi. Může tak učinit i u mrtvého těla, které není starší než 1 hodinu. Pokud
nekromant při útoku zasáhne, musí uspět v ověřovacím hodu Vůle (CHAR) vs. Vůle (CHAR).
Pokud uspěje nabyde tak jednu dovednost oběti. Dovednost, kterou se snaží ukrást musí
vždy hlásit před hodem na útok. Je na něm, aby si vybral dovednost, kterou cíl může mít.
Pokud ji nemá je akce automaticky neúspěšná.

Vždy může mít takto ukradenou pouze 1 dovednost. Pokud by se rozhodl krást znovu, o



původně nabytou dovednost přijde. Oběť ukradenou dovednost ztrácí do doby, dokud
nekromant nezemře, nebo neukrade jinou dovednost.

Pokud tuto schopnost používá na tvora, který je buď mrtvý nebo v bezvědomí, je
automaticky úspěšný a tuto akci lze provést pouhým dotekem.

Kouzla

Znalostní náročnost magie
V pravidlech pro začátečníky byla kouzla dle znalostí rozdělena na obecná a oborová, která
pro naučení vyžadovala znalost konkrétního oboru magie. Je ale jasné, že například kouzlo
“Oheň” svojí podstatou spadá do oboru Divoké magie. Nicméně k jeho seslání nejsou třeba
hluboké znalosti, a právě proto je může bez problému sesílat každý kouzelník.
Protože některé nové schopnosti pracují s kouzly dle oboru, doplníme k obecným kouzlům
jejich obor.

Divoká magie - Blesk, Magická střela, Oheň, Světlo
Ochranná magie - Bertoldův zámek, Magický štít
Magie proměn - Kukátko, Neviditelnost, Očaruj zbraň
Mentální magie
Vitální magie - Rychlost
Vysoká magie - Levitace, Najdi předmět, Teleport

Hodnota “Vyžaduje” pak u kouzel nabývá těchto významů “znalostní náročnosti”:

Obecná - může se naučit každý

Oborová - kouzelník se naučil daný obor

Profesní - kouzelník má profesi s daným oborem, tedy je Bojový mág, Čaroděj nebo
Nekromant

POKROČILÁ KOUZLA SPECIÁLNÍCH OBORŮ MAGIE

Stejně jako v pravidlech pro začátečníky najdeš i zde seznam kouzel podle jednotlivých
oborů. Některá z nich se však dokážeš naučit jen tehdy, pokud sis vybral určitou specializaci
kouzelníka (Bojový mág, Čaroděj a Nekromant). V seznamu kouzel je najdeš uvedena
zkratkou písmen za názvem kouzla (BM - Bojový mág, Č - Čaroděj, N - Nekromant).

Bez znalostí této specializace není možné vybraná kouzla nikdy ovládnout. A to ani tehdy,
když se danému oboru magie dlouhodobě věnuješ. Je k tomu totiž potřeba mnoho dalších
znalostí, které se bez specializace získat nedají. Takováto kouzla pak mají u položky
Vyžaduje uvedenu právě i onu specializaci.



Divoká magie
Tabulka je pro účely ladění v betě, je z ní přehledně patrné rozdělení obtížností a nutných
znalostí pro jednotlivá kouzla.

Jméno Znalost Úroveň Obtížnost

1 Beranidlo Oborová 3 8

2 Blesk Obecná 1 6

3 Bílé světlo Oborová 6 12

4 Bleskový šíp Oborová 6 12

5 Éterické ostří Profesní 8 14

6 Kužel mrazu Profesní 7 13

7 Ledová čepel Oborová 6 12

8 Magická střela Obecná 4 8

9 Mrazivá střela Oborová 3 8

10 Oheň Obecná 1 6

11 Ohnivá bouře Oborová 18 26

12 Ohnivá čepel Oborová 2 8

13 Ohnivá koule Oborová 5 10

14 Ochrana před živlem Profesní 10 16

15 Ovládni živly Profesní 12 - 18 18/22/26

16 Plamenné ruce Oborová 2 8

17 Poryv větru Oborová 2 8

18 Rázová vlna Oborová 6 11

19 Řetězový blesk Oborová 14 21

20 Síla many Oborová 12 19

21 Světlo Obecná 1 6

22 Třpytivá zář Oborová 15 22

23 Uhas Profesní 8 14



24 Vězení Obecná 12 19

25 Výheň Obecná 9 15

26 Vyvolej elementála Profesní 16 23

27 Změna v elementála Profesní 17 24

28 Živlobomba Oborová 6 12

29 Živlová zeď Oborová 15 22

30 <vymyslet> Profesní 12 - 17 19-26

Bílé světlo
Mana: 1 za dva sáhy poloměru
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: koule o poloměru dle vložené many
Trvání: 1 hodina (4 směny)
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 12
Vyžaduje: Divoká magie

Po seslání tohoto kouzla se na vybraném místě rozzáří drobná koule o velikosti jablka. Z ní
pak vychází ostrá bílá záře, která osvětlí plochu odpovídající rozsahu kouzla. O velikosti
osvětleného prostoru rozhoduje množství many v zaklínadle. Kouzelník může seslat
zaklínadlo na určité místo nebo přímo na sebe či svou hůl. V takovém případě se světlo
pohybuje spolu s ním, případně vychází z jeho hole.
Magické bílé světlo dokáže narušovat magické vazby a zraňovat nemrtvé, neviděné,
magické tvory či nadpozemské bytosti. Způsobuje jim každé kolo zranění za 1k6 / 2 životů.
Dále si při prvním kontaktu zasažený tvor hází proti pasti Vyšší moc vs. 7. Při neúspěchu má
Nevýhodu (postih -5) ke všem činnostem, dokud je ve světle.
Kouzlo přebije efekt kouzla Temnota, i když má kouzelník nižší úroveň než kouzelník
sesílající temnotu.
Pokud kouzelník již ovládá kouzlo Světlo, může si vybrat, zda sešle základní variantu (s
obtížností 6) nebo tuto variantu kouzla (s obtížností 12). Nemusí se kouzlo znovu učit.

Bleskový šíp
Mana: 5
Dosah: dotek
Rozsah: 10 projektilů
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 12
Vyžaduje: Divoká magie

Kouzelník očaruje až 10 projektilů (obvykle šípů, ale lze očarovat i kameny), které následně
získají část vlastností blesku. Konkrétně mají tendenci navádět projektil na cíl a díky tomu



dávají bonus +2 k ÚČ. Při zásahu navíc udělí 1 život magického zranění. Dále prodlužují
dolet projektilu a tedy zvyšují dosah zbraně o 10 sáhů.

Éterické ostří
Mana: 10
Dosah: dotek
Rozsah: 1 sečná či bodná zbraň
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 14
Vyžaduje: Bojový mág

Působení všech živlů učiní ostří zbraně neuvěřitelně pevné a ostré, ostří se rozzáří
nepřirozeným bílým svitem. Díky tomu bez problémů proniká jakoukoli pevnou fyzickou
překážkou, v níž nekoluje životní energie (zbroje a štíty, ale také šupiny či kůže), kromě
případných magických předmětů a bariér. Éterické působení zahrnuje pouze ostří, ne celou
čepel, pro hluboký průnik do hmoty je proto nutné použít běžnou fyzickou sílu.
Při obraně si cíl do ZO nepočítá zbroj a štít. Při zásahu způsobuje zbraň krvácení (pokud
může cíl krvácet) za 1k6 životů za kolo.

Kužel mrazu
Mana: 12
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: všichni tvorové v kuželu a dosahu
Trvání: ihned
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 13
Vyžaduje: Bojový mág

Mág roztáhne ruce a zvolenou výsečí se prožene vlna mrazivého vzduchu smíšená s
krystalky ledu. Každý tvor v dosahu kuželu (pro hexový papír výseč tří hexů, pro
čtverečkovaný jde o úhel 90 stupňů) musí uspět v hodu na past Reflex (OBR) vs. 14. Při
neúspěchu utrpí zranění 3k10 životů a je zpomalen na 3 kola. Při úspěchu je zranění pouze
poloviční a postava není zpomalená.

Ledová čepel
Mana: 10
Dosah: dotek
Rozsah: 1 zbraň
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 12
Vyžaduje: Divoká magie

Po seslání tohoto kouzla se aktivní část zbraně (obvykle čepel) pokryje vrstvou magického
ledu. Led nepoškozuje zbraň samotnou. Kouzlo zvyšuje zranění, které zbraň způsobí, o 1k6
+1 životů mrazem.



Ohnivá bouře
Mana: 80
Dosah: 100
Rozsah: mračno o poloměru 15 sáhů
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 10 kol
Obtížnost: 26
Vyžaduje: Divoká magie

Kouzelník vyčaruje černý mrak, ze kterého začne pršet ohnivý déšť. Každý sáh pod mrakem
je každé kolo zasažen ohněm, který způsobuje ohnivé zranění za 1k6. Pokud tvor zabírá
více sáhů, je zraněn za každý sáh. Cíl může být zapálen. Vzhledem k trvání kouzla chytne
dříve nebo později cokoli hořlavého. Pokud se kouzelník soustředí a mrak je v dosahu, může
ho ovládat a poslat libovolným směrem. Mrak se pohybuje maximálně rychlostí 6 sáhů za
kolo, ale zároveň je ovlivněn větrem.

Ochrana před živlem
Mana: 10
Dosah: dotek
Rozsah: 1 cíl
Trvání: 1 hodina (4 směny)
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 16
Vyžaduje: Bojový mág

Cíl kouzla je bezpečně obalen bublinou elementální síly, která ho chrání proti vnějším
projevům živlů a kouzlům divoké magie. Získává vůči nim rezistenci. Způsobené zranění je
tedy pouze poloviční. Případně kouzlo dává Výhodu (bonus +5) k hodu proti pasti vyvolané
živly.

Ovládni živly
Mana: malý efekt 30, velký 50, legendární 1000
Dosah: 300 sáhů
Rozsah: 1 živel
Trvání: 1 směna
Vyvolání: malý efekt 10 kol, velký půl směny, legendární 1 směna
Obtížnost: malý efekt 18, velký 22, legendární 26
Vyžaduje: Bojový mág

Mág skrze vichry many dočasně ovládne jeden ze základních živlů. Podle síly efektu volí
manu a obtížnost kouzla. Pokud živel způsobuje poškození či zranění, samotnému mágovi
neublíží.
Po živlu lze požadovat například:
Malý efekt:
- voda: utišení nebo rozbouření vodní hladiny, zastavení toku vody, déšť či bouře běžné síly
- oheň: zmenšení nebo zvětšení intenzity ohně, rozpoutání náhodných úderů blesků za
bouře (1k6 blesků za kolo, místo zásahu určí vypravěč hodem), předčasné ztuhnutí lávy
- země: slabé zemětřesení, které poškodí nepříliš stabilní budovy



- vítr: silné poryvy větru, které ztěžují chůzi (Atletika (SIL) vs. 8) nebo unášejí malé předměty
Velký efekt:
- voda: na moři vlny do výšky 5 sáhů nebo vír, který stáhne malé plavidlo, na pobřeží
přílivová vlna do výšky 3 sáhů, u vodního toku rozestoupení se nebo vylití se z mělkého
koryta, velmi silný déšť či bouře
- oheň: uhašení ohně nebo jeho rozšíření na snadno hořlavém materiálu včetně zvolení
směru, rozpoutání náhodných úderů blesků z mraků (1k10 blesků za kolo, směr zásahu určí
mág a vzdálenost vypravěč hodem), výrony lávy z aktivní sopky nebo změna směru jejího
toku (ale ne do kopce)
- země: střední zemětřesení, které poškodí i kamenné budovy, vytvoření průrvy o šířce
několika sáhů a hloubce desítek sáhů
- vítr: vichřice nebo vzdušný vír (Atletika (SIL) vs. 12), které unáší i větší předměty
Legendární efekt:
V tomto případě může spojit své síly více bojových mágů.
- voda: na moři obří vlny nebo vír, který potopí i větší loď (hod dle zvážení vypravěče), na
pobřeží tsunami o výšce 5 sáhů, rozestoupení se vody v jezeře či moři (v dosahu), u vodních
toků změna proudu libovolným směrem, déšť či bouře s enormní silou.
- oheň: rozpoutání ohně v dosahu i z malého plamínku i na těžko hořlavém materiálu včetně
zvolení směru, rozpoutání náhodných úderů blesků i z původně jasné oblohy (1k10 blesků
za kolo, směr i vzdálenost zásahu určí mág s přesností na 5 sáhů), probuzení spící sopky
nebo uspání aktivní sopky (podle velikosti vulkánu může být potřeba více mágů)
- země: silné zemětřesení, které poškozuje všechny stavby a podzemní díla, vytvoření
průrvy o šířce desítek sáhů a hloubce stovek sáhů, vyzdvižení hory nebo vytvoření údolí
- vítr: orkán nebo tornádo (Atletika (SIL) vs. 16), který unáší i těžké předměty

Rázová vlna
Mana: 2 za sáh
Dosah: dotek
Rozsah: vzdálenost dle dodané many, tvar dle přání kouzelníka
Trvání: ihned
Vyvolání: půl kola
Obtížnost: 11 (+1 za každý sáh navíc)
Vyžaduje: Divoká magie

Kouzelník udeří holí do země, případně si jen dupne a vyšle do okolí rázovou vlnu. Ta se šíří
ve výseči dle volby kouzelníka (celý kruh, půlkruh, atd). Kouzelník je epicentrem a není
vlnou ovlivněn. Ostatní zasažení tvorové (nelze nikoho vyjmout z působení) jsou odhození o
1k6 / 2 sáhů. Vlna má pochopitelně podobný vliv na všechny neupevněné předměty s tím,
že lehké mohou odletět mnohem dál a naopak s velmi těžkými vlna pouze zacloumá.

Řetězový blesk
Mana: 20
Dosah: 20 sáhů
Rozsah: Až 7 tvorů v dosahu - viz níže.
Trvání: ihned
Vyvolání: půl kola
Obtížnost: 21
Vyžaduje: Divoká magie



Kouzelník zacílí jednoho tvora v dosahu, kterého zasáhne blesk. Blesk následně přeskočí až
na dva další cíle dle volby kouzelníka, které jsou nejblíže prvnímu cíli. I další cíle však musí
být v dosahu kouzelníka. Toto se opakuje ještě jednou a tedy lze bleskem zasáhnout
maximálně 7 tvorů. Každý může být zasažen bleskem pouze jednou.
Každý zasažený utrpí zranění za 5k6 životů.

Síla many
Mana: 7 za hodinu
Dosah: dotek
Rozsah: 1 cíl
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 19
Vyžaduje: Divoká magie

Kouzelník se dotkne cílového místa - může jít o předmět nebo i o živý cíl a vytvoří na něm
neviditelný magický motor, který se napojí na vichry many za začne vyvíjet sílu - tlačit
určitým směrem. Kouzelník může kdykoli během trvání kouzla za krátkou akci soustředění
volit intenzitu a směr, kterým motor působí. Za kolo soustředění může kouzlo prodloužit
dodáním many. Motor má maximální výkon 4 koňských sil a lze ho použít pro pohon loďky,
vozu nebo i pro podpoření běhu na velkou vzdálenost nebo třeba zvedání břemene.
Nedokáže však předměty nadnášet.

Třpytivá zář
Mana: 20
Dosah: 100 sáhů
Rozsah: kruh nebo jeho výseč (dle volby kouzelníka)
Trvání: ihned
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Sesílání kouzel (INT) vs. Reflex (OBR) + oprava za vzdálenost
Obtížnost: 22
Vyžaduje: Divoká magie

Kouzelník vyšle do okolí oslepující záblesk ve výseči dle volby kouzelníka (celý kruh,
půlkruh, atd). Kouzelník je epicentrem a není zábleskem ovlivněn. Ostatní zasažení tvorové
(nelze nikoho vyjmout z působení), kteří neměli zavřené oči, jsou oslepeni na 3 kola, pokud
kouzlo překoná jejich hod na Reflex (OBR).

Uhas
Mana: 5 za vyvolání, 1 za každých 10 sáhů čtverečních požáru
Dosah: 50 sáhů
Rozsah: dle dodané many
Trvání: dle dodané many a rozsahu požáru
Vyvolání: 2 kola
Obtížnost: 14
Vyžaduje: Bojový mág



Na mágův povel začne vát zvláštní vítr, pod nímž plameny pomalu klesají, až nakonec zmizí
a zůstane jen původně hořící látka, zčernalá a horká, ale již bez žhavých uhlíků. Kouzlo totiž
usměrní a zesílí vichry many, které z ohně vysávají jeho sílu, až jej zcela uhasí, zároveň se
silou ohně kouzlo částečně posiluje. Rychlost hašení je 10 sáhů čtverečních za kolo, na
velké a rychle se šířící požáry proto musí spojit své síly více mágů. Na samotné hašení se
již mág nemusí tolik soustředit, může se pohybovat chůzí a provádět běžné činnosti, není
však schopen seslat jiné kouzlo ani bojovat (tj. krátká akce dle pravidel pro boj).
Uhas bylo původně vyvinuto k řešení časté situace, kdy bojoví mágové potřebovali vyvést
oddíl vojáků z hořícího bojiště. Jeho mírové využití, pro okolní svět tak zajímavé, je pro řadu
bojových mágů naprosto nepodstatné.

Vězení
Mana: 10
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 3 kola
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Sesílání kouzel (INT) vs. Atletika (SIL)
Obtížnost: 19
Vyžaduje: -

Kouzlo vyčaruje kolem cíle klec tvořenou magickou energií. Je jasně viditelná, tvořená
jakoby blesky. Tvor v kleci je uvězněný. Může použít dlouhou akci, aby se pokusil osvobodit
a klec rozbil. Na to je třeba překonat past Sesílání kouzel (INT) vs. Atletika (SIL). Při použití
drtivé zbraně má cíl Výhodu (bonus +5) k hodu.

