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Poznámka autorů: Toto je pre-betaverze rozšíření zloděje pro vyšší úrovně. Příprava
betaverze, obsahující již zapracovanou zpětnou vazbu našeho týmu, je v běhu. Její
příprava nám nicméně trvá o něco déle, než bychom sami chtěli, a vnímáme netrpělivé
hlasy komunity. Proto vám přinášíme tuto prvotní možnost hrát dál, ač jí v tuto chvíli chybí
doladění v rámci týmu a není schválena Tirusem, hlavním tvůrcem Hlídky. K této verzi
není třeba posílat připomínky, k tomu bude sloužit betaverze. Nicméně, pokud přijdete na
schopnost, která podle vás k některé ze specializací chybí, budeme rádi, když ji
zformulujete v řeči pravidel a pošlete nám ji.

Kam posílat nápady na vylepšení, nové schopnosti, dovednosti, předměty?
ppp@dracihlidka.cz
Můžete o nich zároveň podiskutovat i na Discordu Dračí hlídky.

Zloděj PPP
Zloději mnohdy začínají své řemeslo hnáni bídou, křivdou nebo nátlakem. Pokud přežijí
krutou školu života a dostanou se z nejhoršího, otevírají se jim zcela nové možnosti. Někteří
se rozhodnou zbavit se bídy jednou provždy, soustředí se na cestu k získání bohatství
ostatních a stávají se Lupiči. Jiní si zvolí za cíl zkrátit život tomu, kdo jim křivdu způsobil, a
volí cestu Assassinů. A další touží po moci, neviditelné a silné jako pavučina - Siccové. Ať
tak či tak, stávají se z nich šedé eminence tohoto světa, jejichž moc ani bohatství nejsou na
první pohled vidět.
Podmínkou pro to, abys ses mohl specializovat, je dosažení minimálně šesté úrovně a
zvládnutí kombinace zvláštních schopností, které jí náleží. Jakmile se tak rozhodneš,
oznámíš to při přestupu úrovně PJ.



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 zlodějem bez zaměření po celý svůj život. Nebudeš tak nikdy příliš
omezen vybranou specializací.

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

TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ ZLODĚJE

Šestý smysl Získáš Výhodu (bonus +5) k náhlým hodům na Postřeh, Reflex
a získáš bonus +3 k iniciativě.

Expertiza Získáš dovednostní body navíc a můžeš si dovednost zvýšit i
vícekrát za úroveň.

Noční živel Tvé smysly si přivyknou na tmu a proto dokážeš provádět
všechny akce na bezprostřední vzdálenost i v naprosté tmě.

Citlivá místa Získáš bonus +3 do zranění s kuší a nebo vrhací zbraní.

Rychlé tasení Dokážeš přezbrojit své zbraně v okamžité akci.

Technika nabíjení Naučíš se používat nabíjecí kladky, takže kuše pro tebe již
nemají nároky na sílu, ale na obratnost.

Cílený útok Své útoky nyní můžeš mířit i na končetiny a tím svého nepřítele
zmrzačit.

Boj se dvěma
zbraněmi

K lehké jednoruční zbrani, či boji beze zbraně, můžeš navíc do
druhé ruky použít lehkou krátkou zbraň.

Obratný bojovník Při boji s lehkými jednoručními zbraněmi můžeš použít OBR
místo SIL.

Vícenásobné útoky
lehkou zbraní

Při boji s lehkými jednoručními zbraněmi, či boji beze zbraně,
můžeš útočit 3x za 2 kola.

Umění síly osobnosti Naučíš se dvě specializované dovednosti: Odhad sociálního
statusu, Výslech

Umění zlatky Naučíš se dvě specializované dovednosti: Handlování, Ukrytí
předmětu



ZLODĚJ
Zloději se díky zkazkám o jejich
dobrodružstvích stávají známými v
určitých kruzích společnosti, obvykle té
temnější. Jejich věhlas má váhu zejména
ve městech kde se zvěsti o přepadeních,
loupežích nebo vykrádání hrobek donesly
do těch správných uší. Proto nemají nouzi
o práci a bývají najímáni jako vrazi, zloději
nebo špioni právě na ty úkoly, na něž
zákon a vojáci nestačí. Samozřejmě, jejich
schopnosti a diskrétnost jsou znát také na
ceně jejich služeb, která nebývá malá.
Někteří se také rozhodli rozjet vlastní
byznys na hraně nebo za čárou zákona.
Ti, kterým se to podaří, pak mají
nebývalou volnost a stávají se vůdci
místního podsvětí, majíc pod palcem celá
města.

Zloděj díky svému věhlasu získává od 6.
úrovně přístup do místních doupat
uličníku, vyvrhelů a jiných podvratných
individuií. Zlodějské cechy se najdou v
každém větším městě, obvykle ve
sklepech pochybných hospod nebo
opuštěných budovách. Ve vesnicích se
běžně nevyskytují, byť nezřídka existuje
místní informátor zlodějského cechu i tady.
Tato tajná místa jsou obvykle dobře ukryta
před očima obyčejných lidí a zlodějský
cech zde poskytuje služby všem
zasvěceným. Ostřílený zloděj nemá
problém takovýto úkryt najít díky tajným
značkám zlodějského cechu. V cechu je
možné získat cenné informace, prodat
kradené zboží, skrýt se tady nebo také
nakoupit speciální předměty. Také je zde
možné získat úkol zadaný někým z
místních, nebo si koupit informace o tom
kdo ve městě je potenciální cíl na krádež.
V úkrytech cechu je zakázáno krást a
vraždit, podvádění v hazardních hrách a
pěstní souboje jsou však zpravidla
povoleny, pokud souhlasí obě strany. Do
cechu má přístup pouze zloděj, přivedení

nebo vyzrazení polohy úkrytu patřícího
cechu nezasvěcené osobě se trestá
doživotním vyloučením., Doslova, neboť
na takového zloděje je zpravidla ihned
vypsána odměna.

SPECIÁLNÍ PŘEDMĚTY
ZLODĚJE

V zlodějském cechu si dokáže zloděj
pořídit určité speciální předměty, které by
jen těžko sháněl v běžných obchodech.
Cechu je, za patřičně vyšší cenu, dodávají
potají zbrojíři a alchymisté. Máš-li ve
družině alchymistu, tyto předměty ti umí
vyrobit za cenu o třetinu nižší.
U každého předmětu je v poli Používá
uvedena specializace, která může
předmět použít se všemi výhodami.
Ostatní specializace (i jiná povolání)
mohou předměty používat, ale bez
popsaných výhod nebo s rizikem
nesprávné manipulace.

BOMBY

KOUŘOVÁ CLONA

Suroviny: 15
Základ: Skleněná kulička o průměru 5
coulů, zátka
Trvání: 2 kola
Popis: Skleněná kulička naplněná
třaskavinou reagující se vzduchem,
obvykle zavěšená na náhrdelníku nebo
opasku.
Používá: zloděj, assassin, sicco, lupič
Obtížnost: 10
Cena: 35 zl

Kulička kouřové clony má široké využití
pro překvapivý útok nebo útěk. Zloděj si
strhne z náhrdelníku kuličku a hodí ji na
zem. Tuto akci dokáže provést okamžitě,
tj. nestojí ho žádnou akci. Roztříštěná



kulička ihned vytvoří kolem zloděje hustý
oblak dýmu o poloměru 3 sáhů. Viditelnost
uvnitř je maximálně jeden sáh a zvenčí
dovnitř není vidět vůbec. Dým se rozplyne
za 10 kol.

OSLEPUJÍCÍ BOMBA

Suroviny: 35
Základ: kovová trubka o průměru 15
coulu, zápalná šňůra
Trvání: 2 kola
Popis: Kovová trubka s rozbuškou
Použití: vržení
Používá: zloděj, assassin, sicco, lupič
Obtížnost: 12
Cena: 40 zl

Tato bomba vytváří ohlušující výbuch a
silný záblesk, který na 6 kol oslepí a ohluší
všechny v kouli poloměru 5 sáhů, pokud
neuspějí v hodu proti pasti Reflex vs 13.
Mají Nevýhodu -5 do útoku a obrany a
nevidí dál než na 1 sáh. Zloděj pak může
nepozorovaně utéct, tedy pokud výbuch
nepřiláká další nepřátele.

VŠEHOKLÍČ

Suroviny: 40
Základ: Kožený obal, drát
Trvání: ihned
Popis: Flakón se směsí surovin,
zelenožlutá barva
Použití: nalití do kovového zámku nebo
na řetěz
Používá: lupič
Obtížnost: 12
Cena: 50 zl

Pokud se zlodějům nedaří zámek otevřít
svou zručností nebo nemají čas se pokusit
o otevření, s hanbou se uchylují k
brutálnějším řešením. Tato žíravina prudce
reaguje s běžným železem a tedy dokáže
během 10 kol rozleptat zámek nebo řetěz
běžné velikosti (ne tedy řetěz, držící

padací most). Neúčinkuje na magické
předměty ani na zbraně.

ZBRANĚ

ZÁPĚSTNÍ KUŠE
Asasínská zbraň - lehká střelná

Tato kuše využívá speciální
mechanismus, který lze upnout na
předloktí a je jej také možné schovat díky
jeho kompaktnosti, tak aby ho nebylo
možno běžným prohledáním odhalit.
Mechanismus na krátkou vzdálenost
vymrští šipku velikou silou, avšak kvůli
jeho složitosti neumožňuje rychlé nabití.
Zloději je tedy obvykle používají k
překvapivému útoku v prekérní situaci a
ne jako primární zbraň.

Přebití kuše trvá 2 kola. Tato kuše má
taktéž Výhodu +5 na dovednost Ukrytí
předmětu (OBR).

Útočnost: 3
Zranění: 2
Obrana: 0
Dostřel: 10/30
Hmotnost: 2,5 lb
Používá: assassin
Cena: 40 zl

ASASÍNSKÁ DÝKA - OBRANNÁ
(SWORDBREAKER)
Asasínská zbraň - jednoruční lehká krátká

Tato speciální dýka je určena k zachycení
zbraně nepřítele. Vyznačuje se čepelí na
jedné straně s ostrým hrotem a
zoubkovanými zářezy na hřbetu do
kterých zachytí a uvězní meč.

Útočnost: 1
Zranění: 0
Obrana: 3 (assassin) / 1 (ostatní)
Dosah: 1,5 sáhu
Dostřel: 6/15



Hmotnost: 0,5 lb
Používá: assassin
Cena: 15 zl

ASASÍNSKÁ DÝKA - ÚTOČNÁ
(STILETTO)
Asasínská zbraň - jednoruční lehká krátká

Tato ikonická dýka si získala svou bájnou
pověst právě díky asasínům. Úzká čepel a
krátká délka ji dává tu výhodu že ji je
možno skrýt téměř kdekoliv. Na druhou
stranu, není vyvážená pro vrh, lze ji použít
pouze pro boj tváří v tvář.

Má tak výhodu +5 na dovednost Ukrytí
předmětu (OBR).

Útočnost: 2
Zranění: 3
Obrana: 0
Dosah: 1,5 sáhu
Dostřel: 6/15
Hmotnost: 0,4 lb
Používá: assassin
Cena: 10 zl

PRSTEN S JEDEM
Gentlemanská zbraň - boj beze zbraně

Tuto skrytou zbraň používají zejména
vrazi, kteří se dokáží dostat dobře
střeženému cíli, ale musí se proto vzdát
svých konvenčních zbraní. Také je
oblíbenou obrannou zbraní šlechty v
situacích, kdy jim etiketa nedovoluje nosit
zbraň. Prsten samotný v sobě skrývá jehlu
kterou může zloděj s pomocí mechanismu
vytáhnout a bodnout jím nepřítele. Bodnutí
pak zevnitř prstenu uvolní obsah přímo do
těla oběti. Nejeden král už zakusil
zákeřnost této záludné zbraně, obvykle po
tom, co se zprvu přátelské objetí změnilo v
promyšlenou snahu vraha.

Jedy aplikované prstenem naproti
klasickému útoku zbraní způsobují
dvojnásobné zranění (všechno se dostane

rovnou do krve a nic se nesetře) a působí
2x rychleji. Na použití prstenu v boji se
vztahují bonusy pro boj beze zbraně.
Jestliže je postava prohledána, má na
dovednost Ukrytí předmětu (OBR) výhodu
+5. Na situaci a uvážení PJ pak záleží
jestli se cíl může útoku bránit nebo jej
chrání pouze ZO. Na rozdíl od ostatních
zbraní je však prsten možno použít v
rámci schopnosti Assasinace i když cíl
asasína vidí, ale není ve střehu.

Útočnost: 1
Zranění: 0
Obrana: 0
Dosah: 1,5 sáhu
Hmotnost: 0,1 lb
Používá: assassin, sicco
Cena: 30 zl

BOTA SE SKRYTOU ČEPELÍ
Gentlemanská zbraň - boj beze zbraně

Na pohled obyčejná bota, skrývající v
sobě čepel, s níž je možno zaútočit, nebo
třeba přeřezat pouta. Díky své
nenápadnosti je těžké ji najít i při
důkladném prohledávání.

Získává tedy výhodu +5 k Ukrytí předmětu
(OBR). Na použití boty v boji se vztahují
bonusy pro boj beze zbraně.

Útočnost: 2
Zranění: 1
Obrana: 0
Dosah: 1,5 sáhu
Hmotnost: 0,6 lb
Používá: sicco, lupič
Cena: 20 zl

VYCHÁZKOVÁ HŮL SE SKRYTÝM
OSTŘÍM
Gentlemanská zbraň - jednoruční lehká
krátká

Málokoho by napadlo, že to, co se jeví
jako zdobená dřevěná vycházková hůl, v



sobě skrývá dlouhé tenké ostří. Čepel
připomíná kord, avšak je mnohem kratší.
Tato zbraň však nemá žádnou záštitu,
která by chránila ruku. Má ovšem tu
výhodu, že málokterý strážný by odepřel
tuto nevinně vyhlížející pomůcku
kulhavému nešťastníkovi nebo
elegantnímu měšťanovi.

Při prohledání ma postava výhodu +5 k
Ukrytí předmětu (OBR). Na použití se
vztahují bonusy za dýku.

Útočnost: 3
Zranění: 0
Obrana: 1
Dosah: 1,5 sáhu
Hmotnost: 0,7 lb
Používá: sicco
Cena: 35 zl

HÁK NA LANĚ
Improvizovaná zbraň - obouruční lehká

I když je tento předmět obvykle používán
jako nástroj na zdolávání zdí nebo stromů,
je jej možno použít i v souboji. Útočník
roztočí lano s hákem a ve správný
moment jim zasáhne protivníka. Tato
zbraň může mít vícero podob, místo háku
bývá nezřídka také použita dýka, nebo
srp.

Díky lanu má táto zbraň větší dosah než
většina zbraní. Také dává výhodu +5 na
dovednost Lezení (OBR).

Útočnost: 4
Zranění: 2
Obrana: 0
Dosah: 3 sáhy
Hmotnost: 0,5 lb
Používá: lupič
Cena: 15 zl

PÁČIDLO
Improvizovaná zbraň - jednoruční lehká

Dobře známý předmět všem zlodějům,
může být také použit v případě ohrožení.
Málokdo by takové použití chtěl okusit na
vlastní kůži.

Díky použití síly páky má při otevírání
dveří nebo truhlic s využitím Atletika (SIL)
výhodu +5.

Útočnost: 2
Zranění: 0
Obrana: 1
Dosah: 1,5 sáhu
Hmotnost: 0,7 lb
Cena: 2 zl

BOXER
Improvizovaná zbraň - boj beze zbraně

Kovová zbraň s výstupky nebo ostny,
která se navléká na prsty. Oblíbená
zejména šampiony pouličních soubojů a
nelegálních pěstních turnajů bez pravidel.
V případě zásahu pak působí devastační
zranění.

Tuto zbraň je díky své malé velikosti
možno jednoduše schovat a proto má
výhodu +5 na Ukrytí předmětu (OBR).

Útočnost: 1
Zranění: 1
Obrana: 0
Dosah: 1,5 sáhu
Hmotnost: 0,3 lb
Používá: lupič
Cena: 2 zl



VOLITELNÉ SCHOPNOSTI
ZLODĚJE NA VYŠŠÍCH
ÚROVNÍCH

ŠESTÝ SMYSL

Život na hraně mezi odhalením a
úspěšnou loupeží způsobil, že zloději
dokáží vnímat i věci, které běžný člověk
nepostřehne. Často totiž pro ně znamená
rozdíl mezi životem a smrtí.

Zloděj získává výhodu +5 k náhlým
hodům na Postřeh a Reflex. Jedná se
tedy o hody proti nastraženým pastem a
schopnostem nepřátel. Tento bonus není
možno využít v případě, že danou činnost
vykonává zloděj. Neuplatňuje si tedy
bonus v případě aktivního hledání, nebo v
případě použití schopnosti Cílený útok.
Zloděj také získává bonus +3 k iniciativě.

EXPERTÍZA

Zloději jsou natolik všestranní, že se
dokáží specializovat více dovednostech,
než běžní dobrodruzi. Zefektivněním učení
se však některým zlodějům podařilo
předčit i jejich kolegy.

Zloděj se naučí efektivně získávat nové
dovednosti a vylepšovat stávající. Při
přestupu na novou úroveň může navýšit
svůj stupeň dovednosti o 3 stupně
najednou. Výsledný stupeň dovednosti
však nesmí nikdy být vyšší než úroveň
zloděje + 2. Zloděj taktéž získá při
přestupu na novou úroveň o 2 x úroveň
postavy víc dovednostních bodů. Aplikuje
se zde pravidlo zpětné opravy a tedy při
získání této schopnosti získává bonusové
body i za předchozí přestupy.

Přiklad: Zloděj Dezmond se při přestupu
na 7. úroveň rozhodl seriózně věnovat

studiu a zdokonalování jeho zručností a
tak jsi vzal schopnost Expertíza. Získá
tedy jednorázově 56 dovednostních bodů.
Je to proto, že za každou dosaženou
úroveň (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28)
získává zpětně 2 dovednostní
body/úroveň (28 x 2 = 56).

NOČNÍ ŽIVEL

Různé druhy podvratných živlů ve městě
ožívají zejména v noci, podobně jako
predátoři, kdy jsou jejich oběte nejméně
ostražité. Proto se museli nočnímu
prostředí přizpůsobit. Jejich oči přivykli na
tmu a tedy vidí ve tmě lépe nežli běžný
člověk. V naprosté temnotě se pak
dokážou orientovat výlučně pouze pomocí
sluchu a hmatu.

S touto schopností umí zloděj provádět
všechny běžné akce v jeho bezprostřední
blízkosti i v naprosté tmě. Nemá tedy
nevýhodu když útočí tváří v tvář a ví určit
kde se nepřítel nachází na základě zvuků.
Taktéž může bez postihu využívat své
dovednosti. Je však na uvážení PJ zdali je
dovednost možno provést i bez použití
zraku. Například čtení v naprosté tmě není
možno provést. Taktéž past, která
nevydává žádný zvuk a aktivuje se
dotekem není možno bez použití zraku a
hodu na Postřeh (INT) nalézt bez
spuštění.

CITLIVÁ MÍSTA

Mistrovství v použití střelných a vrhacích
zbraní nespočívá v tom kolik projektilů
dokáže jeden vystřelit na cíl. Důležitá je
především přesná muška a zkušenost na
které místo na nepříteli se zaměřit. Tak i
vrh lehké dýky nebo malé šipky dokáže
najít citlivé místo a způsobit veliké
zranění.



Zloděj působí dodatečné zranění +3 s
kušemi a vrhacími zbraněmi.

RYCHLÉ TASENÍ

Každý správný zloděj ví, že o přežití v
nebezpečných situacích rozhodují
sekundy. Proto jsou vždy připraveni na
případný útok nebo změnu situace.

S touto schopností dokáže zloděj
přezbrojit v souboji místo své okamžité
akce.

TECHNIKA NABÍJENÍ

Zloději se snaží své nedostatky řešit svou
vynalézavostí. Proto v mnoha ohledech
své nedostatky kompenzují různými
udělátky a mechanismy. Je tak tomu i u
kuší, které si dokáží přizpůsobit různými
kladkovými nabíjecími mechanismy.

S touto schopností dokáže zloděj
efektivně používat i kuše na které nemá
dostatečný bonus za sílu (SIL). Místo něj
využívá své mrštné ruce na obsluhu
nabíjecího mechanismu, kde si dává
pozor na případné zaseknutí. Namísto
požadavku na SIL na použití zbraně tedy
využívá bonus za OBR. Pro střední kuši je
tedy nutný bonus +0 OBR a pro těžkou
kuši +2 OBR.

CÍLENÝ ÚTOK

Díky své mrštnosti dokážou trénovaní
zloději svými útoky přesně zasáhnout
citlivá místa nepřátel. Dokážou tak
zasáhnout končetiny, nebo hlavu.
Zasáhnout takovým útokem je však velice
obtížné.

Zloděj díky této schopnosti dokáže zaměřit
útok na ruku, nohu nebo hlavu nepřítele.

Provede tedy útok s nevýhodou -5 a
pokud zasáhne, provede ověření na
Reflex (OBR) vs. Reflex (OBR) nepřítele.
V případě úspěchu se podle zaměření
projeví následující efekt:

● Útok na hlavu - krvácivé zranění
1k6

● Útok na ruku - zmrzačení ruky
(nevýhoda na útok a gestikulaci –
viz RSS)

● Útok na nohu - zmrzačení nohy
(zpomalení - viz RSS)

Všechny efekty mají trvání až do ošetření
(první pomoc, magie nebo elixír). Tuto
schopnost je také možno kombinovat s
dovednostmi použitelnými v boji.

BOJ SE DVĚMA ZBRANĚMI

Lehké krátké zbraně jsou oblíbeným
nástrojem zlodějů. Někdy až natolik, že se
v podstatě stávají prodloužením jejich těla.
Proto je umí používat i s jinými zbraněmi.