Výheň
Mana: 5 malý předmět (zbraň), 10 větší předmět (zbroj)
Dosah: 20 sáhů
Rozsah: 1 kovový předmět
Trvání: 3 kola
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Výdrž (ODO) vs. 14
Obtížnost: 15
Vyžaduje: -

Kouzelník kouzlem rozžhaví jeden kovový předmět v dohledu, jako by ho strčil do výhně.
Pokud se někdo takového předmětu dotýká, utrpí popálení za 1k6 životů. Pokud jde
například o zbraň, která je držena, je pochopitelnou reakcí zahození předmětu. Tomu lze
odolat hodem na Výdrž (ODO) vs. 14. Pokud není předmět odhozen, nebo to není možné
(například zbroj), má držitel předmětu Nevýhodu (postih -5) při akci, která nějakým
způsobem předmět zahrnuje. Tedy například u zbraně k ÚČ a pokud se jí brání tak i k OČ, u
zbroje k OČ. Kouzlo působí 3 kola, po které zraňuje i způsobuje Nevýhodu (postih -5), ale
na ověření se hází pouze jednou.

Vyvolej elementála
Mana: 35
Dosah: 20 sáhů



Rozsah: 1 elementál
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 3 kola
Obtížnost: 23
Vyžaduje: Bojový mág

Tímto kouzlem je schopen mág dočasně vyvolat elementála živlu dle své volby. Pokud se
kdykoli během trvání kouzla krátce soustředí, je schopen mu telepaticky dát příkaz, který se
elementál pokusí uposlechnout. Elementál bez příkazu se jinak pouze brání. Pokud se
kouzelník vzdálí od elementála nad dosah kouzla, ztrácí nad ním mág kontrolu. Záleží tak
jen PJ, jestli se elementál okamžitě rozplyne nebo ne. Vlastnosti a schopnosti elementálů
jsou v příručce pro PJ. Elementál pochopitelně zmizí i v případě své “smrti”.

Změna v elementála
Mana: 20 za první směnu
Dosah: -
Rozsah: kouzelník
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 24
Vyžaduje: Bojový mág

Toto kouzlo umožní mágovi změnit se v elementála dle svého výběru. Mág získává veškeré
schopnosti a vlastnosti dle příslušného elementála tak, jak jsou popsány v bestiáři v příručce
pro PJ s výjimkou životů, které si ponechá své vlastní a s následující úpravou: změní se
pouze do své velikosti a je schopen potlačit vnější projev živlu. To mu umožňuje “vystoupit”
ze svého vybavení aniž by je poškodil nebo se stát bezpečným pro své okolí.
Během proměny není mág schopen kouzlit, ale soustředěním na 1 kolo a doplacením 20
bodů many může trvání proměny o směnu prodloužit. Také lze po kole soustředění nabýt
své obvyklé podoby a kouzlo tak ukončit.

Živlobomba
Mana: 4 za základní velikost, 4 za každé další zvětšení
Dosah: -
Rozsah: 1 bomba o velikosti dle dodané many
Trvání: dle kouzelníka, maximálně 1 hodina
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 12 (+3 za každé zvětšení)
Vyžaduje: Divoká magie

Kouzelník vytvoří kouli s koncentrovaným živlem uzavřeným v průhledné obálce tvořené
magickou energií. Tuto kouli je pak možné vrhnout na cíl, kde exploduje a zasáhne vše v
průměru 3 sáhy. Určení, zda bomba dopadne kam má se řídí pravidly pro vrhání předmětů.
Obálka je celkově křehká a tak je manipulace velmi nebezpečná. Samovolně dojde k explozi
za dobu určenou kouzelníkem při seslání, maximálně za 1 hodinu. Pokud není hozena, lze ji
odpálit tak, že je jí uděleno zranění za alespoň 1 život (zásah kamenem, šípem, bleskem
atd.)
Při seslání tohoto kouzla si kouzelník zvolí živel



- Oheň: ohnivý výbuch - může způsobit zapálení - past na Reflex (OBR)
- Voda: rychlo zmrazení - může způsobit uvěznění - past na Výdrž (ODO)
- Vítr: tlaková vlna - může způsobit odhození 3 sáhy + 1 sáh za každé zvětšení navíc -

past na Atletiku (SIL)
- Země: rozlet kamenných šrapnelů - může způsobit otřesení - past na Reflex (OBR)

Výbuch způsobuje zranění 1k10 (+1k10 za každé zvětšení) a efekt dle zvoleného živlu.
Základní past je 8 a zvyšuje se o 2 za každý stupeň velkosti bomby.

Živlová zeď
Mana: 40
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: zvláštní (viz popis)
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 22
Vyžaduje: Divoká magie

Tímto kouzlem vytvoří kouzelník stěnu z ohně, ledu, vzduchu nebo kamene, podle toho,
který živel si zvolí při jeho sesílání.
Stěna může být až 5 sáhů vysoká a až 20 sáhů dlouhá a vždy čtvrt sáhu široká. Její tvar je
na kouzelníkovi, stejně tak její velikost a orientace. Může to být tedy horizontální nebo
vertikální deska, může být rovná nebo třeba postavená do oblouku. Toto je určeno při
sesílání kouzla a nemůže být později měněno. Stěna musí být vždy umístěna na pevný
povrch a musí být celistvá.
Velikost stěny je limitována fyzickými překážkami, takže např. při postavení mezi domy bude
stát jen mezi nimi a dovnitř nezasáhne, i kdyby její velikost byla větší. Pokud by bylo kouzlo
sesláno do míst, kde se vyskytují živé bytosti, musí uspět v hodu na Reflex (OBR) vs. 11,
jinak budou zazděni - stanou se uvěznění.

Kamenná stěna je tlustá zeď z černého kamene. Pokud by se jí někdo pokoušel prokopat
skrz, musí jí způsobit dostatečné zranění, aby vytvořil dostatečně velký průchod. Zeď má ZO
15 a pro průchod tvora velikosti A je třeba způsobit jí poškození za 50 životů, pro tvora
velikosti B 70 životů a pro tvora velikosti C 100 životů. Tvorové o stupeň větší velikosti, než
jaký je průchod jsou schopni se procpat skrz, ale bude jim to trvat 5 kol. Zeď má imunitu proti
sečnému a bodnému zranění.
Po vypršení kouzla se stěna rozsype a zbyde pouze materiál odpovídající povaze použitého
živlu..

Ohnivá stěna je průsvitná zeď z plamenů a snižuje tak značně viditelnost a poskytuje tak
všem tvorům na opačných stranách Poloviční kryt (bonus k obraně +3).
Postava, která neuspěje v hodu proti pasti není uvězněná, ale utrpí zranění (viz níže).
Stěna sálá žárem, který způsobí zranění 2k6 komukoliv, kdo je blíž než 2 sáhy a 1k6 těm,
kteří jsou blíže než 5 sáhů. Pokud se někdo pokusí projít skrz, utrpí okamžitě (a každé kolo,
které ve stěně zůstane) zranění za 5k6 životů.
Ohnivá stěna dotekem zapálí i neživé hořlavé materiály. Během jednoho kola se vznítí např.
dřevěné třísky, během dvou kol pak velká polena a během tří kol dřevěné špalky či kmeny. V
území sálajícího žáru trvá vzplanutí dvakrát tak dlouho.



Tvor, který je ve stěně nebo jí projde je zapálen, tvora v 2 sáhovém pásu u stěny může být
zapálen (dle pravidel živlových kouzel).

Ledová stěna je tlustá zeď z ledu. Je silně mrazivá a kdokoliv v blízkosti 1 sáhu utrpí
mrazivé zranění za 1k6 životů. Uvězněný tvor utrpí každé kolo zranění 3k6. Pokud by se jí
někdo pokoušel prokopat skrz, musí jí způsobit dostatečné zranění, aby vytvořil dostatečně
velký průchod. Zeď má ZO 10 a pro průchod tvora velikosti A je třeba způsobit jí poškození
za 40 životů, pro tvora velikosti B 50 životů a pro tvora velikosti C 70 životů. Tvorové o
stupeň větší velikosti, než jaký je průchod jsou schopni se procpat skrz, ale bude jim to trvat
5 kol. Ledová zeď má slabinu proti ohnivému zranění a imunitu proti bodnému zranění.
Pokud je tato stěna vytvořena tak, že je rozprostřena po zemi, je možné přes ní přejít (byť se
zraněním), ale každý takový tvor, který se pohybuje rychleji než 1 sáh za kolo, navíc musí
uspět v hodu na Akrobacii (OBR) vs. 12 nebo uklouzne a upadne. Jde o těžký terén.

Stěna vzduchu je tvořená silným větrem a není tedy sama o sobě viditelná. Kdokoliv v její
blízkosti do 2 sáhů musí uspět v hodu na past Atletiku (SIL) vs. 12 nebo bude odhozen o 2
sáhy směrem od zdi. Tvor, který se stěnu snaží prorazit nebo neuspěl v hodu na reflex při
sesílání a je tedy uvnitř stěny, má k tomuto hodu Nevýhodu (postih -5). Skrz zeď není
možné použít žádný střelecký útok. Všechny takové jsou automaticky strženy stranou. Platí
to i pro projektilová kouzla typu ohnivá koule nebo ledová střela. Ostatní kouzla, která jí
neprocházejí, ale prostě působí na druhé straně, nejsou stěnou vzduchu nijak ovlivněna.

Ochranná magie
Tabulka je pro účely ladění v betě, je z ní přehledně patrné rozdělení obtížností a nutných
znalostí pro jednotlivá kouzla.

Jméno Znalost Úroveň Obtížnost

1 Antimagická bariéra Obecná 4 10

2 Aura pohodlí Profesní 7 13

3 Bertoldův zámek Obecná 1 6 (PPZ 6)

4 Ignoruj Profesní 12 19

5 Jiskřící zbroj Profesní 10 16

6 Kamenná kůže Profesní 11 17

7 Magická zbroj Obecná 3 8

8 Magický štít Obecná 1 6

9 Malé ochranné kouzlo Obecná 4 9

10 Mimoprostorová schovka Profesní 14 21

11 Naruš pozornost Obecná 2 8



12 Navigační bludička Profesní 8 14

13 Neviditelná zeď Profesní 12 19

14 Nezničitelnost Obecná 14 21

15 Ochrana před střelami Obecná 3 8

16 Odkloň kouzlo Oborová 12 speciální

17 Odpudivý štít Oborová 9 15

18 Odpuzení Oborová 8 14

19 Odraž kouzlo Profesní 15 20

20 Odzbrojení Obecná 2 7

21 Označ Oborová 6 12

22 Pavéza Oborová 7 13

23 Poplach Oborová 6 12

24 Přidej rezistenci Oborová 12 19

25 Prostorové skoky Oborová 16 23

26 Rozptyl kouzlo Obecná 5 speciální

27 Schránka Obecná 5 10

28 Velké ochranné kouzlo Oborová 12 19

29 Zastav kouzla Oborová 13 20

30 Zlom kouzlo Obecná 9 15

Aura pohodlí
Mana: 2 za hodinu
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 13
Vyžaduje: Bojový mág

Kouzlo vytvoří okolo cíle neviditelnou auru, která sice nezvyšuje obranyschopnost, zato
zaručuje pohodlí. Dokáže chránit před mrazem či vedrem, kdy pro cílového tvora dokáže
zajistit teplotu uvnitř aury až o 30 stupňů jinou oproti okolí. Pochopitelně dokonale chrání
před deštěm, kroupami, vichrem a dalším povětrnostním nepříjemnostmi, dokonce i před



blesky za bouřky. Dokáže zabránit prachu a blátu z cest, aby nositele umazalo, stejně tak
nenačichne kouřem táborových ohňů. Ano, lze ji využít jako ochranu proti udušení dýmem
nebo otravou jedovatým kouřem. Ovšem dýchat pod vodou s ní nelze, cíl se neutopí, ale
udusí. Pravidlově - pokud by měl kouzelník dostat nevýhodu kvůli vlivu počasí (například
vyrušení bouřkou), nevýhodu nedostane respektive dostane výhodu, co tu nevýhodu vyruší.

Ignoruj
Mana: 12 za 1 hodinu
Dosah: -
Rozsah: kouzelník
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Sesílání kouzel (INT) vs. Postřeh (INT) - Nevýhoda (postih -5)
Obtížnost: 19
Vyžaduje: Bojový mág

Po seslání kouzla se kouzelník stane pro okolí naprosto přehlédnutelným. Všichni ho prostě
budou ignorovat. Není neviditelný, tedy ostatní se mu prostě vyhnou, ale všem se bude jevit,
že je naprosto v pořádku, že tam je. Pořád ho uslyší, ale nebudou vůbec vnímat, co říká. Asi
jako by byl jeden z dalších tisícovek stromů v lese. V boji na něj nikdo nebude útočit, stráže
ho nechají projít atp.
Kouzelníka si lze všimnout, pokud cíl uspěje v hodu na Postřeh (INT) proti seslání kouzla s
tím, že cíl má k tomuto hodu Nevýhodu (postih -5).
Kouzelník ale nesmí dělat něco opravdu nápadného, jako třeba sesílat kouzlo s gesty a
slovy nebo na někoho útočit, sprintovat po prázdném náměstí, kam nikdo nesmí vstoupit
nebo začít interakci s okolím. Tedy například pokud je při turnaji vystavena trofej pro vítěze,
která je hlídaná pěti strážnými, tak bude naprosto v pořádku, pokud kouzelník chráněný
kouzlem Ignoruj projde mezi strážnými a trofej si v klidu z blízka prohlédne. Ovšem již pouhý
dotek vyvolá okamžitou reakci strážných. Pokud se kouzelník během trvání kouzla kolo
soustředí, může ho za 12 man prodloužit o další hodinu. Jelikož jde pouze o soustředění,
není třeba házet na ověření seslání a ani se tato akce nepočítá jako nápadná akce.

Jiskřící zbroj
Mana: 2 za kolo
Dosah: dotek
Rozsah: 1 cíl
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 16
Vyžaduje: Bojový mág

Kouzlo vytvoří kolem cíle silové pole, které neustále kopíruje postavu a její pohyby. Výrazně
přitom jiskří a malé energetické výboje jakoby neustále běhaly po celé postavě. Výjimka je
obličej, takže samotná postava není oslněna. To samotné by mělo přesvědčit případné
útočníky, že útok není to správné řešení. Zvláště zvířata se budou dost zdráhat. Pokud ale
přesto zaútočí a dostanou se tak do dosahu zbroje, ať už kouzelníka zasáhnou nebo ne,
zasáhne je výboj a utrpí zranění za 1k6 životů.
Zbroj nijak nepoškozuje povrch, po kterém se mág pohybuje, drží se kousek nad zemí.



Kamenná kůže
Mana: 2 za kolo
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 17
Vyžaduje: Bojový mág

Tímto kouzlem vytvoří kouzelník na povrchu tvora ochrannou magickou vrstvu, připomínající
kámen, což mu dá vzhled oživlé sochy, která ho chrání před fyzickými útoky všech zbraní, i
těch magických. Cíl získává rezistence proti sečnému, bodnému i drtivému zranění.

Malé ochranné kouzlo
Mana: 1 za hodinu
Dosah: -
Rozsah: kouzelník
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 9
Vyžaduje: -

Toto kouzlo na sebe sesílají hlavně starší kouzelníci hned po probuzení na celý den. Chrání
je totiž před nepříjemnosti typu uklouznutí, zakopnutí, naražení do překážky zatímco za
chůze hloubají nad smyslem světa, vyrušením v podobě šišky spadlé na hlavu a dalším
drobným zlomyslnostem.
Z hlediska pravidel získává kouzelník +1 do ZO a dále Výhodu (bonus +5) na ověření hodu
proti pasti, pokud by mu hrozil efekt povalení nebo obecně k akrobacii při ověření na
rovnováhu, uklouznutí atp. Pokud je kouzelník chráněn jinym ochranným kouzlem, uplatňuje
se pravidlo silnějšího efektu a + 1 do ZO se nepočítá.

Mimoprostorová schovka
Mana: 30 (35)
Dosah: -
Rozsah: kouzelník
Trvání: ihned
Vyvolání: půl kola
Obtížnost: 21
Vyžaduje: Bojový mág

Toto kouzlo je podobné kouzlu teleport, kdy mág vstoupí do mimoprostoru. Ovšem místo
toho, aby se okamžitě objevil na jiném místě, objeví se na stejném místě jen v jinou dobu.
Pro ostatní to vypadá, jako by mág najednou na nějaký čas zmizel, pro mága samotného se
to jeví jako okamžik. Kouzlo je ovšem trochu nevyzpytatelné a mág nedokáže ovlivnit, za jak
dlouho se opět objeví. Hoď 1k6 pro určení časové jednotky:
1 - 3 = kolo
4 - 5 = minuta



6 = hodina
A následně 1k10 pro určení počtu. Tedy například při hodu 4 na 1k6 a 2 na 1k10 zmizí mág
na 2 minuty. A bude doufat, že se důvod ohrožení mezitím pomine. Pokud mág zaplatí o 5
man více, může si oba hody hodit 2x a vybrat si výsledek, který mu více vyhovuje.
Mimoprostorovou schovku lze dokonce vyvolat pouze myšlenkou v téměř nulovém čase jako
reakce na nějakou událost, takže lze například i utéci blesku. Pochopitelně to ovšem
znamená seslání kouzla bez gest a slov s příslušným nárůstem obtížnosti.

Naruš pozornost
Strana: PPZ 112
Obtížnost: 8

Navigační bludička
Mana: 2 za směnu
Dosah: 5 sáhů
Rozsah: 1 světélko
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 14
Vyžaduje: Bojový mág

Kouzlo vyčaruje malé světélko - bludičku, která se objeví do pěti sáhů od mága. Nemá
ovšem za cíl svést oběti z cesty, ale naopak odvést kouzelníka do bezpečí. Bludička se
napojí na vichry many a v nich hledá stopy, které v nich rozvířil pohyb bytostí v okolí. Vybere
nejfrekventovanější cestu - ta, kterou se pohybovalo nejvíce bytostí za poslední měsíc a po
té se vydá. Bludička pozná nejčastější směr pohybu, ale mág může zvolit, aby bludička šla
proti tomuto směru. Pokud se kouzelník nachází v oblasti, kde nikdo již měsíce nešel, krouží
bludička okolo mága a sonduje vichry, zda na nějakou stopu nenarazí (ignoruje stopy
samotného mága nebo jeho družiny). Bludička je tedy schopna provést postavy pouští, kde
je povede po stopě karavan, nebo bažinou, pokud jsou v nich tajné stezky, po kterých někdo
chodí. V lese najde pěšiny zvěře vedoucí k napajedlu nebo tajné pašerácké stezky atp.
Vzácně lze využít ke stopování, pokud se prchající tvor ubírá místy, kudy před ním měsíce
nikdo nešel.