Když zloděj bojuje beze zbraně nebo s
jednoruční lehkou zbraní, může v druhé
ruce držet ještě lehkou krátkou zbraň a
efektivně ji využít v boji. Statistiky obou
zbraní se pak pro boj sčítají. Také se pro
obě zbraně uplatňují bonusy za
schopnosti, které vyžadují určitý typ
zbraně (vždy však pouze jednou).

Přiklad: Zloděj Kvítko se při hře v kostky
pohádal s kolegou Kramářem, což vyústilo
v boj. Oba zloději však trénovali boj se
dvěma zbraněmi.

Kvítko využívá v boji Kord (5/0/2) a dýku
(2/1/1) a uplatní si také bonus za
schopnost Vražedné ostří (2/0/2) díky
bodné lehké zbrani. Jeho statistiky zbraní
pro boj jsou tedy v součtu (9/1/5 -
Útočnost/Zranění/Obrana).



Naopak Kramář neměl své zbraně po ruce
a tak bojuje pouze se svými okovanými
rukavicemi (0/1/1) a nožem (1/1/0), který
byl ukryt v jeho botě. Může si ale uplatnit
bonus za Boj beze zbraně (3/0/3) a
Vražedné ostří (2/0/2). Výsledná hodnota
síly jeho zbraní tedy bude (6/2/6 -
Útočnost/Zranění/Obrana).

OBRATNÝ BOJOVNÍK

Každý, kdo už jednou zakusil boj se
zkušeným zlodějem, ví, že stíhat držet
krok s jejich vražedným tempem není
žádná legrace. Neustálé úskoky, výpady
nebo klamlivé finty popletou hlavu
nejednomu nepříteli. Proto v boji využívají
hlavně svou mrštnost a ne divokou sílu
jako obávaní válečníci.

Když zloděj bojuje tváří v tvář beze zbraně
nebo s lehkými zbraněmi, může si do
útoku započítat bonus za obratnost (OBR)
místo bonusu za sílu (SIL).

VÍCENÁSOBNÉ ÚTOKY
LEHKOU ZBRANÍ

I světa neznalá bytost ví, že zloději bývají,
jak už z názvu jejich profese vyplývá,
malá, mrzká a nenápadná stvoření. Jen ti
jež s nimi ale zkřížili zbraň ví, že dokáží
být také výbornými bojovníky. Obratný styl
boje jim umožňuje se zbraněmi jež nejsou
příliš těžkopádné bleskurychle útočit.

S touto schopností zloděj bojující beze
zbraně nebo s lehkými zbraněmi získává v
souboji tváří v tvář od šesté úrovně 3
útoky za 2 kola. Od dvanácté úrovně se
pak tato schopnost dále rozvine a zloděj
dokáže útočit dvakrát za kolo.

UMĚNÍ SÍLY OSOBNOSTI

Veliká část úspěchu zlodějů tkví v tom, že
si umí vybrat správnou oběť nebo se
alespoň předem připravit na prácičku tím,
že získají všechny dostupné informace.
Nejednou je k tomu třeba použít i drsnější
metody.

ODHAD SOCIÁLNÍHO STATUSU (CHAR)
profesní dovednost - znalostní
Ověření: Hazardní hry (CHAR) vs. Vůle
(CHAR)

Zloději si velice dobře všímají svého okolí,
díky nepozornosti by jim mohl ujít dobrý
úlovek. Zejména si všímají oblečení,
vystupování a zdali mají potenciální oběti
hluboko do kapes. Nejlépe to je ovšem
možné zjistit při zhýralé zábavě nebo
hraní her.

Zloděj který se věnoval umění podvádění
v hazardních hrách, umí dobře rozpoznat
lukrativní osoby. Může se o to pokusit
během hraní hazardních her, nebo i
pouhým rozhovorem s danou osobou.
Jestliže k ní nemá přístup a snaží se dané
informace získat pouze pozorováním
jejího vyjadřování, vzhledu a manýrů, má
nevýhodu -5. Pokud uspěje, získá
přibližné informace o tom, jak zámožná
daná postava je a jakou velkou sumou
mincí momentálne disponuje. Také zjistí
její přibližný společenský status - k jakému
stavu náleží a čím se asi živí.

Dané informace pak může využít na
zpracování postavy v rámci hazardní hry a
přinutit ji jít all-in (podpořeno klasickým
hodem na hazardní hry).

VÝSLECH (CHAR)
profesní dovednost - znalostní
Ověření: Přesvědčování (CHAR) vs. Vůle
(CHAR)

Moudro praví, že ten kdo lépe pozná



bojiště, vyhrává bitvu. U nekalých činností
to pak platí dvojnásob. Proto není divu, že
se zloději naučili vyvinout psychický tlak
na osoby, nad kterými mají převahu, aby
získali i tajné informace, o něž by se
vyslýchaný za normální situace jen nerad
podělil.

Zloděj může pomocí této dovednosti při
rozhovoru navést svými otázkami tak, aby
mu nedopatřením vyzradila informaci
kterou normálně nikomu nesděluje a
dobře si ji střeží.

Nebo může zloděj zajít ještě dál a uchýlit
se k násilnému přesvědčování, což mu dá
na ověření dovednosti výhodu +5. Na
takovýto výslech však musí nad postavou
získat převahu do té míry, aby měla strach
a nejdřív ji musí zpacifikovat tak, aby
nemohla utéct (například svázáním nebo
obklíčením v temné uličce). Pomocí
výslechu dokáže vytáhnout i ty nejtajnější
informace. Postava, která byla násilně
vyslýchána, však už zloději nikdy nebude
věřit a bude z něj mít strach.

UMĚNÍ ZLATKY

Možností dobrého výdělku nikdy není
dost. A tak zloději hledají i alternativní
způsoby jak si vydělat, nebo alespoň s
lupem úspěšně utéct bez újmy.

HANDLOVÁNÍ (INT)
profesní dovednost - znalostní
Ověření: Odhad ceny (INT) vs. X

Ne vždy je možné věnovat se nekalým
činnostem, proto se někteří zloději
rozhodli dát na cestu kupců. V těžkých
chvílích si dokážou vydělat na živobytí
handlováním a překupnictvím. Jejich
hlavním mottem je “Nakoupit levně a
prodat za dvojnásobek”.

Jestliže zloděj uspěje v hodu proti pasti
dané PJ, získá za jeden den (vesnice) až

několik týdnů (hlavní město) přehled o
místním trhu a cenách na něm. Při
handlování o ceně předmětu pak získává
výhodu +5 na Přesvědčování (CHAR) vs.
Vůle (CHAR). Také umí určit, které
předměty jsou prodávány pod cenou a
využít tuto informaci na nakoupení levných
předmětů a jejich následném prodání v
jiném měste.

Podobně může tuto dovednost použít na
odhad ceny magického předmětu, pokud
ví, jaký efekt dává svému nositeli.

UKRYTÍ PŘEDMĚTU (OBR)
profesní dovednost - znalostní
Ověření: Vybírání kapes (CHAR) vs.
Postřeh (INT)

Vybíráním kapes boháčů se zloději
mimovolně naučili důležitou věc. A to, jak
ukrýt předměty, aby o ně sami nepřišli.

Díky této dovednosti dokáže zloděj zběhlý
v prošacování jiných skrýt předmět na
svém těle. V případě ukrytí v šatech je
možné malý předmět jako např. dýku nebo
paklíč propašovat i do střežených prostor
a to i při prohlídce strážemi. Jestliže chce
zloděj skrýt větší předmět, může se o to
pokusit. To obvykle stačí na ukrytí
předmětu před zvědavýma očima, bude-li
však detailně prohledán, zloděj bude mít
na Ukrytí předmětu Nevýhodu -5.
Maximální velikost předmětu který dokáže
takto skrýt, závisí na PJ. Některé speciální
předměty pak mají na jejich ukrytí Výhodu
+5. Na ukrytí předmětu si zloděj hází
použitím dovednosti Vybírání kapes
(OBR) vs. Postřeh (INT).



TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ ASSASSINA

Výhodná pozice Při prvním útoku v boji při hodu 1k6 počítáš, jako by ti už padla
6.

Assasinace Při útoku z utajení, či útoku do základní obrany dáváš 2x
zranění.

Riskantní útok Získáš jeden útok navíc, ale ztratíš tím jednu obranu.

Vražedné zbraně Získáš bonus +3 k útoku i obraně s assassinskými zbraněmi.

Výroba jedů Naučíš se vyrábět speciální assassinské jedy.

Umění parád Naučíš se tři další specializované dovednosti: Prohození pozic,
Hlavounova finta, Kontrolovaná trajektorie

Mistrovství rváčů Naučíš se tři specializované dovednosti: Dokonalá muška,
Přesný zásah, Otřesení

Mistrovství skrývání Naučíš se tři specializované dovednosti: Infiltrace, Pán stínů,
Utajený útok



ASSASSIN
Assassini jakožto nejobávanější zabijáci
podsvětí a úhlavní nepřátelé strážců
zákona jsou bez milosti loveni lovci
odměn. Aby si zajistili ochranu, sdružují se
do malých klanů či famiglií, kterým jsou
naprosto oddáni. Nemusí mít tedy strach z
prozrazení svými druhy, protože jejich
kodex dává famiglii na první místo.
Dojde-li k vraždě člena, je na jeho
bratrech, aby ztrátu spravedlivě vykoupili
krví. Nezřídka se stává, že tato krev patří
znepřátelené famiglii.

Tyto famiglie jsou z hlediska mechanik
obdobou běžného zlodějského cechu,
dávají však větší prostor pro rozvíjení
příběhu. V některých případech Assassin
není členem běžné famiglie, ale vstupuje
do služeb rozvědky království nebo služeb
mocné osoby. V takovém případě nezáleží
tolik na loajalitě k jednotlivým členům, ale
spíše k samotnému králi nebo státnímu
zřízení. Tajným poznávacím znakem
asasínů je had, ale každá famiglie má svůj
unikátní erb. Obvykle je tedy možno určit
příslušníka famiglie podle druhu
vyobrazeného hada.

VOLITELNÉ SCHOPNOSTI
ASSASSINA

VÝHODNÁ POZICE

Assassini vědí, že nejefektivnější je
zasáhnout jen jednou a to pořádně. Proto
věnují svou pozornost získání výhodné
pozice, odkud mohou využít své převahy.

Pokud jsi se měl možnost se před
soubojem alespoň jedno kolo připravit a
ohlásíš použití této schopnosti, při prvním
útoku v souboji při výpočtu hodu na útok

počítáš, jako by ti při prvním hodu 1k6
padla 6. Šance získat kritický útok je tak
mnohem větší.

Během souboje pak můžeš použít tuto
schopnost znovu, ale pouze v případě. že
jsi se vzdal útoku (v případě
vícenásobných útoků jednoho).

ASSASINACE

Bezmocnost obětí assassinů při pocitu, že
každou chvíli pocítí jeho ostří, je snad
nejhorší pocit, který je možné zažít.
Naštěstí neexistuje mnoho těch, kteří by
měli tu možnost o takovém pocitu
vyprávět.

Pokud útokem zasáhneš postavu, která tě
nevidí (útok zezadu, ze stínů,
neviditelnost) nebo se nemůže bránit
(vyplýtvaná aktivní obrana, paralýza),
veškeré způsobené zranění se
zdvojnásobí.