Neviditelná zeď
Mana: 5 za čtvereční sáh
Dosah: 20 sáhů
Rozsah: dle dodané many
Trvání: 5 kol
Vyvolání: půl kola
Ověření: Postřeh (INT) vs. 15
Obtížnost: 19
Vyžaduje: Bojový mág

Velice záludné ochranné kouzlo, které na místě dosahu vyčaruje neviditelnou, ale docela
pevnou zeď tvrzeného vzduchu. Zeď lze zvětšovat dodáním další many, ale nelze tvarovat,
vždy to bude buď obdelník nebo čtverec. Zeď musí být ukotvena v pevném materiálu, je do



něj zapuštěna čtvrtina zdi. Zeď má 4 životy za každý čtvereční sáh a pokud klesnou na 0,
zeď se rozplyne.
Všimnout si zdi je velmi těžké - hod na Postřeh (INT) vs. 15. Pokud jsou ale vhodné
meteorologické podmínky, například vánice, dešť nebo listí unášené větrem, které do zdi
naráží, jen šance na zahlédnutí větší.
Zeď je nejlepší obranou proti kouzlům typu blesk nebo ohnivá koule, kdy dojde k explozi po
nárazu do zdi. A pokud se objeví přímo před sesilatelem, čeká ho nemilé překvapení. Stejně
tak dokáže zastavit vržené ohnivé hlíny a bomby. Pokud tedy nejsou vyslány obléhacím
strojem.
Dále se výborně hodí k zastavení běžců; narazit v plné rychlosti do zdi není nic příjemného.
Sáhová neviditelná zeď způsobuje pro postavy velikosti B a C těžký terén, je šance na
zakopnutí a upadnutí - efekt povalení s Nevýhodou (postih -5)pro běžce. Dvousáhová zeď
navíc znamená zastavení běžce a může způsobit otřesení - past Výdrž (ODO) s obtížností
lehká 5 (poklus) až těžká 11 (sprint) dle rychlosti běhu. Naběhnutí do zdi jí způsobí ztrátu
1k6 životů.
Horší je to s ochranou proti rychle letícím projektilům. Šíp zeď nemusí zastavit, ale jen
vychýlit. Zeď sníží ÚČ o počet životů, který ji zbývá. Pokud má například šíp útočí s ÚČ 15 a
zeď má 8 životů, pokračuje dále šíp s ÚČ 7 a zeď je zničena.
Proti zbraním na blízko je efekt poloviční, tedy útok mečem přes zeď s ÚČ 15 se po zničení
zdi s 8 životy sníží na 11.

Nezničitelnost
Mana: 25
Dosah: -
Rozsah: kouzelník
Trvání: 1 kolo
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 21
Vyžaduje: -

Tímto kouzlem se kouzelník v příštím kole ochrání proti jakémukoliv zranění, fyzickému
nebo magickému. Ať se mu stane cokoliv, v daném kole bude naprosto nezranitelný.

Odkloň kouzlo
Mana: 15
Dosah: 100 sáhů
Rozsah: 1 kouzlo
Trvání: ihned
Ověření: Sesílání kouzel (INT) vs. Sesílání kouzel (INT) + 3
Vyvolání: půl kola
Obtížnost: 18
Vyžaduje: Ochranná magie

Tímto kouzlem lze odklonit kouzlo jiného kouzelníka před tím, neži začne působit na původní
cíl. Díky odklonění kouzla je možné vybrat nový cíl. Tedy například nechat vybuchnout
ohnivou kouli jinde nebo třeba zneviditelnit někoho jiného. Nový cíl se musí nacházet v
původním dosahu kouzla a to vedle původního cíle, případně za ním. Pokud odkloňované
kouzlo sesílá kouzelník na sebe, nebo není jiný vhodný cíl, lze ho místo odklonění pouze



zlomit. Hodem na seslání Odkloň kouzlo je zároveň nutno překonat i protivníkův hod na
seslání odkláněného kouzla + 3.

Odpudivý štít
Mana: 8
Dosah: dotek
Rozsah: 1 štít
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: SIL obránce + 5 vs. SIL útočníka
Obtížnost: 15
Vyžaduje: Ochranná magie

Kouzelník očaruje štít, ten získá bonus +1 ke kvalitě štítu. Dále pokud se nositel štítu
úspěšně ubrání útoku tváří v tvář od tvora velikosti maximálně C, pokusí se štít odhodit
útočníka zpět. Jde o hod SIL obránce vs. SIL útočníka, kde štít dává obránci k tomuto hodu
Výhodu (bonus +5). Při úspěchu je útočník odhozen o 2 sáhy zpět. Útočník nemusí stát
hned vedle obránce, funguje i proti zbraním s delším dosahem.

Odpuzení
Mana: 1 za sáh poloměru
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: koule o poloměru dle vložené many
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Vůle (CHAR) kouzelníka vs. Vůle (CHAR) tvora (Výhoda (bonus +5) při
přitahování)
Obtížnost: 14 (19)
Vyžaduje: Ochranná magie

Po seslání tohoto kouzla se v místě určeném kouzelníkem objeví neviditelná ochranná
koule, která odpuzuje tvory dle volby kouzelníka (například nemrtvé, skřety, krysy atp.).
Tvorové zvoleného druhu jsou nuceni oblast kouzla opustit (musí použít pohyb pro opuštění
oblasti), pokud kouzelník svojí vůlí překoná tu jejich (uspěje v hodu na Vůli (CHAR) vs. Vůle
daného tvora).
Kouzelník může seslat zaklínadlo na určité místo nebo přímo na sebe. V takovém případě
se ochranná koule pohybuje spolu s ním.
Kouzlo lze vyvolat i s opačným účinkem, tady jako “přitahování” - pokud se tvor vybraného
druhu dostane do působení kouzla, je přitahován ke středu koule a nechce ji opustit (lze
opět po překonání pasti na vůli). V tomto případě má však kouzlo obtížnost seslání 19 a
tvorové mají Výhodu (bonus +5) při ověření.

Odraž kouzlo
Mana: 20
Dosah: 100 sáhů
Rozsah: 1 kouzlo
Trvání: ihned
Ověření: Sesílání kouzel (INT) vs. Sesílání kouzel (INT) + 5



Vyvolání: půl kola
Obtížnost: 20
Vyžaduje: Bojový mág

Tímto kouzlem lze odrazit či odklonit kouzlo jiného kouzelníka před tím, než začne působit
na původní cíl. Díky odklonění kouzla je možné vybrat nový cíl v dosahu. Pokud odrážené
kouzlo sesílá kouzelník na sebe, dotekem, nebo není jiný vhodný cíl, lze ho místo odražení
pouze zlomit. Hodem na seslání Odraž kouzlo je zároveň nutno překonat i protivníkův hod
na seslání odráženého kouzla + 5.

Odzbrojení
Mana: 6
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 10 kol
Vyvolání: půl kola
Ověření: SIL útočníka vs. 6
Obtížnost: 7
Vyžaduje: -

Kouzlo kolem cíle zformuje zvláštní ochranou auru, jakési silové pole. Pokud se cíl aktivně
brání v boji, musí si útočník před samotným útokem hodit proti pasti SIL vs. 6. Při neúspěchu
mu je zbraň aurou vyškubnuta a odhozena o 1 sáh. Při úspěchu se standardně vyhodnotí
útok, ale kouzlo dává cíli alespoň bonus +1 k OČ.
Pokud útočník nemůže o zbraň přijít, například zvíře útočící pařáty nebo další “zbraně”, které
jsou pevnou součástí útočníka, není pochopitelně odzbrojení možné.
Kouzlo nijak nepomáhá proti střelným a vrhacím zbraním.

Označ
Mana: 2 za den
Dosah: dotek
Rozsah: 1 předmět nebo tvor
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 12 + 2 za každou další značku
Vyžaduje: Ochranná magie

Tímto kouzlem kouzelník označí nějaký předmět neviditelnou značkou. Tu může kdykoliv
pomocí krátké akce soustředění na 1 kolo zviditelnit, je-li označený cíl do vzdálenosti 10
sáhů. Stejně tak se značka zviditelní sesláním kouzel jako je Najdi kouzla a je viditelná pro
jakoukoliv detekci neviditelnosti. Touto značkou může být cokoliv od nějakého symbolu či
runy až po jednoduchý obrázek.
Kouzelník může do kouzla vložit víc many a tím ho seslat na delší dobu. Kouzelník může
vždy dotekem svou vlastní značku zrušit. Navíc může určit, že pokud se označený předmět
vzdálí více než 2 sáhy od kouzelníka, začne značka zářit a pískat. Je to tedy vhodné kouzlo i
na ochranu měšců před krádeží.
Kouzelník může mít najednou libovolný počet značek, ale každá další aktivní značka zvyšuje
obtížnost seslání kouzla.



Pavéza
Mana: dle úvahy kouzelníka
Dosah: -
Rozsah: oblast před kouzelníkem
Trvání: 3 kola
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 13
Vyžaduje: Ochranná magie

Kouzlo vytvoří před kouzelníkem bariéru, která zabrání fyzickým útokům (včetně střelby)
vedeným s útočným číslem menším než 3x vložená mana při seslání kouzla. Při vyšším ÚČ
útok projde nezeslaben.
Také je zastaveno kouzlo s nižší sesílací cenou, než mana pavézy, silnější projdou v plné
síle.
Bariéra se drží celou dobu před kouzelníkem (přední 3 hexy v RSS), tedy se s ním pohybuje
a natáčí podle toho, kam se právě dívá. Funguje i opačným směrem, tedy pokud by přes ní
chtěl kouzelník či kdokoliv jiný zaútočit nebo sesílat kouzla, musí ji překonat.

Poplach
Mana: 1 za hodinu
Dosah: dotek
Rozsah: koule o poloměru 5 sáhů
Trvání: dle vložené many
Vyvolání: 3 kola
Obtížnost: 12
Vyžaduje: Ochranná magie

Kouzlo vytvoří na zvoleném místě ochrannou kouli, která reaguje na narušení nějakým
tvorem pomocí hlasitého zvuku. Kouzelník při sesílání může zvolit velikost tvorů, na které
má kouzlo reagovat. Tvorové, kteří se nacházejí při seslání uvnitř koule jí mohou procházet
libovolně oběma směry, aniž by poplach spustil. Kouzelník může kouzlo kdykoli zrušit i před
uplynutím doby trvání.

Přidej rezistenci
Mana: 10 za první + 10 za další
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 19 + 2 za každou další
Vyžaduje: Ochranná magie

Tímto kouzlem kouzelník způsobí, že cílový tvor získá rezistence (poloviční zranění) podle
jeho přání. Pokud má tvor pro dané typ zranění přirozenou rezistenci, získá imunitu.
Kategorie rezistencí upřesní vypravěč.
Lze vytvořit více rezistencí najednou, za každou další se platí mana navíc a zvyšuje se
obtížnost seslání kouzla.



Prostorové skoky
Mana: 20
Dosah: -
Rozsah: kouzelník
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 23
Vyžaduje: Ochranná magie

Tímto kouzlem kouzelník očaruje sám sebe tak, že při jakémkoliv útoku na něj je
automaticky teleportovaný na jiné volné místo v okolí 10 sáhů a je tak uchráněn zranění.
Hod 1k6 určí směr a hod 1k10 a tak určí počet sáhů přesunu. Pokud je dané pole obsazené,
PJ umístí kouzelníka na nejbližší volné místo do 10 sáhů od místa, odkud se přesouval.
Kouzlo umožní po dobu trvání 3 skoky.
Toto kouzlo neúčinkuje proti útokům, které jsou automaticky úspěšné, tj. např. proti kouzlům,
jejichž efektům se nelze fyzicky vyhnout.
Samotný přesun kouzelníka nijak nevyruší.

Velké ochranné kouzlo
Mana: 25 + 2 za každé posílení ochrany
Dosah: dotek
Rozsah: koule o poloměru maximálně 10 sáhů
Trvání: 10 hodin
Vyvolání: 10 kol
Obtížnost: 19 + 1 za každé posílení ochrany
Vyžaduje: Ochranná magie

Kouzelník vytvoří neviditelnou kulovou polopropustnou ochrannou bariéru o libovolné
velikosti do poloměru 10 sáhů se středem v místě dotyku. Bariéra brání komukoli ve vstupu
do kopule, ale je možné ji kdykoli opustit (s návratem je však potíž). Výjimkou je sesílající
kouzelník, který opuštěním kopule kouzlo automaticky zruší.
Pokud chce někdo násilím proniknout do kopule, musí uspět v hodu proti pasti Atletika (SIL)
vs. 10 + posílení ochrany.
Kopule dává tvorům uvnitř bonus +10 + posílení ochrany k ZO proti útokům vedeným
zvenčí. Směrem z kopule ven žádnému útoku nebrání.
Kouzla reagující na překážku (například blesk nebo ohnivá koule) směřující dovnitř
zasáhnou bariéru a explodují. Kouzla působící například na myšlenky cíle ovšem projdou
bez oslabení.

Zastav kouzla
Mana: 35
Dosah: dotek
Rozsah: koule o poloměru maximálně 10 sáhů
Trvání: 10 hodin
Vyvolání: 10 kol
Obtížnost: 20
Vyžaduje: Ochranná magie



Kouzelník vytvoří neviditelnou kulovou polopropustnou ochrannou bariéru o libovolné
velikosti do poloměru 10 sáhů se středem v místě dotyku. Uvnitř bariéry není možné
používat kouzelnickou magii. Při pokusu o seslání kouzla je mana ztracena a hod na seslání
automaticky neúspěšný a to včetně kouzel seslaných pomocí magických předmětů. Také
neprojde žádné kouzlo zvenčí, bariéra takové kouzlo pohltí. Například ohnivá koule při
setkání s bariérou neexploduje, ale je zneškodněna.
V okamžiku, kdy začne bariéra působit, sesílá také na celou oblast rozptyl kouzla. Po třech
kolech budou ukončena všechna kouzla uvnitř bariéry, která měla obtížnost menší než 20 a
stála 30 nebo méně many.

Zlom kouzlo
Mana: 10
Dosah: 100 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned
Ověření: Sesílání kouzel (INT) vs. Sesílání kouzel (INT)
Vyvolání: půl kola
Obtížnost: 15
Vyžaduje: -

Tímto kouzlem lze zlomit kouzlo jiného kouzelníka před tím, než ho stihne vyvolat. Lze jím
lámat kouzla s vyvoláním 1 kolo a více, díky schopnosti lámání kouzel i s vyvoláním půl kola.
Mana zlomeného kouzla se bez efektu rozptýlí po okolí. Hodem na seslání Zlom kouzla je
zároveň nutno překonat i protivníkův hod na seslání lámaného kouzla.

Mentální magie
Tabulka je pro účely ladění v betě, je z ní přehledně patrné rozdělení obtížností a nutných
znalostí pro jednotlivá kouzla.

Jméno Znalost Úroveň Obtížnost

1 Bezbrannost Profesní 9 15

2 Bludičky Obecná 12 19

3 Břichomluvectví Oborová 1 6

4 Cizí smysl Obecná 4 9

5 Čtení myšlenek Oborová 13 20

6 Detektor Profesní 6 12

7 Dvojník Oborová 3 8



8 Fanatický proslov Profesní 12 19

9 Hypnóza Oborová 11 17

10 Neviditelná ústa Oborová 7 13

11 Noční můra Oborová 2 7

12 Ochromení Oborová 5 10

13 Podrob Profesní 17 24

14 Posílej myšlenky Oborová 12 19

15 Přátelství Profesní 8 14

16 Přehlížej Profesní 14 21

17 Prozkoumej mysl Oborová 16 23

18 Rozkaz Oborová 10 16

19 Sladké řeči / vyhrožování Obecná 2 7

20 Sloní paměť Obecná 3 8

21 Spánek Oborová 10 16

22 Sugesce Oborová 2 10

23 Úkol Oborová 12 19

24 Uzavření mysli Obecná 6 12

25 Velká kamufláž Oborová 11 17

26 Vize Oborová 5 10

27 Zapomeň Profesní 8 14

28 Zmatení Profesní 15 22

29 Ztrojení Obecná 3 8

30 <vymyslet> Oborová 12 - 17 19 - 26

Bezbrannost



Mana: 10
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Vůle čaroděje (CHAR) vs. Vůle (CHAR) ostatních
Obtížnost: 15
Vyžaduje: Čaroděj

Pokud čaroděj uspěje v hodu proti pasti, cíl kouzla se nepřátelům jeví jako naprosto
bezbranný a neškodný (jako třeba malý chlapec). Neznamená to tedy, že se například
podaří cíli proklouznout mezi strážemi, ti jej bez váhání vyhodí. Kouzlo ovlivňuje mysl
nepřátel do vzdálenosti 30 sáhů. Pokud cíl kouzla provede libovolnou nepřátelskou akci,
efekt kouzla končí pro všechny, kdo cíl viděl.

Bludičky
Mana: 16 + 10 za každé navýšení
Dosah: 20 sáhů
Rozsah:
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Vůle cíle (CHAR) vs. 10
Obtížnost: 19 + 1 za každé navýšení
Vyžaduje: -

Kouzlo vytvoří v místě dosahu několik (3 - 5) malých poletujících světelných bodů - bludiček.
Každý (mimo sesílatele), kdo se na ně podívá a neodolá pasti, má neodolatelnou touhu
bludičky následovat a nejbližší cestou k nim zamíří. Pokud mu v tom něco brání, vyvine úsilí
k překonání překážky. Například útoku se bude jistě bránit, ale nejspíše na něj neodpoví,
pokud útočník nebude stát v cestě.
Uspěje-li cíl v hodu proti pasti, bludičky již na něj nepůsobí.
Pokud jsou ostatní před sesláním kouzla varováni nebo jsou ve střehu (tj. např. očekávají
útok), mají Výhodu (bonus+5) proti pasti.
Bludičky jsou nehmotné a fyzickým útokem je nelze zničit, lze je samozřejmě rozptýlit jako
jiná kouzla.
Kdykoli během trvání kouzla může kouzelník použít krátkou akci na soustředění a poslat
bludičky libovolným směrem, ty se však musejí nalézat v dosahu kouzla. Mimo dosah kouzla
se bludičky řídí posledním pokynem. Poté se pohybují rychlostí 10 sáhů za kolo, přičemž
klidně procházejí pevnými překážkami.

Cizí smysl
Mana: 5 za každý smysl
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 1 hodina
Vyvolání: 2 kola
Ověření: Vůle kouzelníka (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle
Obtížnost: 9 + 2 za každý další smysl



Vyžaduje: -

Kouzelník díky tomuto kouzlu může vnímat smyslem jiného tvora v dosahu, kterého vidí.
Pokud cíl nesouhlasí, musí kouzelník překonat past Vůle (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle. Při
neúspěchu si cíl uvědomí, že byl cílem kouzla mentální magie, a před kouzlem se uzavře.
Pokud kouzelník uspěje, cíl o ničem neví.
Lze najednou vnímat pomocí více smyslů, například tedy slyšet a zároveň vidět to, co vidí
cíl.
Na vnímání smyslem cíle se musí kouzelník soustředit, na pozadí ovšem stále vnímá i
smyslem svým. Kouzlo trvá, i když se kouzelník přestane soustředit, ale pochopitelně
nezískává informace. Stejně tak kouzlo trvá, i pokud se cíl vzdálí na větší vzdálenost, než je
dosah kouzla. Kouzelník nemůže nijak ovlivnit, kam se například cíl dívá. Lze využít i
speciálních smyslů zvířat a jiných bytostí, jen se může stát, že kouzelník nedokáže
vyhodnotit, co mu smysl říká.

Čtení myšlenek
Mana: 3 za kolo
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Vůle kouzelníka (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle
Obtížnost: 20
Vyžaduje: Mentální magie

Kouzlo umožňuje číst myšlenky inteligentního tvora v dosahu, kterého vidí. Jde o překonání
pasti Vůle (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle. Pokud se kouzelník cíle dotýká, má k tomuto hodu
výhodu. Cíl si napadení neuvědomuje, pokud o něm neví díky okolnostem. Že se mu někdo
snaží dostat do hlavy pozná v případě, že by v aktuálním hodu proti pasti kouzelník neuspěl
ani s Výhodou (Bonus +5). Kouzelník neovlivní, na co má cíl myslet, prostě jen vnímá
aktuální myšlenky tvora. Na čtení myšlenek se musí kouzelník soustředit a kouzlo může
libovolně prodlužovat dodáním many, při každém prodloužení je ale třeba znovu ověřit hod
na past. Kouzlo se také přeruší, pokud se cíl vzdálí z dosahu nebo ho kouzelník ztratí z
dohledu.
Ideální samozřejmě je přimět cíl, aby myslel na to, co se potřebuje kouzelník dozvědět.

Detektor
Mana: 2 za směnu
Dosah: 50 sáhů
Rozsah: 1 předmět
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 12
Vyžaduje: Čaroděj

Čaroděj očaruje jeden předmět, například zbraň, který získá schopnost detekovat myšlenky
zvoleného druhu bytostí (například skřetů, medvědů atp.). Musí jít skutečně o tvory, kteří
myslí, tedy mají vyvinutý a stále funkční mozek. Pokud je nějaká takováto bytost v dosahu



50 sáhů od předmětu, ten zareaguje. Dle volby Čaroděje buď může slabě zářit, pískat nebo
se rozechvět. Intenzita se mění dle vzdálenosti a natáčením lze určit směr, signál navíc
zobrazuje agresivitu myšlenek cíle. Detektor zachytí všechny cíle v dosahu a tedy s trochou
manipulace lze určit i jejich přibližné množství. Přírodní materiály jako voda, dřevo či kámen
vzdálenost detektce nijak nesnižují, ale kovová helma dokáže bytost před detektorem
dokonale skrýt.

Fanatický proslov
Mana: 70
Dosah: doslech
Rozsah: všichni inteligentní tvorové v dosahu
Trvání: 1 hodina
Vyvolání: 1 směna
Ověření: Vůle kouzelníka (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cílů
Obtížnost: 19 + viz níže
Vyžaduje: Čaroděj

Čaroděj svojí agitační řečí dokáže zmanipulovat dav tak, že mu uvěří a začne konat rozkazy
dle jeho rozkazu. Pochopitelně v mezích zdravého rozumu a rozhodně neprovede
sebevražednou akci. Vyvolání kouzla trvá 1 směnu, ale prvotní soustředění trvá 1 kolo.
Zbytek připadá na gestikulace a plamenné řeči. Pokud by čaroděj sesílání z nějakého
důvodu ukončil dříve, nadšení davu pro čarodějovu věc opadne. I tak ale může mít řeč
nějaký účinek. Obtížnost kouzla se zvyšuje o 1 za každých 50 členů davu, kdy do davu se
počítají všechny inteligentní bytosti, které čaroději rozumí a slyší ho (včetně členů družiny,
na které kouzlo působí stejně jako na ostatní). Pokud někdo aktivně působí proti čaroději,
například protiargumenty, má čaroděj Nevýhodu (postih -5) k seslání kouzla. Čaroděj v
podstatě musí překonat vůli každého člena davu, ale uspět mohou pouze mocné osoby. Po
hodině očarování končí, ale mnohdy je dav natolik rozvášněn, že mu nadšení vydrží i
nadále. Pochopitelně pokud nejsou rozkazy očividně proti zájmům davu. Například pokud
čaroděj přesvědčí a očaruje dav, aby si ničil vlastní vesnici, po skončení kouzla všem dojde,
že se chovají nesmyslně. Pokud ale poštve dav, aby plundroval sídlo místního lakotného
velkostatkáře, budou v tom nejspíš lidé vesele pokračovat, dokud bude co rabovat.

Hypnóza
Mana: 2 x úroveň cíle
Dosah: 5 sáhů
Rozsah: 1 tvor (humanoid)
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Vůle kouzelníka (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cílů
Obtížnost: 17
Vyžaduje: Mentální magie

Kouzelník dokáže ovládat jednoho humanoidního tvora, pokud překoná jeho vůli. Instrukce
musí být zadávány slovně a pokud možno jednoznačně. Zhypnotizovaná postava se pokusí
splnit i obtížný či nebezpečný příkaz, ale nic co by mu očividně ublížilo (tj. např. i vyzrazení
citlivých informací). Postava je během plnění příkazu v tranzu a je na ní poznat (hod na
Postřeh (INT) vs. 6), že s ní není něco v pořádku.



Vynaložením dalších 10 bodů many lze zadat jednoduchý posthypnotický příkaz ve formě
jednoduchého pokynu, například “zapomeň na to, co jsi právě dělal”.
Po ukončení kouzla si postava vše pamatuje, nemá-li to zakázané posthypnotickým
pokynem. Tento pokyn přestane platit po jednom dni.

Neviditelná ústa
Mana: 4 + 1 za každé požadované přehrání
Dosah: 3 sáhy
Rozsah: 1 předmět
Trvání: stále, do vyčerpání počtu přehrání
Vyvolání: 2 - 4 kola podle délky zprávy
Obtížnost: 13
Vyžaduje: Mentální magie

Kouzelník tímto kouzlem zakleje do zvoleného předmětu zprávu. Jde o namluvený vzkaz,
který stihne říct během maximálně tří kol (kratší zpráva snižuje délku vyvolání kouzla). Že je
předmět očarovaný není na první pohled nijak vidět. Zpráva se přehraje (kouzelníkovým
hlasem o stejném přednesu a hlasitosti), pokud někdo do tří sáhů od předmětu vysloví heslo
nebo vydá zvuk (například po zaklepání na dveře) zvolený kouzelníkem při seslání. Poté, co
byl vyčerpán počet přehrání, určený při seslání kouzla, kouzlo skončí.

Podrob
Mana: 40
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 inteligentní tvor
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Vůle kouzelníka (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle
Obtížnost: 24
Vyžaduje: Čaroděj

Kouzlem lze podrobit jednoho inteligentního tvora, kterého čaroděj vidí a je v dosahu. Musí
uspět v hodu proti Vůli (CHAR) vs. vůle (CHAR) cíle. Pokud cíl o čarodějovi ví a může
očekávat nepřátelskou akci, má k tomuto hodu Výhodu (bonus +5). Podrobený tvor
poslechne čarodějův rozkaz, pokud mu rozumí. Pokud se čaroděj soustředí, může převzít
plnou kontrolu nad podrobeným tvorem pro dané kolo, v tom případě mu může vsugerovat,
co má dělat i další kola. Sám čaroděj ale toto kolo nemůže nic dělat. Po úspěšném seslání
kouzla již nerozhoduje vzdálenost dosahu kouzla pro vydávání příkazů.
Pokud podrobený tvor utrpí zranění, hází se znovu proti pasti a cíl má Výhodu (bonus +5).

Posílej myšlenky
Mana: 12 + 2 za každého tvora navíc
Dosah: 100 sáhů
Rozsah: počet tvorů dle dodané many
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 19 (24) za prvního tvora + 1 za každého dalšího
Vyžaduje: Mentální magie



Toto kouzlo umožňuje kouzelníkovi spojit svou mysl s jinými tvory a komunikovat s nimi beze
slov, pouze myšlenkami. Kouzelník nemusí danou osobu v době seslání vidět, ale musí ji
znát, alespoň od vidění (ne však z portrétu atp.). Cíl může ze své strany toto spojení
odmítnout nebo během trvání kdykoli ukončit, pokud se tak rozhodne.
Kouzlo dokáže vytvořit spojení mezi kouzelníkem a dalšími tvory v dosahu dle dodané many.
Každý jeden z těchto tvorů je pak spojený se všemi ostatními, jako by byli v jedné místnosti
a nahlas se spolu bavili. Nelze tedy poslat myšlenku soukromě jednomu.
V případě, že je mysl alespoň jednoho cíle zcela odlišná, než mysl kouzelníka (například v
případě démonů), zvyšuje se obtížnost seslání kouzla o 5. Pro udržení spojení se kouzelník
musí mírně soustředit. Může se třeba procházet, jíst, dokonce i lehce konverzovat s někým
jiným, ale není schopen sesílat kouzla nebo se aktivně účastnit boje. V případě přerušení
soustředění kouzlo končí a zhroutí se všechna další spojení. Pokud je někdo takto napojen
na posílání myšlenek, nemůže se již napojit na jinou skupinu.

Přátelství
Mana: 10 (20)
Dosah: 20 sáhů
Rozsah: 1 - 5 tvorů
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Vůle čaroděje (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cílů
Obtížnost: 14 (19)
Vyžaduje: Čaroděj

Kouzlo dokáže ovlivnit až 5 tvorů v dosahu, které čaroděj překoná v hodu na past Vůle
(CHAR) vs. Vůle (CHAR) cílů a změnit po dobu trvání kouzla jejich vztah k čaroději o jeden
stupeň na škále “zapřísáhlý nepřítel” - “nepřítel” - “neutrální postoj” - “přítel” - “přítel na život
a na smrt”. Pokud čaroděj zaplatí dvojnásobek many a překoná obtížnost o 5 větší, může
posunout vztah až o dva stupně. Po skončení kouzla si ovlivněné osoby uvědomí, že byly
očarovány. To může naopak trvale zhoršit jejich vztah k čaroději. Pokud by čaroděj chtěl,
může využít opačného efektu a tedy vztah s cílem zhoršit. V tomto případě samozřejmě
neplatí, že by se po skončení očarování vzájemný vztah vylepšil.

Přehlížej
Mana: 20 za týden
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 21
Vyžaduje: Čaroděj

Tímto kouzlem lze očarovat bytost tak, že se jí bude jevit, po dobu trvání kouzla, jako by
neexistovala jiná konkrétní bytost, nebo obecně “typ” bytostí. Například lze očarovat muže
tak, že pro něj nebude existovat jeho žena - manželka, nebo všechny ženy. Očarovaný cíl
pak onu bytost nevidí, i když stojí přímo před ní, ani ji neslyší. Nevnímá její projevy.
Například jí v klidu obejde, ale ani ji nenapadne, že se něčemu vyhnula.



Pokud přehlížený tvor napadne očarovaného tvora, kouzlo končí.

Prozkoumej mysl
Mana: 20
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 3 kola
Ověření: Vůle čaroděje (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle
Obtížnost: 23
Vyžaduje: Mentální magie

Tímto kouzlem je kouzelník schopen provést hlubší zkoumání mysli cíle. Musí uspět v hodu
na past Vůle (CHAR) vs. vůle (CHAR) cíle. Při neúspěchu se mysl cíle stane pro kouzelníka
otevřenou knihou a ten pak bude moci každé kolo prozkoumat jednu vzpomínku cíle. Ta se
mu v mysli přehraje jako scéna, které se účastnil coby cíl kouzla, a to včetně myšlenek,
které při ní probíhaly jeho hlavou. Například pokud zkoumá vzpomínku, kde cíl někomu lže,
dozví se kouzelník i to, co dotyčný řekl a stejně tak to, co si v tu chvíli myslel. Kouzelník se
při zkoumání mysli musí soustředit.

Cíl kouzla ve chvíli, kdy kouzelník zkoumá jeho mysl, vidí to samé co kouzelník a tedy ví,
jaké vzpomínky byly odhaleny.

Rozkaz
Mana: 5
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned
Vyvolání: půl kola
Ověření: Vůle čaroděje (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle
Obtížnost: 16
Vyžaduje: Mentální magie

Kouzelník vykřikne jednoslovný rozkaz a pokud uspěje v hodu Vůle (CHAR) vs. Vůle
(CHAR) cíle, cíl ho musí splnit, jakmile je to možné. Tedy ihned, co na něj přijde řada v
iniciativě, pokud jde o bojovou situaci. Cíl nesplní rozkaz, pokud by měl být očividně zraněn
a pochopitelně pokud ho není schopen provést. Tedy například rozkaz “Skoč!” cíl provede,
pokud stojí někde na cestě, ale pokud je na úzké skalní římse nad propastí, tak neskočí.
Stejně tak rozkaz “Uleť!” u lidí moc nezafunguje. Příklady rozkazů: “Uteč!”, “Stůj!”, “Lehni!”,
“Pusť!”.

Sladké řeči / vyhrožování
Mana: 3
Dosah: doslech
Rozsah: kouzelník
Trvání: 1 rozhovor
Vyvolání: půl kola



Obtížnost: 7
Vyžaduje: -

Toto kouzlo lze s úspěchem použít, pokud chce kouzelník někoho k něčemu přemluvit. Díky
pádným a hlavně pravdivým argumentům podpořeným tímto kouzlem dokáže přiklonit
rozhodnutí cíle ve svůj prospěch. Rozhodující je, že rozhodnutí cíl nepoškodí. Kouzlo v
podstatě cíl přesvědčí, že kouzelník mluví pravdu. A to opravdu musí, jinak kouzlo nebude
fungovat. Nicméně sladké řeči nepomohou v případě, kdyby kouzelník chtěl například něco
zdarma, protože to již obchodníka poškozuje na majetku.
Kouzlo je zajímavé tím, že pro seslání nevyžaduje klasické soustředění, konkrétní slova
zaklínadla a gesta. Kouzelník ho sesílá tak, že vede rozhovor a tedy slova rozhovoru jsou
slova zaklínadla a pohyb rtů jsou gesta. Proto aby ho mohl vyvolat například beze slov, musí
mít možnost nechat znít svůj hlas například kouzlem Břichomluvectví.
Cíl (nebo skupina cílů) slyší, že kouzelník na něj mluví a významem slov chce ovlivnit jeho
rozhodnutí, avšak podbarvení díky magii nemusí postřehnout. Samo kouzlo není nijak
invazivní, nedochází k přímému “násilnému” ovlivnění mysli cíle.
Kouzlo lze použít i “zlým” způsobem, kdy jím lze vyhrožovat. Cíl pak uvěří, že kouzelník mu
opravdu provede to, co mu slibuje a na základě toho se rozhodnout. I pro tuto variantu platí,
že kouzelník musí říkat pravdu.

Sloní paměť
Mana: 4
Dosah: dotek
Rozsah: 1 událost v dohledu
Trvání: stále
Vyvolání: půl kola
Ověření: Postřeh (INT) vs. X
Obtížnost: 8 (13)
Vyžaduje: -

Díky tomuto kouzlu si cíl může vrýt aktuální výjev nebo událost do paměti a to včetně všech
podrobností, zvuků, vůní atp. Kdykoli později si může vyvolat v paměti takto uložený obraz.
Cíl si může takto pamatovat pouze tolik událostí, kolik je jeho úroveň. Při dalším použití je
nejstarší událost zapomenuta.
Druhou možností použití tohoto kouzla je pokus o vzpomenutí libovolné události. V tomto
případě se kouzlo pokusí najít informace v zákoutích paměti cíle. Obtížnost seslání je 13 a
cíl si hodí proti pasti Postřeh (INT) vs. X, vzpomene si / nevzpomene, kde obtížnost X určí
PJ v závislosti na konkrétní situaci, na kterou si chce cíl vzpomenout, na intenzitě zážitku,
času, který již uplynul apod.

Spánek
Mana: 8
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: viz níže
Vyvolání: 5 kol
Ověření: Výdrž (ODO) vs. 10
Obtížnost: 16



Vyžaduje: Mentální magie

Kouzelník se snaží uspat tvora v dosahu. Ve třetím kole na cíl padne únava a počítá se, jako
by měl o jeden stupeň únavy více. Ve čtvrtém kole sesílání se únava opět o jeden stupeň
zvýší. V pátém kole sesílání cíl usíná (pokud neuspěl v ověření). Pokud cíl může, tedy cítí se
bezpečně, snaží se ve třetím a čtvrtém kole připravit na spánek. Přestane dělat to co dělá a
pěkně se někde uvelebí. Pokud provádí činnost, kterou nemůže bezpečně přerušit,
například bojuje nebo plave, má pouze postih za únavu.