RISKANTNÍ ÚTOK

Zoufalé situace vyžadují zoufalá řešení.
Pro dokončení úkolu jsou Assassini
mnohdy schopni obětovat i sami sebe.

Asasín se může během svého kola
vyměnit jednu obranu za útok navíc. Tuto
schopnost je možno použít pouze jednou
za kolo (tedy v případě, že má více obran,
může vyměnit za útok pouze jednu).

VRAŽEDNÉ ZBRANĚ

Efektivní použití zbraní určených pro
překvapivé útoky a asasínský styl boje
vyžadují značný trénink. Po jeho zvládnutí
se však v rukou assassina stávají
skutečným postrachem.

Pro dýky, označené jako assassinské



zbraně, získává assassin bonus +3 do
útoku a obrany.

VÝROBA JEDŮ A BOMB
(OBR)
profesní dovednost - znalostní (3. stupeň
zvládnutí)
Ověření: Výroba jedů (OBR) vs. X

I když asasíni nejsou zběhlí v alchymii,
naučili se jak extrahovat jed z exotických
hadů, žab a pavouků.

Assassin s sebou nosí různé typy
exotických zvířat, ze kterých dokáže
jednou denně vyextrahovat dostatek jedu
na jednu novou dávku nebo posílení
dávky jedu. Jejich ceny se pohybují v
desítkách až stovkách zlatých dle druhu
(cenu stanoví PJ). Posílení u jedů (kde je
to možné) při překonání pasti zvyšuje past
o +1, ale v případě neúspěchu je jed
znehodnocen. Využívá k tomu novou
dovednost Výroba jedů (OBR). Použitím
této dovednosti se také jako bonus naučí
vyrábět bomby uvedené v předmětech
cechu za cenu o třetinu nižší.

MĚSÍČNÍ POLIBEK

Základ: exotický pavouk
Trvání: 1 hodinu
Výroba: 10 minut
Popis: Nažloutlá průhledná viskózní
tekutina.
Použití: zranění/pozření
Past: ODO vs. 1 (+1 za každé posílení)
Obtížnost: 10

Tento jed způsobí, že postava, která
neuspěje v hodu na past, okamžitě
upadne to tvrdého spánku, ze kterého ji
může probudit pouze způsobení velké
bolesti (např. zranění) .

DIVOTVORNÉ SÉRUM

Základ: exotická žába
Trvání: 1 směna
Výroba: 15 minut
Popis: hnědý hustý sliz
Použití: zranění/pozření
Past: Vůle (CHAR) vs. 8 (+1 za každé
posílení)
Obtížnost: 11

Látka, která způsobuje výbuch vjemů a
pocitů. Jestliže postava nepřekoná past,
získává Nevýhodu -5 na všechny pasti a
dovednosti spojené s inteligencí nebo
charismou.

ČERNÁ SMRT

Základ: exotický had
Trvání: během tří kol
Výroba: 20 minut
Popis: bílá průzračná tekutina se silným
zápachem
Použití: zranění/pozření
Past: ODO vs. 6 (+1 za každé posílení)
Obtížnost: 13

Velice silný jed, který působí okamžité
zranění 1k6, rozložené do tří kol. Za každé
posílení se pak zranění zvyšuje o dalších
1k6. Jed je možné posílit maximálně 10
krát. Pak už je natolik koncentrovaný, že
další posílení není možné.

UMĚNÍ PARÁD (OBR)
profesní dovednost - znalostní (3. stupeň
zvládnutí)
Ověření: Umění parád (OBR) vs. Reflex
(OBR)

Mít pár triků v rukávech se vždy hodí a
assassini to velice dobře vědí.

Umění parád je nová dovednost, s jejíž
pomocí dokáže assassin použít 3 bojové
dovednosti. Všechny 3 tedy využívají
základ dovednosti Umění parád (OBR).



PROHOZENÍ POZIC (OBR)
Tuto speciální akci může assassin použít
jako součást běžného útoku. Pokud
uspěje v hodu na Umění parád (OBR) vs.
soupeřův Reflex (OBR), dokáže různými
výpady přijmout protivníka změnit pozici
tak, aby skončil na místě, odkud assassin
původně útočil. Assassini obvykle tenhle
trik využívají na získání výhodnější pozice
v chumlu nepřátel, nebo na překonání
nepřítele a následný útěk.

Dovednost lze použít na každého
protivníka jednou bez omezení. Při dalším
útoku si už dá totiž dobrý pozor, assassin
má tedy k hodu Nevýhodu -5.

HLAVOUNOVA FINTA  (OBR)
Bojuj hlavou. Tvého nepřítele dovede k
šílenství a tebe k jeho srdci.
-Instruktor Hlavoun, famiglie Mamba-

Tuto akci může assassin použít místo
útoku. Jestliže překoná Umění parád
(OBR) vs. Reflex (OBR) protivníka,
dokáže ho svým útokem natolik vyvést z
rovnováhy, že nepřítel získá v tomto kole
nevýhodu -5 na obranné akce.
Dovednost lze použít na každého
protivníka jednou bez omezení. Při dalším
útoku si už dá totiž dobrý pozor, assassin
má tedy k hodu Nevýhodu -5.

KONTROLOVANÁ TRAJEKTORIE
(OBR)
Kontrolovaná trajektorie je speciální akce,
která nestojí žádný čas a je součástí
běžného útoku. Assassini se natolik
zdokonalili v souboji na dálku, že dokáží
zasáhnout i nepřítele v krytu. Jestliže
překonají svým hodem na Umění parád
(OBR) vs. Reflex (OBR) protivníka, podaří
se jim zamířit na nechráněnou část a tedy
negují bonus do obrany nepřítele v
polovičním a tříčtvrtečním krytu. Bonus z
dovednosti je také možno použít, kdyži se
postava snaží zasáhnout nepřítele, který
je blokován spřátelenou postavou.

Tuto dovednost je možno používat
neomezeně v rámci útoku.

MISTROVSTVÍ RVÁČŮ

Na rozdíl od svých kolegů assassini
počítají s tím, že budou dříve či později
prozrazeni. Proto ví, jak se s problémy,
které nastanou po dokončení úkolu, pěkně
porvat.

Mistrovství rváčů je nadstavba Umění
rváčů z příručky hráče PPZ. Proto
následující dovednosti používají pro
ověření stupeň dovedností z pravidel pro
začátečníky. Jedná se tedy o nové
dovednosti, které však zohledňují
dosavadní trénink assassina v dané
dovednosti.

DOKONALÁ MUŠKA (OBR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Oko střelce (OBR) vs. Reflex
(OBR)

Kuše je spolu s dýkou základní pracovní
nástroj assassina. Proto se není čemu
divit, že si časem vypěstuje dokonalou
mušku. Už se nepotřebuje tedy tolik
chystat a složitě střelu vypočítávat. Dlouhý
tréning funguje instinktivně.

Dokonalá muška funguje naprosto stejně
jako oko střelce (PPZ H 1.1, strana 131).
Lze tedy s její pomocí zasáhnout i těžké
neživé cíle (lanko, svíčka, lampa a
podobně). A stejně tak je možné vystřelit i
na živou bytost. Pak assasín hodí na Oko
střelce (OBR) vs. Reflex (OBR). V
případě, že assasín uspěje, tak získá k
útoku Výhodu (bonus +5). Toho lze využít
s s jakoukoli zbraní na dálku.

Dokonalá muška má však jednu velkou
výhodu. Asasín se na ní nemusí nijak



připravovat a je schopen ji využívat
prakticky neustále.

PŘESNÝ ZÁSAH (OBR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Falešný útok (OBR) vs. Reflex
(OBR)

Jak si assassin poradí s chodícím
obrněncem? Jednoduše - najde místo,
kde kovář šetřil železem. Ne nadarmo
kolují zvěsti o dávném elfském hrdinovi Ar’
Khilovi, který doplatil na to, že ztratil své
okované boty.

Přesný zásah je speciální akce, která
nestojí žádný čas a je součástí běžného
útoku. Abys v něm uspěl, musíš uspět
hodem na Falešný útok (OBR) vs. Reflex
(OBR) protivníka. Pokud assassin uspěje,
podařilo se mu najít nechráněné místo
protivníka zatímco se protivník chrání proti
falešnému útoku. Chrání ho tak jenom
bonus za obratnost a útok ignoruje obranu
zbraně, štít i zbroj.

Dovednost lze použít na každého
protivníka jednou bez omezení. Při dalším
útoku si už dá totiž dobrý pozor, assassin
má tedy k hodu Nevýhodu -5.

OTŘESENÍ (OBR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Omráčení (OBR) vs. Výdrž
(ODO)

Přijdou chvíle, kdy vše selže a assassin se
musí svému nepříteli postavit čelem, často
i proti přesile. Aby byl schopen se s tím
vypořádat, naučí se, jak někoho dočasně
vyřadit úderem do hlavy z boje.

Otřesení je nadstavbou omráčení (PPZ H
1.1, strana 131) a lze ho tedy využít
naprosto stejně. Kromě toho má však
využití i v boji samotném. Assassin prostě
zacílí nepříteli na hlavu a pokusí se ho tím
rozhodit.

Standardně tedy provede útok, ke
kterému však dostane Nevýhodu (postih
-5). Pokud zasáhne, tak si hodí na ověření
Otřesení (OBR) vs. Výdrž (ODO). Pokud
assassin uspěje, cíl je otřesen a 1 kolo se
vzpamatovává, takže nebude schopen nic
dělat.

Dovednost lze použít na každého
protivníka jednou bez omezení. Při dalším
útoku si už dá totiž dobrý pozor, assassin
má tedy k hodu Nevýhodu -5.

MISTROVSTVÍ SKRÝVÁNÍ

Udeřit a zmizet! Tato osvědčená taktika
vnese chaos i do dobře organizované
jednotky královské stráže. Jak totiž mohou
chránit svého chlebodárce, když neví kdo
a odkud útočí?

Mistrovství skrývání je nadstavba Umění
skrývání z příručky hráče PPZ. Proto
následující dovednosti používají pro
ověření stupeň dovedností z pravidel pro
začátečníky. Jedná se tedy o nové
dovednosti, které však zohledňují
dosavadní trénink assassina v dané
dovednosti.

INFILTRACE (CHAR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Splynutí s davem (CHAR) vs. X

Když pozdě večer propouštěl vůdce
místních stráží domů poslední svědky,
pořád si lámal hlavu nad tím, jak to, že
nikdo nenabyl ani nejmenší podezření,
když se v kuchyni lorda Tenerise objevil
kuchtík, kterého předtím nikdo v zámku
neviděl. Podle popisu svědků vědel
přesne co dělat, jako by byl zdejším
služebným od mala, dokonce získal
pochvalu od dvorního kuchaře. Jídlo
lordovi chutnalo - ale ne dlouho.