V pátém kole cíl upadne do spánku. Jde o obyčejný spánek, takže pokud cíl není na spánek
připraven, například stojí, upadne a pád ho okamžitě probudí. Jinak prostě spí, dokud se
dobře neprospí nebo není jinak vzbuzen.

Pokud cíl uspěje v ověření, únava se během několika chvil zase rozplyne.
Kouzlo samozřejmě působí pouze na tvory, kteří mají přirozenou potřebu spánku, tedy nelze
použít například na nemrtvé.

Úkol
Mana: 20 (25)
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 1 den
Vyvolání: 1 kolo (2 kola)
Ověření: Vůle kouzelníka (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle
Obtížnost: 19 (21)
Vyžaduje: Mentální magie

Tímto kouzlem kouzelník dokáže pomocí několika slov vsugerovat cíli nějakou jednoduchou
akci. Pokud uspěje v hodu na past Vůle (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle, musí cíl pokyny
kouzelníka poslechnout.
Pokyny kouzelníka se musí vejít maximálně do dvou vět a musí znít tak, aby požadovaná
akce zněla rozumně. Kouzelník může taktéž specifikovat určité okolnosti, které sugesci
spustí, jako je například nějaké heslo nebo událost. Kouzelník může při seslání přidat 5 bodů
many a vyvolávat kouzlo 2 kola se základní obtížností 21, potom má o kolo navíc pro
zadávání úkolu a tím pádem lze specifikovat složitější zadání. Zjevně sebepoškozující
pokyny jako „probodni se“ nebo „skoč do lávy“ automaticky selžou, jako by cíl uspěl v hodu
proti pasti.
Jestliže trvání kouzla proběhne bez spuštění sugesce, ta bez dalšího efektu vyprchá. Kouzlo
také končí ihned poté, co cíl provede zadaný úkol. Po skončení kouzla dotyčná osoba ví, že
byla očarována.

Uzavření mysli
Mana: 8
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 12



Vyžaduje: -

Kouzlo dává Výhodu (bonus +5) k hodu na Vůli při obraně v mentálním souboji, dále i proti
kouzlům mentální magie a obecně proti útokům na mysl z libovolného zdroje.

Velká kamufláž
Mana: 6 za každého tvora
Dosah: 50 sáhů
Rozsah: 3 sáhy
Trvání: 1 směna / dle dodané many
Vyvolání: 10 kol
Ověření: Postřeh (INT) vs. Sesílání kouzel (INT)
Obtížnost: 17
Vyžaduje: Mentální magie

Tímto kouzlem lze zakamuflovat libovolný počet tvorů, kteří se v době sesílání nachází do
třech sáhů od kouzelníka. Pro každého tvora do vzdálenosti 50 sáhů pak cíle kouzla v jeho
mysli vypadají tak, jak určí kouzelník během vyvolání. Lze změnit jednotlivě vzhled
samotných cílů včetně jejich vybavení, ale aby nedošlo k snadnému odhalení, měly by být
zachovány základní rozměry. Pokud pozorovatel uspěje v hodu Postřeh (INT) vs. Sesílání
kouzel (INT), není kouzlem ovlivněn. K hodu je Výhoda (bonus +5) pokud pozorovatel
vyloženě dává pozor, soustředí se na hledání. Za nedostatky lze považovat stín, který
neodpovídá tvarem nebo pokud je sekera kamuflovaná za pochodeň, takže nevydává světlo
a teplo, pokud je klacek kamuflován za pochodeň, tak hlavice pochodně třeba projde zdí atp.
Pokud se někdo vzdálí od kouzelníka na více než 3 sáhy, kamufláž pro něj končí.

Zapomeň
Mana: 8
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: stále
Vyvolání: 2 kola
Ověření: Vůle kouzelníka (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle
Obtížnost: 14
Vyžaduje: Čaroděj

Pomocí tohoto kouzla lze skrýt v hlavě cíle určitou vzpomínku na nějakou událost. Pokud s
tím cíl nesouhlasí, hází si čaroděj na Vůli (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle. Pokud si cíl bude
snažit na skrytou událost vzpomenout, uvědomí si, že by si to asi měl pamatovat, ale sám od
sebe si nevzpomene. Účinek lze zrušit pomocí Rozptyl kouzla nebo jiným zlomením kouzla
Zapomeň.

Zmatení
Mana: 40
Dosah: 40 sáhů
Rozsah: všichni tvorové v dosahu
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo



Ověření: Vůle kouzelníka (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle a Postřeh (INT) vs. Sesílání
kouzel (INT)
Obtížnost: 22
Vyžaduje: Čaroděj

Čaroděj tímto kouzlem zanese zmatek do myslí všech tvorů v dosahu. Každý, kdo neuspěje
v hodu Vůle čaroděje (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle je zmaten. Po dobu trvání kouzla se mu
ostatní tvorové, ale i okolí a okolní předměty jeví jinak, než ve skutečnosti jsou. Místo přátel
například vidí skřety, místo mužů ženy, místo kočky tygra atp. Zmatení působí i na ostatní
smysly, takže místo “jsem tvůj přítel!” slyší “zemřeš!” a to dost možná i v jiném jazyce. I
pohyb postav je vnímán jinak, místo útoku vidí tanec, místo zaříkání poklidnou recitaci atp.
Neznamená to, že vše je automaticky opačně, aby se podle toho dalo orientovat.
Zmatený tvor má ještě možnost uspět v hodu na Postřeh (INT) vs. Seslání kouzla. V případě
úspěchu sice stále vnímá nereálné události, ale uvědomuje si, že jde o šálení smyslů.
Nepozná, zda ten skřet je jeho nejlepší přítel nebo nějaký nepřítel, ale je mu jasné, že se tu
najednou neobjevil lední medvěd. Čaroděj nemůže nikoho z kouzla vyjmout, ale pokud je
někdo dopředu varován, získává Výhodu (bonus +5) k hodu na postřeh a uvědomění si, že
nejde o realitu.
Většinou to končí tak, že se každý cítí ohrožen a buď utíká nebo útočí, dle rozhodnutí
vypravěče (což může být i hod kostkou pro náhodnou reakci).

Ztrojení
Mana:
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: kouzelník
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Vůle (CHAR) vs. Vůle (CHAR)
Obtížnost: 8
Vyžaduje: -

Tvor, který se zadívá na kouzelníka, jenž seslal ztrojení si hodí proti pasti Vůle (CHAR) vs.
Vůle (CHAR) kouzelníka. Pokud neuspěje, uvidí (pouze v jeho mysli) kouzelníka 3x vedle
sebe a nebude vědět, který je pravý. Pokud tedy na něj například zaútočí, má pouze
třetinovou šanci (hod 5 a 6 na 1k6), že si vybere správný cíl. Pokud by cíl zasáhl, ale zvolil
špatně, tak to pozná stejně jako pozná, že se trefil. Pokud uspěje v hodu na Postřeh (INT)
vs. 8, dokáže pro další rozhodování určit, na který “obraz” již útočil a dle toho se zařídit.

Magie Proměn
Tabulka je pro účely ladění v betě, je z ní přehledně patrné rozdělení obtížností a nutných
znalostí pro jednotlivá kouzla.

Jméno Znalost Úroveň Obtížnost

1 Dlouhá ruka Oborová 2 8

2 Dveře Oborová 6 12



3 Lano Profesní 6 12

4 Kukátko Obecná 1 6

5 Metamorfóza Oborová 5 10

6 Metamorfóza v nemrtvého Profesní 7 13

7 Mlha Oborová 1 8

8 Mlžná postava Obecná 6 12

9 Nečistá půda Profesní 9 15

10 Nepostřehnutelnost Oborová 8 14

11 Neviditelnost Obecná 1 6

12 Očaruj zbraň Obecná 3 6

13 Oživlé předměty Oborová 11 17

14 Podpoř talent Obecná 12 19

15 Pozměň předmět Obecná 6 9

16 Proměna Profesní 12 19

17 Proměň předmět Oborová 14 21

18 Protoplazma Oborová 3 10

19 Rozklad Oborová 17 24

20 Sprav nemrtvého Profesní 7 13

21 Tajemné dveře Oborová 2 10

22 Temnota Oborová 1 8

23 Tvaruj kámen Oborová 10 16

24 Tvaruj vodu Oborová 9 15

25 Velká metamorfóza Profesní 17 24

26 Zkamenění Oborová 16 18 / 20 / 23



27 Změň terén Oborová 15 22

28 Znamení na obloze Oborová 13 20

29 Živá iluze Profesní 12 19

30 <vymyslet> Profesní 12 - 17 19 - 26

Dveře
Mana: 4
Dosah: dotek
Rozsah: stěna 2x1x1 sáh
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 5 kol
Obtížnost: 12
Vyžaduje: Magie proměn

Toto kouzlo je vylepšená verze kukátka, protože mimo to, že udělá stěnu průhlednou,
umožňuje jí i procházet skrz. Dveře jsou 2 sáhy vysoké, pořád platí omezení na maximální 1
sáh tloušťky zdi. Pokud se někdo nachází ve stěně při ukončení kouzla, je vytlačen před
stěnu. Průchod nijak neumožňuje ovlivnit samotnou zeď a ani nijak nenarušuje její stabilitu.

Lano
Mana: 1 za 1 sáh
Dosah: kouzelník
Rozsah: 1 lano
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo na 10 sáhů
Obtížnost: 12
Vyžaduje: Nekromant

Nekromant začne plést z many tenoučké, ale velmi pevné lano. Délka závisí na dodané
maně. Pokud se kouzelník lana dotýká, může nechat lano zneviditelnit nebo opět zviditelnit.
Dále ho může nechat plazit a to i po kolmé stěně rychlostí 6 sáhů za kolo. Připevněné lano
unese 150 liber, pokud se nemá za co uchytit, dokáže se i jen “přilepit” k povrchu, ale pak
má pouze poloviční nosnost. Na přání se lano velmi rychle zauzluje a lze ho tedy úspěšně
využít k lovu. Lano lze přeříznout vhodnými nástroji podobně jako obyčejné lano, rozptýlit
jako jinou magii, ale nelze ho spálit. Nekromant cítí, když se trvání kouzla blíží ke konci a
může jej dodáním příslušné many o 1 směnu prodloužit.

Metamorfóza v nemrtvého
Mana: ½ many potřebné k vyvolání nemrtvého
Dosah: -
Rozsah: kouzelník
Trvání: 1 směna
Vyvolání: ½ času potřebné k vyvolání nemrtvého, maximálně 5 kol
Obtížnost: 13



Vyžaduje: Nekromant

Toto kouzlo umožňuje proměnit sebe v jakéhokoliv nemrtvého, kterého umí vyvolat.
Nekromant získá speciální schopnosti i zranitelnosti. Pro určení many potřebné k seslání
kouzla postupuj tak, jako by šlo o vyvolání skutečného nemrtvého a cenu vyděl na polovic.
Stejně se určí i čas potřebný k vyvolání proměny jen s tím, že nekromant to stihne vždy do
pěti kol. Místo těla slouží samotný nekromant, počet životů se nemění. Pokud má
proměněný nemrtvý vyšší ODO než nekromant, zvyšuje se mu dočasně maximální počet
životů, ale samotné životy nepřibudou. Nekromant se může kdykoliv změnit zpět, stačí mu
na to kolo soustředění.
Nekromant po dobu proměny ztrácí schopnost kouzlit (pokud nemrtví neumí kouzlit sám o
sobě), výjimka je kouzlo Sprav nemrtvého, které je schopen sesílat i na sebe.

Mlžná postava
Mana: 8
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 12
Vyžaduje: -

Cíl kouzla se změní v postavu z mlhy (jen cíl, ne jeho věci). Jako takový se může pohybovat
rychlostí 3 sáhy za kolo a to libovolným směrem (v podstatě létá). Vítr ho nerozptýlí, ale
ovlivňuje jeho pohyb. Drží si svůj tvar, ale dokáže využít například i klíčové dírky k protečení
skrz dveře. V mlžné podobě ho nelze zranit fyzickým útokem, ale magické útoky nebo oheň
ho zraní.
Předměty spíše obtéká a tak s nimi nedokáže nijak manipulovat. Postava si zachovává
smyslové vnímání, takže vidí, slyší, cítí i vnímá povrch, se kterým přijde do styku. V této
podobě nelze útočit, používat schopnosti všeho druhu (tj. dovednosti, prosby, kouzla,
přírodní magii atd.).

Nečistá půda
Mana: 4 za týden
Dosah: dotek
Rozsah: půda v kouli maximálně o průměru 1 míle
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 5 minut za každý týden trvání
Obtížnost: 15
Vyžaduje: Nekromant

Každý už určitě slyšel zkazky o prokletých hřbitovech, kde kostlivci a zombie sami vylézají z
hrobů. Málokdo ale tuší, co za tím stojí.
Nekromant je schopen očarovat oblast v kouli o průměru maximálně 1 míle. Může jít ovšem i
o menší, libovolně ohraničenou oblast, například pouze očarovat půdu hřbitova uvnitř jeho
zdí. V ní naruší přirozený tok vichrů many tak, že nemrtví, kteří se v oblasti vyskytují, jsou
schopni se na něj napojit a čerpat z něj energii. Proto i volní nemrtví dokáží v oblasti vydržet
nad rámec trvání kouzla, které je vyvolalo. Tato energie nenahrazuje pouto, nekromant stále



musí své nemrtvé poutat, pokud je chce mít pod kontrolou. Při seslání kouzla si může
nekromant zvolit, zda budou nemrtví, kteří budou na nečisté půdě vyvoláni, svázáni s touto
půdou a tedy ji nebudou moci opustit. Minimálně do doby, dokud kouzlo neskončí nebo jim
to nekromant nedovolí.
Pokud je půda opakovaně očarovávaná, postupně na ní odumírá rostlinstvo. Živí tvorové na
ní mají nepříjemný pocit a tak se jí snaží opustit, případně vyhnout.
Navíc v oblasti je i možnost samovolného povstání nemrvých. Pokud nekromant takto
očaruje například hřbitov, je možné, že se na něm objeví volní zombie nebo kostlivci (záleží
na PJ). Pokud se tam již nějaký nemrtvý vyskytoval, tak je to téměř jisté.
Pokud Nekromant očarovává půdu na více týdnů, kouzlo začíná působit již po prvních pěti
minutách. V případě pozdějšího přerušení sesílání tak pouze trvá očarování země kratší
dobu. Kouzlo lze znovu seslat na očarovanou oblast před skončením působení předchozího
kouzla, v tomto případě se trvání prodlužuje - doba se sčítá.
Nečistá půda poskytuje bonus +3 k vyvolávání nemrtvých, tento bonus může uplatnit
libovolný nekromant.
Efekt nečisté půdy lze zrušit pomocí rozptyl kouzla, také klerik může provést vysvěcení,
kterým zruší efekt kouzla.

Nepostřehnutelnost
Mana: 5 za smysl
Dosah: jeden tvor
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 14 + 2 za každý další smysl
Vyžaduje: Magie proměn

Při seslání si kouzelník vybere jeden či více smyslů. Ostatní pak mají nevýhodu -5 k
postřehnutí cíle pomocí zvolených smyslů. Tedy u zraku k zahlédnutí, u sluchu k zaslechnutí
atp. Cíl kouzla se ale musí chovat tak, aby ho mohlo kouzlo podpořit. Tedy když bude mluvit
nebo dupat, tak mu kouzlo nepomůže. Pokud se ale bude pomalu plížit, ztlumí jeho kroky.
Stejně tak nepomůže ochrana před zahlédnutím, pokud cíl poběží v otevřeném terénu.
Ovšem při opatrné chůzi ve stínu zafunguje. Dává nevýhodu psům při stopování, ale cíl
nesmí například krvácet.
Kouzlo účinkuje po dobu trvání, pokud například postava bojuje, nemají samozřejmě ostatní
nevýhodu, ale jakmile se v dalším kole schová třeba za roh, kouzlo opět působí.

Oživlé předměty
Mana: 7
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: 1 - 5 předmětů
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 17
Vyžaduje: Magie proměn

Kouzelník si může zvolit najednou až pět nemagických předmětů, které vidí. Pokud se
soustředí, dokáže předměty ovládat, případně jim může zadat povel, který budou provádět



(na úrovni cvičeného zvířete). Předměty navíc získají možnost libovolně se ohýbat. Může tak
například nechat židli nebo stůl odejít po svých nohách, nebo klíč vyháknout se z háčku a
jako píďala doplazit až ke kouzelníkovi. Rovněž výborné na otevírání dveří.

Podpoř talent
Mana: 4 za každé zlepšení o +1
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 3 kola
Obtížnost: 19 + 1 za každé další zlepšení
Vyžaduje: -

Tímto kouzlem lze dočasně podpořit talent cíle pro nějakou činnost. Po dobu trvání získá
bonus ke konkrétní dovednosti dle výběru. Podmínkou je, že ji cíl již ovládá alespoň na
prvním stupni znalosti. Kouzlo drobně promění cíl tak, aby mu šla daná činnost lépe,
například pro plavání narostou mezi prsty plovací blány, pro atletiku svaly. Funguje i pro
dovednosti založené na INT a CHAR, kde změna nemusí být na první pohled vidět.

Pozměň předmět
Mana: 4
Dosah: dotek
Rozsah: 1 předmět
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 2 kola
Obtížnost: 9
Vyžaduje: -

Kouzelník dokáže tímto kouzlem změnit velikost nekouzelného předmětu. Buď ho zmenší na
desetinu původní velikosti nebo zvětší na dvojnásobek. Tedy například 1 sáh velký předmět
zmenší na 10 coulů nebo zvětší na 2 sáhy. Váha zůstane zachována. Originální předmět by
měl být maximálně dva sáhy veliký do hmotnosti 50 liber.

Proměna
Mana: 24
Dosah: -
Rozsah: kouzelník
Trvání: 1 den
Vyvolání: 10 kol
Obtížnost: 19
Vyžaduje: Nekromant

Nekromant se dokáže dlouhodobě změnit na konkrétního tvora stejné třídy velikosti a stavby
těla (humanoidní lidem podobná rasa). Pro proměnu potřebuje alespoň několik kapek krve
zvoleného tvora. Během deseti kol se pomalu tělo nekromanta promění. Získá fyzický vzhled
cíle stejně jako jeho atributy Sílu, Obratnost a Odolnost. Inteligenci a všechny znalosti si
ponechá svoje. Charisma se skládá jak ze vzhledu cíle, tak z projevu duše a proto se změní



na průměr charisma cíle a nekromanta. Během trvání kouzla je možné se 10 kol soustředit a
zaplatit 24 man a tím kouzlo protáhnout o další den (na to již není třeba krve).

Proměň předmět
Mana: 20 za směnu
Dosah: dotek
Rozsah: 1 předmět
Trvání: stále
Vyvolání: dle náročnosti proměny
Obtížnost: 21
Vyžaduje: Magie proměn

Kouzelník dokáže tímto kouzlem tvořit libovolné předměty dle svých představ. Místo nástrojů
používá jen magii a svoji vůli. O tom, jak kvalitně se předmět povedl, rozhodne hod na
řemesla. Kouzelník má k tomuto hodu výhodu. Platí, že potřebuje suroviny, nedokáže z
ničeho vyčarovat něco. Ale už moc nezáleží na formě. Pro vytvoření nože bude stačit
železná ruda, pro vytvoření dřevěné hole postačí piliny. Pochopitelně zvolený materiál se
poté odrazí v době vyvolávání kouzla, které se pro složité předměty může pohybovat i v
řádech dnů. Mistři mohou ladit detaily donekonečna. Pokud je předmět hotový a kouzelník
chce pouze provést například zdobení rytinou nebo dokonale naostřit čepel, vejde se do
směny. Naštěstí je možné sesílání kdykoliv přerušit a pokračovat později. Změna je trvalá,
tedy tam, kde kouzelník skončil, může opět pokračovat.

Rozklad
Mana: 40 ze sáh krychlový, +10 za každý další.
Dosah: 50 sáhů
Rozsah: předmět, hmota do rozměrů dle dodané many
Trvání: ihned
Vyvolání: 2 kola
Obtížnost: 24 za první sáh krychlový, + 2 za každý další
Vyžaduje: Magie proměn

Tímto kouzlem je kouzelník schopen rozložit jakoukoliv nemagickou neživou hmotu nebo
nekouzelný předmět na jemný prach. Kouzelník může určit, jak velký objem hmoty bude
takto zničen, maximálně dle dodané many. U předmětů, které nemají tak velký objem, se
největší rozměr musí vejít do dvojnásobku sáhů, tedy v základu do dvou sáhů.

Sprav nemrtvého
Mana: 4 za opravu
Dosah: 20 sáhů
Rozsah: 1 nemrtvý tvor
Trvání: ihned
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 13 + 2 za každou opravu navíc
Vyžaduje: Nekromant



Toto kouzlo umožňuje “opravovat” nemrtvé a v podstatě jim léčit “neživoty”. Jedna oprava
přidá nemrtvému 2k6 životů. Pokud je kouzlo sesláno s dosahem dotek, vyléčí 2 životy
navíc. Platí pravidlo, že nelze navýšit životy nad maximální úroveň.

Tvaruj kámen
Mana: 8
Dosah dotek
Rozsah: 1 krychlový sáh kamene
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 5 kol
Obtížnost: 16
Vyžaduje: Magie proměn

Po seslání může kouzelník svýma rukama - dotekem tvarovat kámen. Dokáže tak
opracovávat kamenné bloky a vytvářet z nich sochy, ale hlavně dokáže vytvářet průchod
skrze kamennou zeď nebo naopak využít kamene k uzavření nějaké chodby. Za směnu
trvání kouzla je schopen ovlivnit zhruba sáh krychlový kamene (záleží druhu materiálu).
Kouzlem není možné tvarovat organické materiály a přeměněné horniny jako například kov
nebo sklo. Po skončení kouzla se kámen během pár kol vrátí do původní podoby.

Tvaruj vodu
Mana: 8
Dosah: 20 sáhů
Rozsah: maximálně 10 litrů vody
Trvání: 10 kol
Vyvolání: půl kola
Obtížnost: 15
Vyžaduje: Magie proměn

Kouzelník dokáže vmžiku změnit jak tvar, tak hlavně i skupenství vody do objemu deseti
litrů. Voda nesmí být vázána v živých bytostech nebo rostlinách, ale jinak může jít o
libovolné sloučeniny. Lze takto například nechat vypařit nebo naopak zmrazit obsah lektvaru,
který se někdo chystá vypít. Po zmrazení lze vodu libovolně tvarovat a vytvořit si tak
provizorní nástroje. Pokud se někdo brodí potokem, lze mu přimrazit nohy dohromady atp.
Po skončení kouzla se voda začne vracet do podoby a skupenství dle okolních podmínek,
tedy led začne postupně tát (pokud zrovna nemrzne).

Velká metamorfóza
Mana: 40
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 5 kol
Obtížnost: 24
Vyžaduje: Nekromant



Toto kouzlo je jedním z vrcholných počinů těch Nekromantů, kteří se více, než na budování
nemrtvých armád, pokusili sáhnout až na samotnou podstatu životní energie a její
transformaci.
Kouzlo funguje stejně, jako Metamorfóza, popsaná v základním dílu pravidel, ovšem s
několika důležitými rozdíly:
Dotekem lze proměnit sebe nebo jiného tvora v jinou živou bytost, kterou sesilatel již někdy
na vlastní oči viděl.
Proměna není omezena rozdílem velikostí.
Pokud je cíl kouzla proměněn v tvora podobné velikosti (nejvýše o jednu třídu větší či
menší), získává rovněž vrozené zvláštní schopnosti tvora magické, mýtické nebo
nadpřirozené povahy. Stále však nezíská jeho naučené dovednosti.

Zkamenění
Mana: 1x / 2x / 3 x úroveň cíle (viz popis kouzla)
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: soustředění / soustředění + 3 kola / stále
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Vůle kouzelníka (CHAR) vs. Vůle (CHAR) cíle
Obtížnost: 18 / 20 / 23
Vyžaduje: Magie proměn

Toto kouzlo promění jednoho živého tvora v kámen.
Kouzlo lze použít ve třech variantách:
1. Cíl s přeměnou souhlasí (např. uniknutí ohni). Mana je 1x úroveň cíle, obtížnost 18, na
ověření se nehází.
2. Cíl nesouhlasí, dočasné zkamenění. Mana je 2x úroveň cíle, obtížnost 20, na ověření se
hází obvyklým způsobem. Kouzlo trvá po dobu soustředění kouzelníka a po jeho ukončení je
cíl ještě 3 kola ztuhlý (efekt jako u protoplazmy).
3. Cíl nesouhlasí, trvalé zkamenění. Mana je 3x úroveň cíle, obtížnost 23, na ověření se hází
s tím, že pokud kouzelník neuspěje, kouzlo se odrazí na něj a sám zkamení.
Zkamenělý tvor vnímá, ale nemůže se hýbat, nepotřebuje dýchat a získá vlastnosti kamene,
takže mu neublíží voda, oheň a fyzické útoky jen pokud by ublížily kameni. Tedy drtivé
zbraně + velká síla.

Změň terén
Mana: 35
Dosah: 100 sáhů
Rozsah: koule o poloměru 50 sáhů
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 3 kola
Obtížnost: 22
Vyžaduje: Magie proměn

Kouzelník změní strukturu nebo skupenství terénu vybrané oblasti v dosahu kouzla. Může
proměnit půdu na bažinu a změnit prostředí na těžký terén nebo naopak z bažiny udělat
pevnou zem. Nechat skály zledovatět nebo proměnit v písek atp. Kouzlo působí zhruba do
hloubky půl sáhu. Neovlivní živé tvory ani původně živé materiály jako je třeba dřevo.



Materiál sice může změnit konzistenci, ale nezmění se globální vazba. Pokud je tedy
například kouzlo sesláno na kamennou podlahu s tím, aby se změnila v písek, tak vše, co se
na ní nachází, se propadne pískem o patro níže, ale samotná podlaha stále drží na místě
původní kamenné podlahy. Není jím tedy možné snadno ničit budovy a hradby, ale pískovou
hradbou lze projít skrz. Po skončení kouzla trvá tři kola, než se materiál změní zpět a
postupně ze sebe vytlačuje to, co tam nepatří, tedy nelze jej využít například k uvěznění
nepřátel.

Znamení na obloze
Mana: 4 za 10 mil
Dosah: dohled
Rozsah: 1 mračno
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 3 kola + 1 kolo za dalších 10 mil
Obtížnost: 20 + 1 za dalších 10 mil
Vyžaduje: Magie proměn

Kouzelník si zvolí ucelené mračno libovolné velikosti v dohledu a to pomocí vichrů many
zformuje do libovolného tvaru. Může jít o výhružné znamení, bouřkového draka nebo
dokonce psaný vzkaz. Limitován je pouze objemem oblak. Po skončení kouzla se tvar
pomalu nebo i rozplývá dle povětrnostních podmínek. Oblaka se mohou nacházet i desítky
mil daleko od kouzelníka, ale za každých 10 mil navíc se prodlužuje doba sesílání kouzla o
jedno kolo a roste i manová a sesílací obtížnost.

Živá iluze
Mana: 3 za sáh rozměru
Dosah: 50 sáhů
Rozsah: dle dodané many
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 2 kola
Obtížnost: 17 (22) + 1 za každý další sáh
Vyžaduje: Nekromant

Nekromant je schopen pomocí tohoto kouzla vytvářet pravé iluze. Pomocí many, vzduchu a
případně dalšího okolního materiálu dokáže zhmotnit iluzi - model dle svých představ. Iluze
je pevná, dá se jí dotknout, ale je tvořena pouze tenkou vrstvou “tvrdého” vzduchu o
křehkosti skla. Může být tedy zničena fyzickým útokem. Například déšť bude po iluzi stékat,
jako by šlo o pravý předmět, ale kroupy už iluzi zničí. Nekromant je omezen pouze svojí
představivostí a rozměry iluze, kterou chce stvořit.
Nekromant může udělat i oživlou iluzi, kdy vtiskne iluzi vzor pohybu, který je pak cyklicky
vykonáván. Například chvění listí iluzorního stromu. V takovém případě se zvyšuje obtížnost
seslání kouzla o 5. Kdykoli během trvání kouzla se pak může nekromant soustředit a ovládat
pohyb iluze, pokud je v dosahu kouzla. Rozpoznání iluze je hod na Postřeh (INT) vs. seslání
kouzla. Pokud se iluze nehýbá, i když by měla - například na stromu se nepohne ani
lísteček, má tvor snažící se odhalit iluzi výhodu (+5) k hodu proti pasti.



Vitální magie
Tabulka je pro účely ladění v betě, je z ní přehledně patrné rozdělení obtížností a nutných
znalostí pro jednotlivá kouzla.

Jméno Znalost Úroveň Obtížnost

1 Čtení vzpomínek Oborová 12 19

2 Detekce Oborová 6 12

3 Dotek smrti Oborová 12 19

4 Dotek upíra Oborová 4 10

5 Hniloba Oborová 14 21

6 Katapult Oborová 6 12

7 Krvácej Oborová 11 17

8 Mluv s mrtvými Profesní 16 23

9 Nekrotický rej Profesní 18 26

10 Očista Obecná 2 7

11 Posílení smyslu Oborová 2 8

12 Pouto nesmrtelnosti Profesní 17 26

13 Pouto života Oborová 5 12

14 Předstírej smrt Obecná 12 19

15 Přežij Oborová 9 15

16 Přivolej nemrtvé Oborová 4 12

17 Rychlost Obecná 1 6

18 Spoutej nemrtvého Profesní 10 15

19 Strach Profesní 15 22

20 Unav Oborová 13 20

21 Vidění ve tmě Obecná 1 6



22 Vitální transfer Oborová 4 8

23 Vodní dech Obecná 3 8

24 Voodoo Oborová 5 10

25 Vytvoř slabinu Oborová 13 20

26 Vyvolej nemrtvého Profesní 7 speciální

27 Zlepši fyzičku Oborová 8 14

28 Změna velikosti Obecná 6 12

29 <vymyslet> Profesní 6 - 11

30 <vymyslet> Profesní 12 - 17

Čtení vzpomínek
Mana: 10
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 3 kola
Obtížnost: 19 + 1 za každý den od smrti
Vyžaduje: Vitální magie

Kouzlo umožňuje přečíst myšlenky mrtvého tvora. Podmínkou je, že musí mít stále
zachovaný mozek. Za každý den, co je cíl po smrti se zvedá náročnost seslání kouzla.
Pokud kouzelník nezná dobu smrti oběti, musí zvolit, kolik man investuje. Pokud je oběť
mrtvá déle, kouzlo se nezdaří.
Při úspěchu pak bude moci každé kolo prozkoumat jednu vzpomínku cíle, určenou časem a
přibližným tématem (např. Vzpomínka na nebezpečí při včerejším západu slunce). Ta se mu
v mysli přehraje jako scéna, které se zúčastnil coby cíl kouzla, vnímá obraz, zvuk, a další
smysly, ale nezná myšlenky, které cíli probíhaly hlavou. V závislosti na době rozkladu těla
nebo poškození hlavy mohou být některé vzpomínky nedostupné nebo “zašuměné”.

Detekce
Mana: 3
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 cíl
Trvání: ihned
Vyvolání: půl kola
Ověření: Vůle (INT) sesilatele vs Postřeh cíle (INT)
Obtížnost: 12
Vyžaduje: Vitální magie



Kouzlo nenápadně prosonduje cíl, konkrétně jeho životní auru a kouzelník je tak schopen
zjistit, koho má vlastně před sebou. Zjistí následující údaje:

● Moc postavy: zda je cíl začátečník, pokročilý, expert nebo legenda (viz. str 178) a ke
které hranici je blíže. Například pokud kouzlo odhalí, že cíl je mírně pokročilý,
znamená to, že bude na 6 - 8 úrovni.

● Zdraví: většinou je poznat na první pohled, jestli je postava třeba vážně zraněná
nebo v plné síle, někdy to ovšem může být skryto. Kouzlo toto odhalí. Jde o slovní
popis, ne o konkrétní počet životů.

● Psychické rozpoložení: sebevědomí, strach, pohrdání, prostě zjištění aktuálního
pocitu cíle

● Vyčerpání: jde jednak o fyzické, ale i o mentální vyčerpání. Pokud má například
kouzelník téměř vyčerpanou zásobu many, kouzlo to dokáže naznačit.

V případě, že sesilatel v pasti neuspěje, sice se požadované informace dozví, ale cíl si toho
je vědom (jako by se na něj kouzelník zblízka upřeně díval).

Dotek smrti
Mana: 15
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 5 kol
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 19
Vyžaduje: Vitální magie

Kouzlo z cíle vysává životní energii, způsobuje každé kolo ztrátu 1k6 životů. Dalším efektem
je, že nedovoluje cíli tuto energii obnovit. Jakékoli léčení ať kouzlem, lektvarem či
schopností po dobu trvání kouzla nepřidá cíli žádné životy. Kouzlo překvapivě dobře
účinkuje i proti nemrtvým, kteří ztrácejí 2k6 životů za kolo a navíc mají nevýhodu (-5) k
bojovým (fyzickým) akcím.

Hniloba
Mana: 15
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 21
Vyžaduje: Vitální magie

Kouzlo z cíle vysaje vláhu a životní energii. Jedná-li se o rostlinu nebo rostlinného tvora, je
efekt kouzla dvojnásobný.
Kouzlo nepůsobí na golemy, umělé bytosti, nemrtvé a animáky, byť jsou z rostlinných
materiálů. Prostě funguje pouze na živé cíle.
Cíl kouzla se pomalu začne zaživa rozkládat. Každé kolo ztrácí 1k6/2 životů a sníží se mu
stupeň síly a obratnosti o 1. Toto lze zvrátit léčením v daném kole.
Snížení síly a obratnosti se napravuje postupně spolu s životy.

Katapult



Mana: 8
Dosah: dotek
Rozsah: kouzelník
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 12
Vyžaduje: Vitální magie

Kouzlo umožňuje koncentrovat sílu a pak ji vmžiku uvolnit. Cíl se 1 kolo soustředí a
následně může provést nadlidský výkon - dostane Výhodu +5 k libovolnému hodu na sílu.
Toto lze využít k vzepření velmi těžkých věcí, například nadzvednout naložený vůz. Cíl ho
ale neudrží, síla po vteřině vyprchá.

Krvácej
Mana: 5 man za 1 krvácení
Dosah: 10 sáhů
Rozsah: 1 cíl
Trvání: ihned
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 17 + 2 za každé další krvácení
Vyžaduje: Vitální magie

Kouzlo má dvě možnosti působení.
První z nich umožňuje otevřít utržené sečné či bodné rány a způsobit krvácení. Podmínkou
je pochopitelně to, že cíl vůbec může krvácet a dále že má čerstvé zranění, které bylo
alespoň za 6 životů. V rámci seslání jednoho kouzla může kouzelník otevřít více těchto ran.
Dále může větší rány nechávat krvácet více, za každých 6 životů zranění původní rány lze
způsobit krvácení. Příklad: Válečník zasadil obru dvě sečné rány mečem. Prvním útokem
mu sebral 7 životů, druhým dokonce 12 životů. Kouzelník pak může seslat kouzlo Krvácej za
13 man s obtížností 21 a způsobit obru krvácení 3k6 každé kolo. Jedna rána krvácí za 1k6,
druhá za 2k6.
Druhá možnost je opačná, tedy jde o uzavření ran. V příkladu výše by tedy kouzelník
kouzlem se stejnými parametry tedy 13 man a obtížností 21 mohl všechna tři krvácení zase
zastavit.
Jedním kouzlem lze otevírat / uzavírat všechny rány na jednom cíli, nelze nechat krvácet
více cílů najednou.