Dovednost infiltrace umožňuje assassinovi
při překonání pasti Splynutí s davem
(CHAR) vs. X obtížnosti dané PJ využít
znalostí, které získal sledováním skupiny,
do které se plánuje infiltrovat. Při
úspěšném hodu ví, kdo a kudy do objektu
vchází, jaké nosí oblečení, čas, kdy se
mění stráže a další informace které mu
pomáhají v infiltraci. Při samotné infiltraci
tedy získává při ověření na dovednosti,
kde mu mohou tyto informace pomoct,
Výhodu +5. Dokáže tedy např. věrněji
připravit převlek, imitovat hlas vůdce stráží
nebo jednodušeji splynout s davem
služebnictva nastupujícím na směnu.
Pokud byste tuto dovednost chtěli odehrát
jednodušeji, lze ji vyhodnotit prostým
hodem proti pasti. Ochudíte se však o
krásu hraní postav.

PÁN STÍNŮ (OBR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Schování ve stínu (OBR) vs.
Postřeh (INT)

Utajení je pro assassina nezbytností, která
může rozhodnout o jeho životě a smrti. Z
toho důvodu toto umění trénuje k
dokonalosti. Stačí tedy jen krátký okamžik
a on se dovede ukrýt ve stínu.

Pán stínů je nadstavbou dovednosti
Schování ve stínu (PPZ H 1.1, strana
132). Tuto dovednost ale může použít
také v souboji a to jako krátkou akci. Aby
tak však mohl učinit, tak musí být alespoň
z poloviny zakrytý a musí kolem sebe mít
stín, do kterého se schová. Učinit tak
může i v dýmu z dýmovnice nebo kouřové
cloně, případně v rozsahu efektu kouzel
mlha a tma. Stane se pak prakticky
neviditelným a proto má benefity boje s
neviditelným protivníkem (PPZ H 1.1,
strana 178). Tyto výhody však ztratí pokud
na sebe jakkoli upozorní (křik, útok a
podobně), či ho nepřítel neodhalí hodem

na Postřeh (INT) vs. Schování ve stínu
(OBR).

UTAJENÝ ÚTOK (OBR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Tichý pohyb (OBR) vs. Postřeh
(INT)

“Kde k sakru je?!”, pomyslel si Jarik,
prodíraje se štiplavým dýmem pár
okamžiků před tím, než ucítil náhlou bolest
na vnitřní straně stehna. Koutkem oka
zachytil šmouhu, rychle pohybující se stín
po jeho pravici. Vrhl se na něj a bodl, leč
jeho výpad proťal na zlomek sekundy
pouze tmavý dým, který se rázem zacelil.
Jarik si pouze povzdechl a sesunul se k
zemi.

Utajený útok je součástí běžného útoku a
nestojí žádný čas. Je jej možno provést
pouze tehdy, je-li assassin skryt. Pokud
assassin překoná past na Tichý pohyb
(OBR) vs. Postřeh (INT) protivníka, jeho
útok bude veden bez vydání sebemenšího
zvuku a nepřítel nebude vědět, odkud útok
přišel. Assassin tak zůstává nadále skryt.

Asasín je schopen tuto dovednosti
využívat prakticky neustále.



TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ LUPIČE

Mistr útěku Můžeš použít akci přesun/sprint i v kontaktu s nepřítelem a zvýší
se ti pohyblivost o polovinu.

Vylepšená improvizace Můžeš přehodit neúspěch u zlodějské dovednosti.

Lupičův mazlíček Můžeš si vycvičit užitečného mazlíčka, který ti bude pomáhat.

Improvizované zbraně Naučíš se využívat věci kolem sebe jako improvizované zbraně
a získáš s nimi bonus +2 do útoku a obrany.

Lupičův arzenál Naučíš se vyrábět užitečná lupičská udělátka.

Umění pouličního boje Naučíš se tři další specializované dovednosti: Podkopnutí,
Souboj na zemi, Útok do slabin

Mistrovství kočičího
pohybu

Naučíš se tři specializované dovednosti: Útok z výšky,
Flexibilita, Parkur

Mistrovství železného
klíče

Naučíš se čtyři specializované dovednosti: Nastražení pastí,
Otevírání magických zámků, Hledání tajných dveří a schránek,
Padělání cenností



LUPIČ
Povolání lupiče je obvykle samotářské,
avšak ti ambicióznější z nich zjistili, že
jejich schopnosti je nedovedou až na
konec cesty. Proto se začali sdružovat do
band, kde jim spojení jejich sil a zručností
umožnilo krást i ty nejlépe střežené
poklady.

Bandy jsou početná sdružení, avšak
samotní lupiči vůči němu nejsou nijak
zvlášť loajální. Pomáhají si jen, když na
něco nestačí sami, nebo tím získají
výhodu.
Poznávací znak lupičů je vrána.

VOLITELNÉ SCHOPNOSTI
LUPIČE

MISTR ÚTĚKU

Správný lupič ví, že když něco neklapne,
je lepší vzít nohy na ramena, než strávit
pár let ve vězení.

Pohyblivost lupiče je o polovinu vyšší, a
navíc při útěku jej proti útokům nechrání
pouze jeho ZO, ale může se bránit (což je
důležité při sprintu a běhu okolo nepřátel).

VYLEPŠENÁ IMPROVIZACE

Zkušení lupiči si vždycky hlídají, zda mají
situaci pod kontrolou, a jsou stále ve
střehu. Pravda, je to vyčerpávající, ale
občas se jim v prekérní situaci povede
nevídaný kousek a uspějí i tam, kde by jiní
selhali.

Pokud lupič selže v hodu na svou profesní
dovednost (třeba při odstraňování pasti),
může se o danou akci bleskurychle
pokusit ještě jednou a tak zvrátit
případnou katastrofu. Tedy např. zastavit

spuštění pasti. Použití této schopnosti ho
stojí 4 body únavy (i když hod nevyužije) a
je potřeba jej nahlásit před hodem.
Nemůže tedy využít tuto schopnost, pokud
náhodou spustí past, o které nevěděl. V
případě, že váš PJ neaplikuje systém
únavy ve hře, za každé dvě použití se
postavě zvýší celý stupeň únavy podle
Tabulky stupňů únavy (PPZ H 1.1, strana
192).

LUPIČŮV MAZLÍČEK

Krádež s sebou přináší značná rizika.
Proto někteří raději vystavují tomuto riziku
místo sebe jiné. Hlavně takové na které je
ruka zákona krátká. Mazlíčci se vždycky
podobají svým pánům a v tomto případě
to platí dvojnásob.

Lupič si vycvičí pomocníka, který mu s
loupením dokáže pomoci. Mezi ta obvyklá
patří krysa, potkan, vrána, a kočka, může
to však být libovolné malé nenápadné
zvíře (dle dohody s PJ).
Parametry pro zvířata najdeš v PPZ, části
pro kouzelníka (str. 108). Tvoji pomocníci
pochopitelně neumí kouzlit a životy se jim
zvyšují pouze o 1 za každý společný
postup (kvalitní péčí a krmením), zato se
jim za každý společný postup o 1 zvýší
Postřeh.
Lupičský výcvik je zaměřen na tyto oblasti:
Najdi a přines. Zvíře je schopné
rozpoznat předmět, který buď lupič označil
pachově (např. jej vzal do ruky, otřel o něj
sýr atd.), nebo jim jej ukázal (případně
podobný - prsten), hledat jej v zadaném
směru a nenápadně přinést, přičemž si
dává pozor, aby jej nikdo neviděl.
Hlídej. Také dokáže dávat pozor na
nevítané příchozí a v případě nouze
nacvičeným signálem upozornit lupiče na
blížící se nebezpečí.
Napodob. Zvíře se naučí (nepříliš dobře)
napodobit lidský hlas a obvykle umí i
několik běžných slov.



Dones. Lupič po zvířeti dokáže poslat
zprávu osobě, kterou pomocník dobře
zná, obvykle někomu z družiny.
Samozřejmě musí být daná osoba v okolí,
případně na místě které vrána považuje
za přechodný domov, např. v hospodě.
Pro rozlišení osoby je ideální pachová
stopa nebo obrázek.
Pro profesní dovednosti využívá pomocník
jako základ k hodu stupeň dovedností
lupiče, nezapočítává si však žádný bonus
za atribut.
Dodatečně zjistili lupiči ještě jedno
zajímavé využití pomocníka. Komu
obvykle sedí na rameni zvíře, které
inteligentně reaguje na jeho povely?
Lupičský výcvik nezahrnuje boj a zvíře se
v případě napadení bude především
snažit zachránit svoji kůži.
Při ztrátě pomocníka si dalšího dokáže
ochočit až při přestupu na další úroveň.

IMPROVIZOVANÉ ZBRANĚ

V boji o přežití neplatí žádná pravidla a je
možno využít všech prostředků, které jsou
k dispozici. Proto při boji beze zbraně
lupiči využívají různé předměty kolem
sebe, které jim přijdou pod ruku.

Lupič získává bonus +3 do útoku a obrany
se všemi improvizovanými zbraněmi.
Může se jednat o zbraně/náčiní uvedené v
popisu zlodějského cechu, nebo také o
předměty kolem lupiče, které se rozhodne
využít v boji.

Na úvaze PJ je, jestli jsou v okolí nějaké
předměty které je možno použít jako
zbraň. Prvotní akce sebrání předmětu se
pak počítá jako přezbrojení. Může se
jednat o větší kámen, střep ze skla, lahev
nebo třeba kůl z plotu. V rukou lupiče se z
takéhoto předmětu stává improvizovaná
zbraň. Podle typu předmětu to může být
buďto lehká krátká zbraň, nebo lehká
obouruční zbraň. Jejich statistiky pak jsou:

IMPROVIZOVANÁ ZBRAŇ
JEDNORUČNÍ
Improvizovaná zbraň - jednoruční lehká
krátká

Kameny, klacky, nohy od židle, sklenice
nebo třeba také kartáč. V rukou lupiče se
z těchto věcí denní potřeby stávají
efektivní zbraně.

Může se jednat o jakýkoliv menší předmět,
čím více ostrých hran má, tím lépe.
obvykle má statistiky dýky, ale mohou se
na ni vztahovat úpravy PJ.

Útočnost: 2
Zranění: 1
Obrana: 1
Dosah: 1,5 sáhu
Dostřel: 6/15
Hmotnost: dle předmětu

IMPROVIZOVANÁ ZBRAŇ OBOURUČNÍ
Improvizovaná zbraň - obouruční lehká

Nohy stolu, kůly nebo třeba také obyčejný
deštník. Kdo by jsi myslel, že se dají tak
všestranně využít.

Může se jednat o jakýkoliv menší předmět,
čím větší, tím lépe. Obvykle má statistiky
dřevěné hole, ale mohou se na ni
vztahovat úpravy PJ.

Útočnost: 5
Zranění: 0
Obrana: 1
Dosah: 1,5 sáhu
Hmotnost: dle předmětu

LUPIČŮV ARZENÁL (OBR)
profesní dovednost - znalostní (3. stupeň
zvládnutí)
Ověření: Lupičův arzenál (OBR) vs. X

Odstraňování pastí a otevírání zámků dalo
lupičům poměrně dobré znalosti o tom, jak



aplikovat principy mechaniky v praxi. Není
proto divu, že si při svých výpravách
pomáhají různými udělátky.

S touto dovedností se lupič naučí vyrábět
různá udělátka a mechanismy. Také umí
vyrábět bomby, které se dají koupit v
zlodějském cechu, za cenu o polovinu
nižší.

PADÁK

Cena surovin: 5 zl
Hmotnost: 4 lb
Obtížnost: 9

Tato precizně sešitá jemná tkanina se při
pádu rozevře a odporem vzduchu zbrzdí
lupičův pád.

Při pádu z méně než 20 sáhů s použitím
padáku lupič neutrpí žádné zranění, z
větší výšky si musí házet na dovednost
Pád z výšky (OBR), kde však získává
výhodu +5. Padák je možno po pádu
znovu sbalit a upevnit na batoh, ale tato
akce trvá 1 směnu. Proto jej lupiči
většinou jen odříznou a dávají se na útěk.

ZVONÍCÍ KOULE

Cena: 10 zl
Hmotnost: 0,7 lb
Obtížnost: 12

Tato kůží obalená koule má v sobě
natahovací mechanismus se zvonečky.
Když ji lupič natáhne a pustí nebo hodí
začne nekolika sázích koulení vydávat
cinkavý zvuk sypajících se zlaťáků, který
může odlákat nepřítele.

Natahovací mechanismus koule jí
umožňuje samovolně se koulet 20 sáhů
jedním směrem. Nedokáže však překonat
žádné překážky či těžký terén.

KOVOVÍ JEŽCI

Cena surovin: 10 zl
Hmotnost: 1 lb
Obtížnost: 12

Válečníci bývají mnohdy rychlejší než
lupiči. Naštěstí nebývají obratnější.

Malí kovoví ježci při rozhození po podlaze
způsobí, že kruh o poloměru 3 sáhů se
stane těžkým terénem a při vstupu na toto
území si musí postava hodit proti pasti
Akrobacie (OBR) vs. 8. Při úspěchu je
postava zpomalena na 3 kola, při
neúspěchu padá na zem a poté, co
vstane, hází znovu.

SADA UNIVERZÁLNÍCH KLÍČŮ

Cena: 30 zl
Hmotnost: 1 lb
Obtížnost: 12

Překonat i triviální zámek v časové tísni
bývá často náročné. Naštěstí je si většina
bězných zámků podobná. Proto se lupiči
předem připraví na akci tak, že si vyrobí a
nakonfigurují si sadu klíčů s pohyblivým
mechanismem zubů.

Tato sada obsahuje sadu klíčů různých
tlouštěk se zuby, kterých pozici je možno
pomocí pákového mechanismu měnit.
Někdy však musí lupič zub vyměnit nebo
trochu upilovat aby lépe pasoval do
zámku. Tito klíče je možno použít na
většinu standardních zámků které se
využívají k uzamknutí běžných dveří nebo
nábytku. Na speciální, nestandartní nebo
na zakázku vyrobené zámky už ovšem
nestačí. Při použití pak získává zloděj na
Otevírání zámků (OBR) výhodu +5.
Výrobou klíčů se zloděj také naučil jak
okopírovat klíč, který měl alespoň chvilku
k dispozici.



UMĚNÍ POULIČNÍHO BOJE
(OBR)

Život ve městech lupiče naučil, že umět
utíkat vždycky nestačí. Excelují tak v boji
na ulici a využívají různé zákeřné pohyby,
které odkoukali od těch nejlepších rváčů.

Umění pouličního boje je nová dovednost,
s jejíž pomocí dokáže lupič použít 3
bojové dovednosti. Všechny využívají
základ dovednosti Umění pouličního boje
(OBR).

PODKOPNUTÍ (OBR)
Ověření: Umění pouličního boje (OBR)
vs. Reflex (OBR)

Nepřítel jež stratil balans není nebezpečný
a proto se může lupič věnovat jiným
činnostem.

Podkopnutí je speciální akce, kterou může
lupič použít místo běžného útoku. Jestliže
lupič překoná past Umění pouličního boje
(OBR) vs. Reflex (OBR) nepřítele, padá
protivník na zem. Zloděj si může vybrat,
zda jej podkopne pro pád na záda, kdy se
protivník zraní za 1k6 životů, nebo na
břicho. Podkopnout může jen tvory stejné
nebo menší velikosti, kteří stojí na dvou
nohou.

Tuto dovednost je možno použít proti
protivníkovi i vícekrát za souboj, další
pokus na stejného protivníka již však lupič
hází s Nevýhodou -5.

SOUBOJ NA ZEMI (OBR)
Ověření: Umění pouličního boje (OBR)
vs. Atletika (SIL)

Chvaty, páky a strážný na zemi. Co víc si
přát.

Speciální akce, kterou může lupič použít
na ležící postavu místo běžného útoku.
Jestliže lupič překoná past Umění

pouličního boje (OBR) vs. Atletika (SIL)
nepřítele, limituje pohyb protivníka. Pokud
byl protivník na břiše, má Lupič k hodu
Výhodu +5. Během souboje se nemůže
ani jedna ze zápasících postav pohybovat,
mohou však útočit. Lupičův protivník má
však na útok i obranu (nebo jiné akce
vyžadující ruce) nevýhodu -5. Na udržení
souboje na zemi po jeho začátku nemusí
lupič obětovat žádnou další akci. Na
začátku nepřítelova kola se však povede
ověřovací hod, jestli se mu nepodařilo
vymanit. V případě že lupič neuspěje v
hodu nastává ukončení souboje na zemi a
protivník vstává.

V případě že vede na některou z
bojujících postav útok jiná postava, útok
se bere jako útok na bezbranného
protivníka. Lupič si však v takovém
případě může zvolit aktivní obranu za
cenu ukončení souboje na zemi.

ÚTOK DO SLABIN (OBR)
Ověření: Umění pouličního boje (OBR)
vs. Výdrž (ODO)

Míchaná vejce za běhu jsou oblíbeným
pokrmem lupičů.

Pokud lupič uspěje v hodu Umění
pouličního boje (OBR) vs. Výdrž (ODO)
nepřítele, podaří se ho při zásahu do
slabin nepřítele způsobit zpomalení na 3
kola.

Tuto dovednost je možno použít proti
protivníkovi i vícekrát za souboj, další
pokus na stejného protivníka již však lupič
hází s Nevýhodou -5.

MISTROVSTVÍ KOČIČÍHO
POHYBU

Lezení po zdech a průchod těžkým
terénem nedělá zkušeným lupičům žádné
problémy. Jsou v tom natolik trénovaní, že



někdy je takýto typ pohybu přirozenější
než chůze.

Mistrovství kočičího pohybu je nadstavba
Umění kočičího pohybu z příručky hráče
PPZ. Proto následující dovednosti
používají pro ověření stupeň dovedností z
pravidel pro začátečníky. Jedná se tedy o
nové dovednosti, které však zohledňují
dosavadní tréning lupiče v dané kategorii.

ÚTOK Z VÝŠKY (OBR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Pád z výšky (OBR) vs. Reflex
(OBR)

Výška poskytuje výhodu a to lupič velice
dobře ví. Lidé se totiž málokdy dívají nad
sebe a toho se dá využít k překvapivému
útoku, který může oběť snadno srazit na
zem. Pak už se stane snadnou kořistí.

Touto dovedností může lupič zaútočit z
výšky a tím svého nepřítele povalit na
zem. Aby tak však mohl učinit, tak musí
být alespoň o 1 sáh výš než je oběť a ta
od něj nesmí být vzdálené více (i na
výšku), než je lupičův krátký pohyb (PPZ
H 1.1, strana 177).

Lupič provede neozbrojený útok a pokud
zasáhne, tak si hodí na ověření Útoku z
výšky (OBR) vs. X. Velikost pasti určí PJ
dle toho z jak velké výšky lupič skáče. Po
zdařilém hodu na ověření je obránce
zraněn za takové zranění, které by lupič
sám utrpěl pádem z výšky (PPZ H 1.1,
strana 39), zranění ovšem může být dle
volby lupiče pouze na plocho. Pokud
navíc oběť nebyla alespoň o 2 velikosti
vyšší, tak je povalená a bude 1 kolo
vstávat.

FLEXIBILITA (OBR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Ohebnost (OBR) vs. vs. Reflex
(OBR)

Zasáhnout lupiče není snadné, protože je
neuvěřitelně flexibilní. Své tělo dokáže
zkroutit do neuvěřitelných úhlů, které
nepřítel prostě nečeká. Je tedy schopen
na bojišti dělat přemety, kotouly a záklony,
které by mohl závidět leckterý akrobat.

Flexibilita je specializací ohebnosti (PPZ H
1.1, strana 130). Je ji tedy možné využít
na to samé. Navíc máš však využití i v
souboji. Pokud je na lupiče veden útok a
on se aktivně brání, tak si může hodit na
tuto dovednost a tím si zvýšit šanci, že se
útoku vyhne.

Hodí si tedy na Flexibilitu (OBR) vs.
Postřeh (INT) útočníka. V případě
úspěchu získá ke své obraně Výhodu
(bonus +5). Pokud však neuspěl, tak si
obranu sám ztížil a proto utrží Nevýhodu
(postih -5) ke stejnému hodu.

PARKOUR (OBR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Lezení (OBR) vs. X

Parkour neboli efektivní překonávání
překážek, se stal oblíbenou zábavou
měření sil nachmelených lupičů. Ve
střízlivém stavu jim však poskytuje
nebývalou výhodu v boji i mimo něj.

Parkour je speciální dovednost, kterou
možno použít kdykoliv v rámci pohybové
akce. Jejím použitím získá lupič při
úspěchu možnost překonat náročný terén
bez postihů a taktéž při lezení se dokáže
pohybovat stejně rychle, jako kdyby šel po
rovné zemi. Na úspěšné použití
dovednosti musí překonat past danou PJ,
která by měla odpovídat náročnosti



prostředí ve kterém vykonává svou
pohybovou akci.

MISTROVSTVÍ ŽELEZNÉHO
KLÍČE

Odlehčení měšce obchodníka na tržišti,
deaktivování ohnivé pasti v starobylém
chrámu nebo otevření mříží ve vězení. To
vše potřebuje hbité prsty a vynalézavou
mysl. Někteří lupiči však šli v tomto
řemesle ještě dál, zároveň se ovšem
začali zajímat o to, jak své jmění
zabezpečit.

Mistrovství železného klíče je nadstavba
Umění železného klíče z příručky hráče
PPZ. Proto následující dovednosti
používají pro ověření stupeň dovedností z
pravidel pro začátečníky a dodávají jim
nový rozměr.

NASTRAŽENÍ PASTÍ (OBR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Odstranění pastí (OBR) vs. X

Profesionální lupič se časem stane jedním
z movitých měšťanů. Tím se však do jeho
života vkrade nová starost - jak své jmění,
mnohdy i poctivě nabyté, ochránit. Být
okraden někým jiným je pro něj
dvojnásobná potupa. Proto se lupiči pustili
i do umění pasti připravovat, a to se jim
hodí i na cestách. Při tom zároveň nahlédli
i do tajů magických pastí a získali znalost
jejich zneškodnění.