Mluv s mrtvými
Mana: 20 man
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 10 kol
Obtížnost: 23
Vyžaduje: Nekromant

Nekromant se pokusí přivést duši tvora do jeho mrtvé schránky. Nehraje roli, jak dlouho je
dotyčný po smrti a co se z jeho těla zachovalo, stačí pouhý vlas. Nutnou podmínkou pro



úspěšné seslání kouzla je ovšem to, že duše nedošla spasení a neopustila tento svět. Něco
ji stále drží přivázanou k danému místu, například mocná kletba. Druhou možností je to, že
jde o velmi čerstvou mrtvolu - do jedné hodiny. V případě úspěchu se nekromantovi zjeví v
podobě přízračného ducha konkrétní bytosti z životní etapy, kterou si duch vybere. Duch
dokáže s nekromantem telepaticky rozmlouvat, ale jen na něm záleží, co mu poví.
Nekromant nemá žádnou páku krom vyjednávacího talentu. Na druhou stranu, duch nijak
nemůže uškodit nekromantu. Pokud jde o bludnou nebo prokletou duši, většinou si pamatuje
vše z neživota, ale jen málo ze života a to většinou pouze to, co se bezprostředně týká
důvodu kletby. Čerstvé mrtvoly si naopak pamatují téměř vše co za života.

Nekrotický rej
Mana: 50
Dosah: 20 sáhů
Rozsah: všichni tvorové v dosahu vyjma nekromanta
Trvání: ihned
Vyvolání: 2 kola
Obtížnost: 26
Vyžaduje: Nekromant

Nekromant tímto strašlivým kouzlem donutí duše všech tvorů v dosahu, aby mu odevzdali
část své životní energie. Pro toto kouzlo se počítá, že i nemrtví v sobě mají “duši”, která je
momentálně ovládá a kouzlo na ně tedy působí. Duše zasažených tvorů opustí svojí
schránku a proženou se tělem nekromanta a následně se vrací do svého těla. Ztrácí při tom
10 + 2x ODO životů (pokud je ODO například -1, ztrácí pouze 8 životů). Nekromant obdrží
polovinu této životní energie. V tomto případě mohou jeho životy jít nad jeho maximální
hranici životů, kdy následně ubývají rychlostí 1 život za směnu, dokud se nekromant opět
nedostane na svoji maximální hranici.
Důležité je, že pro zasažené tvory toto znamená chvilkovou smrt. Jejich těla se kácí k zemi.
Přestávají působit všechna jejich kouzla, očarování ale i kletby, které na ně byly uvaleny,
stejně jako přestávají působit pouta například mezi kouzelníkovou holí nebo přítelíčkem (tyto
lze následně obnovit příslušným rituálem bez nutnosti postupu na další úroveň) ale například
i pouto mezi nekromantem a jeho nemrtvými. Následující kolo jsou paralyzováni a
vzpamatovávají se z hrůzy prodělané smrti. Prodělaný šok pak jistě ovlivní jejich následující
chování, většina rozumných tvorů v hrůze prchá, zbytek se nenávistně vrhne na
nekromanta. Nekromant není schopen nikoho vyjmout, tedy ani členy jeho družiny a tento
zážitek rozhodně přátelství nepodporuje a podruhé (no vlastně ani poprvé) si ho nikdo
nechce zopakovat.

Očista
Mana: 3 many
Dosah: dotek
Rozsah: 1 cíl
Trvání: ihned
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 7
Vyžaduje: -



Kouzlo očistí cíl od nečistot, zbaví potu a prachu z cest a celkově zlepší vizuální dojem. Díky
tomu bude jistě úspěšnější například při vyjednávání. Minimálně zabrání nevýhodě, kterou
by postava mohla dostat za svůj vzhled a zápach, v některých situacích může dokonce
získat i výhodu (záleží na posouzení PJ pro konkrétní situaci).

Pouto nesmrtelnosti
Mana: 70
Dosah: dotek
Rozsah: 1 předmět
Trvání: stále
Vyvolání: 1 den
Obtížnost: 26
Vyžaduje: Nekromant

Vrchol magie Nekromantů. Během jednoho dne ve složitém rituálu Nekromant mentálně
odštěpí část svojí duše s odpovídající vitální energií a v závěru kouzla ji mentálně odřízne. V
tuto chvíli se trvale sníží počet many i životů Nekromanta o 5, a to i v případě, že se kouzlo
nepovede. Následně tuto část duše vloží do připraveného předmětu. Ten se stává enormně
odolným a zničit jej může pouze rozptýlením kouzla nebo pomocí mocného magického
předmětu (rozhoduje vypravěč) <v návaznosti na ostatní povolání možná doplníme další
způsoby zničení>. Nekromant vnímá každý (úspěšný či neúspěšný) útok na tento předmět,
zničení mu způsobí psychickou bolest.
Je-li Nekromant ve svém těle zabit, jeho duše je stažena do předmětu. V tomto stavu
nemůže kouzlit, může pouze telepaticky mluvit s bytostí, která se předmětu dotýká. Duši je
možné opět přenést do jiného těla. V takovém případě je Nekromant na 1. úrovni s 5 životy a
za každý den mu přibude 1 úroveň a 2 životy až do původního maximálního počtu před
sesláním kouzla. Předmět je tímto znehodnocen.
Pokud měl v okamžiku smrti Nekromant více předmětů, duše se přenese do nejbližšího z
nich.

Předstírej smrt
Mana: 20
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 1 den
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Postřeh (INT) vs. 20 nebo na Léčitelství či První pomoc (INT) vs. 17
Obtížnost: 19
Vyžaduje: -

Tímto kouzlem je kouzelník schopen u 1 osoby zpomalit životní funkce natolik, že se jeví
mrtvá.
Rozpoznat, že cíl není opravdu mrtvý, jde buď pomocí úspěšného hodu na past Postřeh
(INT) vs. 20 nebo na Léčitelství či První pomoc (INT) vs. 17. Kouzla detekující život v tomto
případě neúčinkují.
Kouzlo efektivně zastaví veškeré probíhající nemoci, otravy a jiné negativní účinky, které
závisí na tělesných funkcích. Magické efekty, které účinkují jen na mrtvé automaticky
selhávají. Jakmile efekt kouzla pomine, všechny přetrvávající efekty opět začnou působit.



Cíl kouzla stále vnímá dění kolem sebe, i když jen jako ve snu, a může se kdykoliv
předčasně probudit, pokud si to bude přát. Během prvních tří kol po probuzení se ale bude
pohybovat velmi ztěžka, je zpomalený.

Přežij
Mana: 7
Dosah: dotek
Rozsah: 1 živý cíl
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 15
Vyžaduje: Vitální magie

O někom se dá říct, že má tuhý kořínek, díky tomuto kouzlu to bude minimálně po dobu
trvání platit i pro cíl kouzla. Kouzlo zvyšuje (matematicky tedy spíše snižuje) hranici smrti o
10 životů. Pokud má tedy někdo hranici smrti -10, posune se po očarování tímto kouzlem na
-20 životů. Pokud se cíl kouzla dostane pod hranici vyřazení, tedy do záporných počtů,
vybudí kouzlo regenerační schopnosti cíle a díky tomu mu přibude 1 život za kolo a to až do
doby, kdy dosáhne hranice +1 život. Poté kouzlo končí. Pokud by někdo zrušil kouzlo dříve,
než se postava dostane do svojí hranice smrti, tedy například na -15 životech u cíle, co má
vlastní hranici smrti -10, tak cíl okamžitě umírá.

Spoutej nemrtvého
Mana: úroveň nemrtvého x 2
Dosah: 20 sáhů
Rozsah: všichni volní nemrtví v dosahu
Trvání: dle dodané many (Úroveň nemrtvého = počet many za den)
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: úroveň nemrtvého x 2 (+ 2 za každého dalšího)
Obtížnost: 15
Vyžaduje: Nekromant

Kouzlo umožňuje nekromantovi spoutat volné nemrtvé (i nehmotné) a dostat je pod svoji
kontrolu. Nekromant může ovládnout i více nemrtvých najednou. Doba spoutání může být
prodloužena, jako u kouzla Vyvolej nemrtvého.
Služebníky jiného nekromanta nelze tímto kouzlem ovládnout.

Strach
Mana: 20
Dosah: 20 sáhů
Rozsah: každý tvor v dosahu
Trvání: až 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Sesílání kouzel (INT) vs. Výdrž (ODO)
Obtížnost: 22
Vyžaduje: Nekromant



Z nekromanta se začne šířit vlna strachu. Živí tvorové ji vnímají na animální úrovni. Tedy tělo
reaguje spontánně bez ohledu na sílu vůle oběti. Pokud Nekromant při sesílání překoná hod
na Výdrž daného tvora, je cíl vystrašen. Nekromant se může soustředit až 10 kol. Po tu dobu
si ten, kdo uspěl v hodu na vystrašení musí házet znovu, vystrašení jsou stále vystrašení. Ve
chvíli, kdy se nekromant soustředit přestane nebo se vystrašený cíl dostane z dosahu
kouzla, odezní vystrašení během tří kol.
Přátelé nekromanta mají Výhodu +5 k odolání.

Unav
Mana: 5 za 5 bodů únavy
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: 1 tvor
Trvání: ihned
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 20 + 1 za další navýšení
Vyžaduje: Vitální magie

Kouzlo z cíle vysaje životní energii a způsobí jí tím únavu. K aktuální únavě cíle se přičte +5
bodů únavy. Tuto únavu lze navyšovat dodáním many navíc. Unavená či vyčerpaná postava
má postihy dle tabulky únavy a snižuje se rychlost jejího pohybu. Efekt působí pouze na živé
tvory a lze se ho zbavit stejným způsobem, jako jiné “obyčejné” únavy.

Vidění ve tmě
Mana: 1
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 6
Vyžaduje: -

Kouzlo umožňuje cíli vidění ve tmě stejně jako rodová schopnost trpaslíků.

Vodní dech
Mana: 4 za směnu
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 8
Vyžaduje: Vitální magie

Kouzlo umožní příjemci kouzla dýchat pod vodou jako kdyby byl na vzduchu. V podstatě mu
po dobu trvání kouzla vyrostou žábry.

Vytvoř slabinu
Mana: 2 x úroveň cíle za slabinu
Dosah: 10 sáhů



Rozsah: 1 tvor
Trvání: 5 kol
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Sesílání kouzel (INT) vs. Výdrž (ODO)
Obtížnost: 20 + 2 za každou další
Vyžaduje: Vitální magie

Tímto kouzlem kouzelník způsobí, že dotčený tvor získá slabinu podle jeho přání. Kouzelník
tuto slabinu určí při sesílání kouzla a cíl pak při zranění daným způsobem utrpí dvojnásobné
zranění. Pokud má tvor pro dané typ zranění imunitu, stane se pouze odolným, pokud má
odolnost, přijde o ni. V případě, že cíl již má stejnou slabinu, kouzlo nemá efekt.
Pokud Kouzelník při sesílání překoná hod na Výdrž (ODO) daného tvora, po dobu trvání
kouzla získá cíl zranitelnost dle kouzelníkova přání.
Kouzelník může zároveň přiřadit tvoru více slabin najednou, za další platí manu navíc a
zvyšuje se obtížnost seslání kouzla.

Vyvolej nemrtvého
Mana: úroveň nemrtvého x 3
Dosah: 20 sáhů
Rozsah: všechny cíle v dosahu
Trvání: dle dodané many (Úroveň nemrtvého = počet many za den)
Vyvolání: 1 kolo za úroveň
Obtížnost: úroveň nemrtvého x 3 (+ 2 za každého dalšího)
Vyžaduje: Nekromant

Díky tomuto kouzlu, je kouzelník schopen z pozůstatků vyvolat nemrtvé. Kouzelník si sám
může vybrat jakého nemrtvého chce vyvolat (jakýkoliv hmotný nemrtvý z bestiáře). Stav a
původ mrtvoly musí odpovídat vyvolávanému nemrtvému (ze ztrouchnivělých kostí nepůjde
vyvolat ghúl, z obyčejného vesničana nemůže být upír). Po vyvolání trvá nemrtvému 1 kolo
než povstane, nemůže tedy hned vykonávat akce. Pokud si kouzelník chce svého revenanta
udržet, musí za to zaplatit za každý následující den od vyvolání tolik many, kolik je úroveň
nemrtvého.

Tito služebníci pak telepaticky poslouchají každý rozkaz svého strůjce. Toto spojení funguje
na 1 míli za každou úroveň kouzelníka. Pokud by se tato vzdálenost prodloužila, nemrtví pak
nadále “žijí”, jsou si však vlastními pány.

Toto kouzlo lze použít i pro hromadné vyvolání nemrtvých. Mana za každého z nich se pak
sčítá. Obtížnost se odvíjí od nemrtvého s nejvyšší úrovní.

Zlepši fyzičku
Mana: 7 za zlepšení opravy o +1
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 14 + 2 za každé další zlepšení
Vyžaduje: Vitální magie



Tímto kouzlem lze dočasně zvýšit hodnotu opravy vybraného atributu. Zlepšit lze pouze
jeden fyzický atribut, tedy SIL, OBR nebo ODO. Novým sesláním kouzla lze zlepšit další.
Zvýšení ODO dočasně zvýší maximum životů, ale ty sami nepřibudou. Dále zvýší hranici
smrti.
Kouzlo provází i odpovídající fyzická změna - narostou svaly atp.

Změna velikosti
Mana: 10
Dosah: dotek
Rozsah: 1 cíl
Trvání: 1 směna
Vyvolání: 2 kola
Obtížnost: 12
Vyžaduje: -

Toto kouzlo dokáže buď změnit velikost cíle na dvojnásobek, nebo zmenšit na desetinu. Z
dvousáhového barbara tedy udělá buď čtyřsáhového obra nebo dvaceticoulového pidižvíka.
Kouzlo ale nijak neovlivní velikost předmětů, které má postava na sobě a proto je vhodné se
například před zvětšením svléknout.

Vysoká magie
Tabulka je pro účely ladění v betě, je z ní přehledně patrné rozdělení obtížností a nutných
znalostí pro jednotlivá kouzla.

Jméno Znalost Úroveň Obtížnost

1 Cizí jazyk Oborová 3 8

2 Dešifruj Profesní 10 16

3 Chůze po vodě Obecná 6 12

4 Identifikuj předmět Profesní 12 19 (24)

5 Jasnozřivost Oborová 8 14

6 Leť Oborová 5 8

7 Levitace Obecná 1 6

8 Most Oborová 7 13

9 Mystický oř Obecná 12 19

10 Najdi bytost Obecná 5 10 (15)



11 Najdi kouzla Oborová 3 8

12 Najdi předmět Obecná 1 6

13 Návrat Profesní 8 14

14 Oko zření Oborová 3 10

15 Oprav Oborová 6 12

16 Portál Oborová 16 23

17 Portálová čepel Profesní 11 17

18 Poselství Profesní 13 20

19 Pouto osudu Profesní 12 19 / 24

20 Předtucha Oborová 16 23

21 Přivolej předmět Profesní 7 13

22 Telekinetický rej Oborová 11 17

23 Telekineze Oborová 2 8

24 Teleport Obecná 5 6

25 Ticho Oborová 3 8

26 Zastav čas Oborová 17 24

27 Zašifruj Profesní 12 18

28 Zrcadlo minulosti Oborová 7 13

29 <vymyslet> Oborová 12 - 17 19 - 26

30 <vymyslet> Oborová 12 - 17 19 - 26

Dešifruj
Mana: 5 man za směnu
Dosah: -
Rozsah: kouzelník
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 16



Vyžaduje: Čaroděj

Kouzlo dokáže dešifrovat všemožné texty. Během trvání kouzla kouzelník může číst texty ve
všech běžných jazycích. Pokud jde o šifrovaný text, získává kouzelník výhodu +5 hodu na
rozluštění textu.

Chůze po vodě
Mana: 3 za směnu
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 12
Vyžaduje: -

Pomocí tohoto kouzla lze chodit po hladině vody i na ostatních nestabilních površích jako
například na sněhu, písku, blátě atp.
Chůze je poměrně obtížná, protože pohyb doprovází vlnění a houpání terénu pod postavou.
Rychlost jejího pohybu je tak o polovinu nižší, než je obvyklé.

Identifikuj předmět
Mana: 10 (15)
Dosah: dotek
Rozsah: 1 předmět
Trvání: ihned
Vyvolání: 5 (10) kol
Obtížnost: 19 (24)
Vyžaduje: Čaroděj

Toto kouzlo umožňuje čarodějovi rozeznat, zda jde o kouzelný nebo obyčejný předmět a
jeho případné možnosti použití. Základní identifikace odhalí:

● Zda předmět je či není magický
● Zda je očarování pozitivní nebo jde o prokletý předmět
● Obor magie, ať již alchymistický nebo kouzelnický.

Při seslání kouzla za 15 man s vyvoláním 10 kol a obtížností 24 kouzlo určí i přibližné
vlastnosti a způsob použití magických předmětů a v případě, že je předmět prokletý, i
podmínky této kletby. Pokud se efekt předmětu spouští po pronesení speciální formule nebo
hesla, dokáže kouzlo identifikovat, že je to nutné, ale samotné znění formule zjistit
nedokáže.

Jasnozřivost
Mana: 3 za 50 sáhů
Dosah: dle dodané many
Rozsah: koule o poloměru 5 sáhů
Trvání: 1 minuta
Vyvolání: 5 kol
Obtížnost: 14
Vyžaduje: Vysoká magie



Kouzelník se soustředí na místo v dosahu. Během trvání kouzla se mu v hlavě pomalu
odkrývá obraz zvoleného místa tak, jako by kouzelník stál v epicentru a rozhlížel se okolo.
Obraz je vždy trochu neostrý, ale dá se zhruba rozpoznat, co na daném místě je a kdo se
tam případně právě nachází. Pokud je v cílovém místě tma, kouzelník vše vidí tak, jako by
měl noční vidění. Kouzelník vnímá i zkreslené zvuky, tedy rozhovor uslyší, ale neporozumí
mu, stejně může vnímat slabě pachy.