Tato dovednost umožní lupičovi
odstraňovat i magické pasti. A dále ho
naučí líčit a vyrábět jednoduché, níže
popsané pasti. Pro výrobu musí přehodit
obtížnost uvedenou u pasti. Na ověření,
jestli si pasti někdo všiml, musí cíl
překonat past na Postřeh (INT) vs.
Nastražení pastí (OBR). Odhalení přitom

nemusí znamenat, že postava dostane
informace Je tu past, ale spíše Dveře jdou
trochu ztuha.
Vyhnutí se pasti po jejím spuštění
představuje hod na Reflex (OBR) vs
Nastražení pastí (OBR). Postava, která ji
spustila bez obezřetného přístupu (Otevřu
truhlu), má k hodu Nevýhodu. Postava,
která jej spustila, ale dávala si pozor
(Pomalu a opatrně otevřu truhlu), hází bez
postihu. Lupič, pokud o pasti věděl, má k
hodu Výhodu.
Níže uvedené pasti jsou jednoduché -
mají jeden výstřel bez dobíjení, nemají
nášlapný mechanismus (např. dlaždice)
ani dálkové zajištění pasti (např. skrytým
tlačítkem). Zajištění lupičovy pasti se
provádí na ní, dveře nebo víko jdou
částečně otevřít, než se past spustí (dost
na protažení lupiče nebo ruky.
Pokročilejší pasti umí vyrobit pouze
alchymista.

ŠIPKOVÁ PAST

Malý, nenápadný mechanismus, který je
možno umístit téměř kdekoliv. Proto jej
často lupiči i jejich oběti používají na
zabezpečení truhlic s cennostmi nebo
dveří. Obvykle pak šipka vystřelí přes
klíčovou dírku otočením kliky nebo
otevřením víka. Také je ji možno použít
třeba v chodbě kde spouštěčem bude
lanko ve výši nohou nebo mechanismus v
podlaze. Šipka bývá také nezřídka
napuštěná jedem.

Poměrně jednoduchá past, využívající
mechanismus podobný kuši, obvykle
uchycený v truhle nebo ve stěně. Pojme
jednu šipku, která může být napuštěná
jedem. Při spuštění mechanismu na ni
vystřelí daná šipka z bezprostřední
blízkosti, která způsobí 2k6 zranění.
Pozn.: Lupiči samozřejmě vědí, že ten,
kdo truhlu otevírá, nemusí stát přímo před
ní - zkušení lupiči to ostatně nedělají.



Proto šipek z pasti může vylétnout více,
různými směry.

Obtížnost: 10
Vyžaduje: hodinářské náčiní, lanko,
kovová trubice, šipka (celkem 10 zl)
Výroba: 4 hodiny (16 směn)

ČEPEL

Čepel, obvykle umístěná v dveřních
rámech či stolech na silné pružině, bodne
nebo sekne do předloktí při stlačení kliky
nebo vysunutí šuplíku. Okamžité zranění
není tolik devastující, ale pro zloděje,
neznalého zastavování krvácení může být
jeho poslední výpravou.

Čepel na silné pružině způsobí hlubokou
sečnou nebo bodnou ránu na předloktí za
1k6 životů krvácivého zranění. Do
vyléčení zranění je daná ruka zároveň
zmrzačená.

Obtížnost: 12
Vyžaduje: pružina, lanko, čepel (10 zl)
Výroba: 5 hodin (20 směn)

VÝBUŠNÁ PAST

Tato obávaná past bývá obvykle umístěna
v předmětech, které mají vzbuzovat zájem
případných lupičů, avšak při jejich otevření
oběť rychle zjistí, že lákavý předmět v
sobě neskrývá cennosti, nýbrž výbušninu.
Díky své povaze tak dokáže ožehnout i
skupinu narušitelů v blízkosti, ne jen toho,
kdo s daným předmětem manipuloval.

Jedná se o past s nestabilní látkou a
rozbuškou, která se při manipulaci
(obvykle otevření předmětu) zažehne.
Takáto exploze pak zraní všechny tvory v
okruhu 2 sáhů za 4k10 ohnivého zranění,
při úspěchu hodu na Reflex (OBR) je
zranění poloviční.

Obtížnost: 12
Vyžaduje: mechanické součástky,
trhavina (15 zl)
Výroba: 5 hodin (20 směn)

OTEVÍRÁNÍ MAGICKÝCH ZÁMKŮ
(OBR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Otevírání zámků (OBR) vs. X

Ty nejlepší poklady bývají střeženy
magickými zámky, se kterými si šperháky
a paklíče nedokázaly poradit. To ale lupiče
neodradilo a přičichli i k studiu magie. I
když zamykací kouzla neumí seslat,
naučili se je oslabit a rušit. Používají k
tomu různé prostředky, od magického
prachu z drahých kamenů, který naruší
uspořádané struktury many až po přesné
narušení obrazců a run.

S touto dovedností umí lupič otevírat i
magické zámky. Do jeho zlodějského
vybavení přibude malý nenápadný balíček
v ceně 20 zl, v němž pouze alchymista
rozpozná jemný prášek z drahokamů a
krystalků many.

HLEDÁNÍ TAJNÝCH DVEŘÍ A
SCHRÁNEK (OBR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Otevírání zámků (OBR) vs. X

Když boháči zjistili, že ani magie mnohdy
nedokáže jejich poklady ochránit, začali je
ukládat do tajných schránek a místností.
Lupiči ani v tomto nezůstali pozadu.

Lupič rozšíří své umění o metody
vyhledávání spár, dutin, ztenčených stěn a
podobně. Do jeho zlodějského vybavení
přibude balíček naslouchátek a kladívek v
ceně 10 zl.
Při hodu na nalezení tajných dveří nebo
schránky potom místo na Postřeh (INT)
hází na tuto dovednost a má-li s sebou



uvedené vybavení, dostává k hodu
Výhodu +5.
Nalezený tajný objekt poté může otevřít
podle povahy otevíracího mechanismu
buď pomocí Otevírání zámků (OBR), nebo
pomocí Odstranění pastí (OBR).

PADĚLÁNÍ CENNOSTÍ (OBR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Padělání (OBR) vs. X, Postřeh
(INT) vs. Padělání (OBR)

Padělání ve formě napodobování
dokumentů se ukázalo jako velice
užitečná dovednost. Proč ale zůstat jen u
dokumentu, pomocí které se s rizikem
získají peníze, když je lze získat přímo?
Umělecká díla, legendární předměty,
šperky, mince - to je jmění na dosah.

S touto dovedností rozšíří lupič své
padělatelské schopnosti za hranici
dokumentů. Padělky pak může při loupeži
zaměnit za originál, nebo je vydávat za
pravé. Musí si však dát dobrý pozor,
protože padělky nutně nekdo časem
odhalí, avšak těm, kteří v tom nejsou
zběhlí, to většinou trvá déle.
V první fázi musí lupič padělek vyrobit.
Hází si tedy proti pasti určené PJ, která
odráží složitost předmětu a unikátnost
použitých materiálů. Pokud má předmět
po celou dobu k dispozici, má k hodu
Výhodu +5. Měl-li možnost si předmět vzít
do ruky, potěžkat, detailně prohlédnout, je
hod bez postihu. Pokud předmět
zhotovuje pouze na základě pohledu nebo
nákresu, má k hodu Nevýhodu -5. Pokud
uspěl, jeho hod určí past na odhalení
padělku. Pokud neuspěl (což ale lupič
neví), je past na překonání padělku rovna
pouze hodnotě, hozené na k10.
Výroba padělaného předmětu lupiči trvá
nejméně celý jeden den, záleží však na
předmětu samotném. Na výrobu potřebuje
dílnu a v případě kovů odpovídající
vybavení.

Při hodu na odhalení padělku má
Nevýhodu -5 postava, která předmět nikdy
neviděla, a Výhodu +5 ten, kdo jej dobře
zná (majitel, správce atd.), dále klenotník
a jiný lupič (oba pokud předmět alespoň
od vidění znají, jinak odhalí pouze pravost
použitých surovin).



TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ SICCA

Zločinecká síť Můžeš si vytvářet vlastním zločineckou organizaci.

Šifrování Naučíš se psát a odhalovat složité zločinecké šifry.

Zbraně gentlemana Získáš bonus +3 k útoku i obraně se zbraněmi gentlemana.

Alter ego Jsi schopen si vytvořit novou identitu - alter ego, které je těžké
odhalit.

Propaganda Naučíš se umění propagandy, díky které někoho dokážeš
vykreslit v dobrém a nebo i špatném světle.

Umění boje s pláštěm Naučíš se tři další specializované dovednosti: Držení, Oslepení
pláštěm, Svedení útoku

Mistrovství proměn Naučíš se tři specializované dovednosti: Předstírání smrti,
Imitace hlasu a pohybu, Pokročilé převleky

Mistrovství šarmu Naučíš se tři specializované dovednosti: Usměrnění,
Podplacení, Sladká slova



SICCO
Sicco, na rozdíl od svých kolegů, se
nestává členem žádné organizované
skupiny. Vytváří si totiž vlastní síť
kumpánů a informátorů, kteří mu pomáhají
dosáhnout jeho cíle. Proto není divu, že
úspěšní siccové se stávají hlavami
assassinských famiglií, vůdci lupičských
band, či rádci na královském dvoře, kde
tahají z povzdálí za nitky. Pokud už se
spojují s jinými siccy, tak pouze proto, aby
spolu vytvořili organizaci silnější, než na
co by stačili sami.

Siccové vynikají zejména v sociální sféře,
kde dokáží dosáhnout svých cílů přes
přesvědčování, manipulaci nebo loajalitu
svých kumpánů.

VOLITELNÉ SCHOPNOSTI
SICCA

ZLOČINECKÁ SÍŤ

Siccova síť představuje jeho prodloužené
ruce. Proto bývá tak těžké jej z něčeho
nekalého usvědčit, nebo dokonce
přistihnout při činu. Sicco vymyslí plán a
shrábne zisk, ale špinavou práci za něj
odvede někdo jiný.

Tato schopnost ti umožní si vytvořit vlastní
organizovanou skupinu, která ti bude
užitečná v mnoha směrech. Ať už se
jedná o získávání informací, krádeže,
padělání, únosy, či snad vraždy. V tom
všem ti mohou tvoji kumpáni pomoci.
Každý z nich je specialista na něco jiného.
Každý kumpán tě bude stát nějakou
prvotní investici a pak ještě pravidelný
plat, který mu budeš muset každý týden
zaplatit. Přesné údaje najdeš u každého
kumpána zvlášť.

Řídit zločineckou organizaci také není
snadná záležitost. Zlato totiž nestačí na
vše a sicco musí být schopen si udržet
respekt. Z toho důvodu může mít
maximálně za každé své 2 úrovně
jednoho kumpána. Zločinecká síť také
často není vázaná jen na jedno místo.
Zpravidla se přesouvají společně se
siccem. Necestují s ním však neustále
fyzicky, spíše se drží v ústraní a čekají na
rozkazy. Ve volném čase pak řeší své
“kšeftíky”.

AKCE ZLOČINECKÉ SÍTĚ

Za zločinecké akce je třeba kumpánům
zaplatit, aby byli dostatečně motivovaní. O
kolik se jedná, zjistíš u každého zvlášť.
První údaj ve zlaťácích je za hlavního
kumpána, který celou akci povede, druhý
údaj je za pomocníky.