Most
Mana: dle délky a trvání
Dosah: 0 sáhů
Rozsah: 10 sáhů za 5 man
Trvání: 10 kol za 2 many
Vyvolání: 5 kol
Obtížnost: 12 + 1 za každých započatých 10 man
Vyžaduje: Vysoká magie

Z místa, kde kouzelník stojí se postupně vytváří sáh široký, ale velmi tenký pás pevné many,
po kterém se dá bezpečně přejít. Kouzelník si může vybrat, zda bude povrch hladký a most
bude spíše klouzačka, nebo bude hrubý a neklouzavý. Nosnost je zhruba 100 liber na
čtvereční sáh, unese ale krátkodobě i větší zatížení, jen je třeba udržovat větší rozestup.
Vydrží tak jednu dvě rány těžkého kladiva, pak se zasažený sáh rozpadne. Zbytek ale bude
držet stále. Most nepotřebuje ukotvení, prostě visí v prostoru. Lze ho postavit i kolmo a
nechat si vytvarovat povrch do podoby žebříku a to třeba i uprostřed louky a vyrobit si tak
pěknou rozhlednu. Jen je třeba počítat s trváním, neb po vypršení času se most okamžitě
rozplyne.
Kouzelník může kdykoli použít akci na krátké soustředění a nechat most zmizet.

Mystický oř
Mana: 15 (20)
Dosah: 5 sáhů
Rozsah: 1 oř
Trvání: 1 hodina
Vyvolání: 3 kola
Obtížnost: 19
Vyžaduje: -

Pomocí tohoto kouzla si kouzelník doslova vytvoří magického oře, kdekoliv na pevné zemi
ve svém okolí (může být vytvořen i např. na palubě lodi, ale ne ve vzduchu). Toto zvíře je
průsvitné, jako by bylo celé z vody, velké přibližně jako kůň nebo menší. Pokud kouzelník
přidá 5 man, může vyvolat oře, který vypadá na první pohled jako opravdové zvíře. Při
pozornějším pohledu z blízka je však snadné poznat, že nejde o živého tvora.
Mystický oř je imunní vůči všem útokům kromě rozptylování magie a podobných efektů (je to
magický efekt).
Oř se pohybuje nejvýše rychlostí 20 mil za hodinu (i z kopce a do kopce) a má nosnost 100
liber. Pokud by kouzelník potřeboval větší nosnosti, musí vykouzlit dalšího. V tomto případě
buď může jít o dva oře za sebou (navazují na sebe, nejdou oddělit) nebo jednoho
mohutnějšího.



Oř dokáže skočit 10 sáhů do dálky a 2 sáhy do výšky a vyrovná se se sklonem do 45
stupňů.
Největší výhodou je pohodlnost, kdy jezdec jakoby zapadne do měkkého a nemusí se bát,
že bude shozen a téměř nevnímá, že se pohybuje. Kouzelník tedy klidně za jízdy může
sesílat kouzla. Oř dokáže jet bez problémů i po sněhu či dokonce po vodní hladině.
Aby se oř pohyboval, musí se ho kouzelník dotýkat, jinak se okamžitě zastaví na místě.
Za okamžitou akci mu kouzelník může dát povel, například “jdi rovně”. Oř potom jde rovně,
dokud nenarazí na nepřekonatelnou překážku, před kterou se automaticky zastaví. Oř sám
od sebe strom objet nedokáže. Druhá varianta je promítnutí cesty z mysli, kdy si kouzelník
představí třeba cestu od jeho věže do oblíbené hospůdky a pak se již o řízení nemusí starat.

Najdi bytost
Mana: 8 za 100 sáhů
Dosah: dle dodané many
Rozsah: jedna bytost
Trvání: 15 minut (1 směna)
Vyvolání: 5 kol
Obtížnost: 9 (14) + 1 za každých 100 sáhů
Vyžaduje: -

Funguje podobně jako kouzlo Najdi předmět. Kouzelník se při sesílání soustředí a vybaví
podobu nějaké bytosti, například elf, kostlivec, vlk. Pokud je bytost v dosahu, dokáže určit
směr, vzdálenost a přesné místo, kde se nachází. Pokud je podobných bytostí v dosahu
více, kouzelník vždy vycítí tu, která je mu nejblíže.
Kouzelník může hledat konkrétního jedince, pokud ho dobře zná a dokáže si dostatečně
přesně vybavit jeho detaily.
Pokud kouzelník hledá bytost, kterou předtím neviděl, zvyšuje se obtížnost sesílání na 15.

Návrat
Mana: 15 za každého tvora
Dosah: dotek
Rozsah: počet tvorů dle dodané many
Trvání: 1 hodina
Vyvolání: 10 kol
Obtížnost: 14 + 2 za dalšího tvora
Vyžaduje: Čaroděj

Během sesílání tohoto kouzla se musí všechny cíle kouzla dotýkat zvoleného místa. Kdykoli
během následující hodiny může čaroděj použít krátkou akci soustředění k aktivování
návratu. Kouzlo přenese všechny tvory na místo seslání kouzla. Maximální vzdálenost
přenosu je 1 míle a platí pravidla jako u teleportu, tedy nesmí být připoután atp.

Oprav
Mana: 5
Dosah: dotek
Rozsah: 1 předmět
Trvání: ihned
Vyvolání: 5 kol



Obtížnost: 12
Vyžaduje: Vysoká magie

Kouzlem lze opravit - zcelit jeden rozbitý (zlomený, roztržený) předmět. Jde opravdu jen o
spojení částí, které byly dříve spojené, neměl by žádný kus chybět. Spojovaná část (tedy
zlom) by neměla přesáhnout 10 coulů.

Portál
Mana: 50
Dosah: 5 sáhů
Rozsah: Kruh o maximálním poloměru 2 sáhy
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 10 kol
Obtížnost: 23
Vyžaduje: Vysoká magie

Kouzlo vyčaruje jeden kruhový portál, kterým lze po dobu trvání oboustranně procházet.
Portál nemusí být pevně ukotven, může se i vznášet ve vzduchu. Aby ovšem bylo možné
někam projít, musí existovat další portál, s kterým se lze propojit. Pro tento účel má každý
portál identifikační sadu znaků. Pokud je má čaroděj k dispozici, dokáže si je zapamatovat a
portály propojit. Přitom nehraje roli vzdálenost, kde se cílový portál nachází. Vzhledem k
trvání kouzla by se museli dva čarodějové domluvit a celkem přesně sesynchronizovat, aby
své dva portály propojili, což je velmi náročné. Proto spojili své síly s mocnými alchymisty a
na vzácných místech, kde jsou silné proudy vichrů many vytvořili trvalé portály neustále
napájené právě z vichrů. Netřeba zmiňovat, že takováto místa jsou velmi vzácná a leckdy
podléhají různým pravidlům použití, které si stanovuje jejich strážce. Během trvání kouzla
může čaroděj soustředěním řídit, co smí nebo nesmí portálem projít.

Portálová čepel
Mana: 7
Dosah: dotek
Rozsah: 1 sečná nebo bodná zbraň
Trvání: 5 kol
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 17
Vyžaduje: Čaroděj

Čaroděj očaruje sečnou nebo bodnou zbraň. Pokud tato zbraň zasáhne bytost, která může
krvácet, tedy zbraň přijde do kontaktu s krví, teleportuje zasaženého obránce na volné místo
přesně ve vzdálenosti 2k10 sáhů dle výběru obránce.

Poselství
Mana: 10 za prvních 10 mil + 1 za dalších 10 mil
Dosah: dle dodané many
Rozsah: 1 zpráva
Trvání: viz níže
Vyvolání: 6 kol
Obtížnost: 20



Vyžaduje: Čaroděj

Tímto kouzlem dokáže čaroděj poslat po vichrech many poselství konkrétní osobě. Jde o
zprávu, kterou je schopen sdělit za jednu minutu. Při sesílání čaroděj nemusí vědět, kde se
dotyčná osoba nachází, pouze množstvím vložené many určí dosah zprávy. Pokud je cílová
osoba dále, než je dosah, zpráva není doručena. Čaroděj se dozví, že příjemce zprávu
obdržel pouze v případě, že osoba se nachází blíže, než je polovina dosahu. Tedy například
při základním seslání musí být do pěti mil. Cíl se také musí nacházet na místě, kde jsou
přítomné vichry many. PJ si hodí 1k10 a při hodu 1 dojde ke ztrátě zprávy po cestě (šum ve
vichrech many).

Pouto osudu
Mana: 80 + 5 při každé meditaci (viz popis)
Dosah: dotek
Rozsah: 1 tvor nebo předmět
Trvání: do použití
Vyvolání: 10 kol
Obtížnost: 19 / 24 (viz popis)
Vyžaduje: Čaroděj

Tímto kouzlem spojí ve spletitém obrazu osudu čaroděj své vlákno s jedním tvorem nebo
předmětem. Je-li kouzlo aktivováno, okolo kouzelníka i cíle se začnou 6 kol v zářivých
spirálách stáčet vlákna osudu. Čaroděj postupně ztrácí vidění místa, na němž se nachází, a
začíná vidět místo, kde se nalézá cílový tvor nebo předmět. Během této doby může na to, co
vidí, reagovat, např. si seslat ochranné kouzlo. Po těchto 6 kolech je v zářivém záblesku
přenesen vedle cílového tvora či předmětu.
Kouzlo lze seslat dvěma způsoby.
Prvním je seslání na tvora, k němuž čaroděj má nějaký významný vztah (např. jej chce
chránit nebo mu dluží službu) - o dostatečnosti vztahu rozhoduje vypravěč. V tomto případě
musí pro seslání čaroděj uspět proti obtížnosti 19. Přivolání probíhá myšlenkou tvora, aby
čaroděj byl u něj. Druhým, obtížnějším, způsobem je vložení pouta do předmětu. V tomto
případě čaroděj musí stanovit podmínku aktivace (např. rozbít flakónek nebo přidržet
předmět nad plamenem). V tomto případě musí pro seslání čaroděj uspět proti obtížnosti 24
a předmět musí obsahovat část čarodějova těla (např. vlas nebo kapka krve). Předmět může
potom použít kdokoliv.
V obou případech čaroději po každé meditaci ubude 5 man, které udržují pouto (čaroděj si
nemůže vybrat - osud se neptá), dokud je tvor naživu (resp. předmět vcelku) nebo dokud
kouzlo není použito.

Předtucha
Mana: 30
Dosah: -
Rozsah: kouzelník
Trvání: 10 kol
Vyvolání: 1 kolo
Obtížnost: 23
Vyžaduje: Vysoká magie



Čaroděj získá na dobu 10ti kol vidění budoucnosti. Ví, co se stane příští kolo a může změnit
své chování a tím změnit budoucnost. Projevuje se to tak, že po odehrání kola může vrátit
čas, tím změnit jednu svojí činnost a udělat něco jiného nebo se pokusit znovu o to samé s
lepším výsledkem - má k činnosti výhodu +5.
Příklad: na čaroděje se řítí válečník. Ten se ho pokusí zastavit salvou blesků, ale neuspěje a
válečník na čaroděje zaútočí a trikem ho dokonce omráčí. To je budoucnost, kterou může
čaroděj díky předtuše změnit. Může provést následující:

- Pokusit se znovu seslat blesky, nyní s výhodou a tedy s možností seslat jich více za
více zranění.

- Pokusit se ubránit útoku válečníka - znovu si hodit na obranu s výhodou k hodu a tím
se útoku úplně vyhnout

- Pokusit se odolat omračujícímu triku - uhnout na poslední chvíli hlavou - nový hod
proti triku s výhodou

- Provést úplně jinou akci, v tomto případě se jako ideální jeví místo blesků seslat díky
rychlému kouzelní teleport do bezpečí.

Přivolej předmět
Mana: 15
Dosah: dotek
Rozsah: 1 předmět
Trvání: 1 den
Vyvolání: 10 kol
Obtížnost: 13
Vyžaduje: Čaroděj

Tímto kouzlem kouzelník připraví 1 předmět tak, že po vyřčení spouštěcího slova, které určí
při jeho seslání, se daný předmět rozletí k němu rychlostí 30 sáhů za kolo (svižný běh).
Podmínkou je vzdálenost 1 míle od předmětu a celková váha přivolaného předmětu nesmí
být více než 3 libry. Může obsahovat další předměty (např. batoh s výbavou). V případě, že v
danou chvíli má dotyčný předmět v držení jiná osoba, pokusí se jí vytrhnout a daná osoba
musí překonat past SIL vs. 7 a případně Reflex (OBR) vs. 13. pokud se po předmětu pokusí
chňapnout. Předmět se nedostane skrze pevnou překážku (truhla, zavřené dveře), ale
dokáže strčením překonat mírný odpor (přivřené dveře).

Telekinetický rej
Mana: 4 za kolo
Dosah: 30 sáhů
Rozsah: koule o poloměru 5 sáhů
Trvání: dle dodané many
Vyvolání: 1 kolo
Ověření: Reflex (OBR) vs. 12
Obtížnost: 17
Vyžaduje: Vysoká magie

Toto je silnější varianta kouzla Telekineze. Kouzelník jím dokáže na dálku rozpohybovat či
podržet množství předmětů v oblasti koule o poloměru 5 sáhů. Jejich množství není
omezeno počtem, ale jejich celková hmotnost nesmí přesáhnout 20 liber. Předměty lze
pohybovat až rychlostí 6 sáhů za kolo. Předměty není třeba mít stále na očích, aby s nimi šlo



pohybovat, je to ale bezpečnější. Pokud kouzelník chce, aby se předměty pohybovaly
přesně, musí se na to soustředit. Při soustředění lze kouzlo prodlužovat dodáním many
navíc.
Alternativně lze v oblasti způsobit doslova bouři předmětů, kdy se všechny volné drobné
předměty (do hmotnosti 1 libry) začnou zběsilou rychlostí pohybovat sem a tam a doslova jí
po celou dobu trvání kouzla vířit. Každý tvor v oblasti musí uspět v hodu na past Reflex
(OBR) vs. 12 nebo utrpí zranění za 1 až 2k6 životů za kolo (závisí na velikosti a ostrosti - na
spodní hranici budou malé tupé předměty, na horní poletující zbraně), od zranění se odečítá
kvalita zbroje od všude vůkol poletujících předmětů. V případě úspěchu utrpí pouze
polovinu. Podmínkou je dostatečné množství volných předmětů v oblasti.

Zastav čas
Mana: 30
Dosah: -
Rozsah: kouzelník
Trvání: ihned
Vyvolání: půl kola
Ověření: Atletika (SIL) vs. 7
Obtížnost: 24
Vyžaduje: Vysoká magie

Kouzlo samozřejmě nedokáže zastavit čas, jen kouzelníka neskutečně urychlí. Konkrétně se
pohybuje tisíckrát rychleji, než okolí. Kouzlo vytvoří kolem kouzelníka ochrannou bariéru, ve
které mu plyne čas normálním způsobem. Díky tomu má pět vlastních kol, během kterých
může něco udělat, než se zase zpomalí na běžnou rychlost.
Díky ochranné bariéře je ovšem velmi těžké zasahovat do okolního světa. I samotný pohyb
je ztížen, pokud se kouzelník chce pohybovat rychleji, než chůzí, musí překonat past Atletika
(SIL) vs. 7.
Pokud uspěje v hodu na Atletika (SIL) vs. 7, je schopen lehce pohnout s nějakým
předmětem. Například vychýlit letící šíp nebo útočící zbraň aby nezasáhla. Zranit někoho
vlastní zbraní je nemožné, stejně tak je nemožné sesílat kouzla. Pokud kouzelník pustí
nějaký předmět, co měl v době sesílání u sebe, zastaví se ve vzduchu a již na něj platí
normální čas, tedy kouzelník s ním sotva hne.
Zastav čas lze dokonce vyvolat pouze myšlenkou v téměř nulovém čase jako reakce na
nějakou událost, takže lze například i utéci blesku nebo zachránit někoho před smrtelnou
ranou. Pochopitelně to ovšem znamená seslání kouzla bez gest a slov s příslušným
nárůstem obtížnosti.

Zašifruj
Mana: 15
Dosah: dotek
Rozsah: 1 text
Trvání: stále
Vyvolání: 5 kol
Ověření: Čtení a psaní (INT) vs. Sesílání kouzel (INT)
Obtížnost: 18
Vyžaduje: Čaroděj



Toto kouzlo v jednom textu o délce do pěti stran prohodí písmena v jednotlivých odstavcích,
ale zachovává strukturu slov a vět. Díky tomu je možné šifrovaný text přečíst, pokud ten, kdo
se snaží šifru zlomit, překoná hodem na Čtení a psaní původní hod sesílatele na Sesílání
kouzel. V případě znalosti šifrování má k hodu Výhodu +5.
Čaroděj při seslání určí heslo, které text rozšifruje a kouzlo ukončí.

Zrcadlo minulosti
Mana: 20 + 1 za každé 2 roky navíc
Dosah: 10 let zpět + navíc dle vložené many
Rozsah: 1 místo
Trvání: viz popis
Vyvolání: 1 směna
Obtížnost: 12 + 1 za každých celých 10 let dozadu
Vyžaduje: Vysoká magie

Zrcadlo minulosti jedním z vrcholných kouzel Vysoké magie. Umožňuje nahlédnout do
časoprostoru a uvidět obraz (ne zvuk) minulých událostí na místě, kde kouzelník stojí. Z
hlediska ostatních se mu zamlží zrak a je duchem mimo.
Kouzelník vidí to, co se na daném místě dělo v době, kterou si přeje. Může se otáčet kolem
dokola, ale nemůže nikam jít.
Setrvání v časoprostoru je značně vysilující. Za každou minutu, kterou v něm stráví, získá
jeden bod únavy. Kolik času v něm stráví, je jen na kouzelníkovi.
Když kouzelník přesně ví, kam chce nahlédnout (datum a čas, nebo kolik času zpátky), je
situace jednoduchá a může se rovnou dívat. Horší to je, pokud hledá nějakou konkrétní
událost a neví přesný čas. Potom musí hledat a doufat, že si jí všimne, což je past na
Postřeh (INT). Za jednu minutu lze prozkoumat měsíc s pastí 14, prohlédnout 1 rok s pastí
20 nebo prolétnout 10 let s pastí Postřeh (INT) vs. 26. Pokud navíc neumí událost ani
pořádně popsat (kdo tam byl nebo co se dělo) a hledá pouze něco, co ho zaujme, má při
hodu na Postřeh Nevýhodu.