Zločinecké akce sítě se dělí na Přestupky
(P) a na Zločiny (Z). Rozdíl je mezi nimi v
tom, že Přestupky nejsou tolik riskantní a
tak se při neúspěšném provedení akce nic
velkého nestane. To samé neplatí pro
Zločiny. Pokud by se stalo, že kumpán v
Zločinu neuspěje, je dopaden a sicco o
něj přijde. Taková událost má navíc dopad
na morálku celé bandy a tak je možné, že
se nějací kumpáni pokusí z organizace
zmizet. Zda se tak stane, zjistíš hodem na
Přesvědčování (CHAR) vs. 2 x počet
kumpánů. V případě neúspěchu opustí
siccovu síť tolik kumpánů, jaký byl rozdíl
mezi hodem a výši pasti.

Kumpáni disponují různými dovednostmi,
díky kterým je možné vykonávat
zločinecké akce. Na akci je možné vyslat
kumpána samostatně a nebo jako bandu.
V případě, že jdou jako banda, tak
vedoucí akce získá bonus +2 za každého
kumpána, který mu v akci pomáhá. Lze
však společně vyslat jen ty kumpány, kteří
mají potřebnou dovednost. Samotné
ověření zločinecké akce probíhá jako



standardní ověření dovednosti. PJ tedy
zváží jak je daná akce náročná (dle
tabulky obtížností akcí) a to porovná s
hodem na zločineckou akci.

Pozn.: Struktura akcí i kumpánů
představuje zjednodušující prvek v hraní
sítě. Samotní kumpáni budou obvykle
válečníci nebo zloději na nízkých úrovních
a je možné je vystavět běžným postupem
dle PPZ. Stejně tak akce není nutné
odehrávat jedním hodem, pokud se jich
zároveň účastní i družina. Hod kumpánů
potom nemusí automaticky znamenat
úspěch nebo neúspěch akce, ale odráží,
jak moc bude pomoc kumpánů prospěšná.
Pozor, sicco sice dává kumpánům rozkazy
a hází na úspěch, ale jinak je hraje
vypravěč.

OČKO

Cena: 60 zl (investice), 5 zl (plat)
Dovednosti: získání informací,

zahlazování stop

Očko je detektivem na volné noze a tak se
velice často stane, že z nouze se nechá
najmout druhou stranou. Tehdy se stává
užitečným nástrojem sicca, protože je
odborníkem na zjišťování informací.

ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ (P)
Profesní dovednost - znalostní (3. stupeň)
Ověření: Získání informací vs. X
Cena: 10 zl (vedoucí), 5 zl (další)
Touto dovedností dovede očko získat
různé informace. Může se jednat jak o
místní klepy, tak se může jednat i o přísně
tajné informace. Ty je však mnohem těžší
získat, proto se dobře rozmysli, zdali je tvá
banda vůbec schopna takovou informaci
získat. Jak moc je která akce náročná,
rozhoduje PJ, kterému v odhadu pomůže
tabulka náročnosti akcí.

ZAHLAZENÍ STOP (Z)
Profesní dovednost - znalostní (3. stupeň)
Ověření: Zahlazování stop vs. X
Cena: 30 zl (vedoucí), 10 zl (další)

Ne vždy jde všechno podle plánu a tak se
snadno může stát, že se nějaký kriminální
akce nepovede a člen bandy je chycen.
Ten by pak mohl vyzradit nějaké
informace, které by mohly stráž dovést až
k siccovi. Díky očku je však možné tomu
předejít, protože je schopen nastražit
falešné informace, které svedou případné
vyšetřovatele ze stopy. Pro úspěch této
dovednosti je třeba překonat past, kterou
stanoví PJ dle své tabulky náročnosti akcí.

KAPSÁŘ

Cena: 30 zl (investice), 5 zl (plat)
Dovednosti: kapsářství, loupež

Kapsář je pouliční zlodějíček, který
provádí menší loupeže přímo na ulici.
Pokud se jich však sejde více, tak jsou
schopni podniknout větší akci a ukrást
něco cenného. Nejsou to však žádní rváči
ani bijci. Pro každou zločinou organizaci
jsou však nezbytní, protože generují zisky.

KAPSÁŘSTVÍ (P)
Profesní dovednost - znalostní (3. stupeň)
Ověření: Kapsářství vs. X
Cena: 10 zl (vedoucí), 5 zl (další)

Kapsář dostane od sicca pokyn, aby se
dal do práce a tak vyrazí do ulic. Tam
bude po dobu celého jednoho dne
provádět drobné loupeže. Bude tedy
vybírat kapsy kolemjdoucím, krást na trhu
a také třeba podvádět v kostkách v
hospodě. Dle výši hodu na dovednost
kapsářství pak PJ určí množství výdělku,
které se povede kapsáři pro sicca získat.
Je také třeba myslet na to, že každá
zločinecká síť si pečlivě hlídá svá území a
nemají rádi, pokud jim tam krade nějaký
vetřelec.



LOUPEŽ (Z)
Profesní dovednost - znalostní (3. stupeň)
Ověření: Loupež vs. X
Cena: 30 zl (vedoucí), 10 zl (další)

Tuto dovednost je možné použít k tomu,
aby kapsáři naplánovali větší akci a
pokusili se ukrást nějakou konkrétní věc.
Musí však o ní mít potřebné informace.
Tedy kde věc přibližně je a jak vypadá.
Zlodějíčci pak vymyslí plán, který jim
dovolí se k předmětu dostat a uzmout ho.
Aby uspěli, tak musí uspět v hodu na
loupež proti výši pasti, kterou stanoví PJ
dle situace.

KŠEFTAŘ

Cena: 50 zl (investice), 5 zl (plat)
Dovednosti: zprostředkování,

podplacení

Je obchodníkem na volné noze, kterému
nevadí kšeftovat prakticky s ničím. Ať už
kradené či pašované, zboží pro něj není
problém udat. Má mnoho užitečných
kontaktů, díky kterým se schopný
zprostředkovat jinak obtížné schůzky a ví,
které strážné je možné podplatit.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (P)
Profesní dovednost - znalostní (3. stupeň)
Ověření: Zprostředkování vs. X
Cena: 10 zl (vedoucí), 5 zl (další)

Kšeftař má mnoho kontaktů na různé
osoby a tak pro něj není problém
zprostředkovat setkání s nějakou osobou.
Tato osoba nemusí být siccovi příznivě
nakloněná, pokud však proti němu přímo
něco má, tak je zprostředkování
obtížnější. V takový moment má kšeftař
Nevýhodu (postih -5) v hodu proti pasti.
Setkání se vždy koná na neutrální půdě.

PODPLACENÍ (Z)
Profesní dovednost - znalostní (3. stupeň)
Ověření: Podplacení vs. X
Cena: 30 zl (vedoucí), 10 zl (další)

Ne každý strážný je morálně pevný
ochránce zákona. Najde se mnoho
takových, kteří rádi za úplatu přivřou oko.
Právě takové jedince si dokáže kšeftař
vytipovat. Pokud uspěje v hodu proti pasti,
tak se mu povede strážného podplatit a
následující zločinecký akce je snazší. Díky
tomu obdrží vedoucí následující akce
Výhodu (bonus +5) ke svému hodu. Aby
kšeftař uspěl, tak musí uspět v hodu proti
pasti, jejíž výši stanoví PJ.

RANAŘ

Cena: 40 zl (investice), 5 zl (plat)
Dovednosti: hlídání, zastrašení

Ranař reprezentuje svaly zločinecké
organizace. Pokud tedy zlatník nechce
platit výpalné, tak ho navštíví několik
ranařů a domluví mu. Kromě toho mohou
siccovi posloužit jako osobní stráž.

HLÍDÁNÍ (P)
Profesní dovednost - znalostní (3. stupeň)
Ověření: Hlídání vs. X
Cena: 10 zl (vedoucí), 5 zl (další)

Sicco může pověřit své ranaře tím, aby
mu dělali tělesnou stráž, či strážili nějaké
místo nebo předmět. Zaplatí jim tedy taxu
a oni budou po dobu 1 dne hlídat. Pokud
dojde k napadení, tak budou své zadání
bránit. PJ má statistiky ranaře ve svém
bestiáři. Je také možné, že by se nějaká
jiná zločinecká organizace mohla pokusit
spáchat akci sítě proti siccovi. V takovém
případě je možné, že ji ranař kompletně
znemožní. Zda se to povede se zjistí
ověřením dovednosti hlídání proti výši
hodu nepřátelské sítě.



ZASTRAŠENÍ (Z)
Profesní dovednost - znalostní (3. stupeň)
Ověření: Zastrašení vs. X
Cena: 30 zl (vedoucí), 15 zl (další)

Občas je třeba navštívit příliš vzpurného
obchodníka a domluvit mu, že by měl
zaplatit svou měsíční taxu. Ranař si pak k
němu udělá výlet a naplánuje akci, která
onoho chudáka přímo zastraší. Kdejaký
tvrdohlavý chlapík vyměkne, pokud doma
v hlavním pokoji čeká veliká hora svalů.
Aby ranař v této akci uspěl, tak musí
překonat hodem na dovednost výši pasti,
kterou stanoví PJ.

VRAH

Cena: 70 zl (investice), 5 zl (plat)
Dovednosti: únos, vražda

Vrah řeší nepohodlné osoby, který by
mohly být pro zločineckou organizaci
hrozbou. Díky němu je tedy možné,
nechat někoho prostě zmizet. Specializuje
se totiž na únosy a vraždy všeho druhu.

ÚNOS (Z)
Profesní dovednost - znalostní (3. stupeň)
Ověření: Únos vs. X
Cena: 60 zl (vedoucí), 30 zl (další)

Pomocí této dovednosti může nechat
sicco někoho unést. Musí však vědět, kde
se vybraná osoba nachází a jak vypadá,
bez těchto informací není možné nikdy
uspět. Aby vrah v této akci uspěl, tak musí
uspět v hodu na ověření. Výši pasti
stanový PJ dle toho, jak je osoba silně
střežená, na nepřístupném místě se
nachází a také dle toho jak je oběť
schopná se bránit. Pokud vrah uspěje, tak
cíl omráčí a dovleče ho před sicca.

VRAŽDA (Z)
Profesní dovednost - znalostní (3. stupeň)
Ověření: Vražda vs. X
Cena: 60 zl (vedoucí), 30 zl (další)

Někdy není jiné řešení, než nepohodlnou
osobu prostě nechat zmizet a v tom je
vrah odborníkem. Pro svou práci však
potřebuje vědět, kde se oběť nachází a
také jak vypadá. Vražda může mít mnoho
podob. Občas se jedná o šipku z kuše,
jindy zase o jed, či náhodný pád z okna.
Pro úspěšné provedení vraždy musí vrah
uspět v hodu na ověření dovednosti. Výši
pasti stanovuje PJ dle svého uvážení. V
něm zahrne obranyschopnost cíle, počet
stráží a další věci. Úspěch však
pochopitelně neznamená, že se vrahovi
po stopě nevydají představitelé zákona
nebo protistrany.

ŠIFROVÁNÍ
(INT)
Profesní dovednost - znalostní (3. stupeň)
Ověření: Šifrování, Čtení vs. X

Nesnáze při předávání vzkazů zlodějskou
hantýrkou, která je určena pro ústní
vzkazy a navíc je možné vzkaz dostat
přímo z posla, vyřešili siccové pomocí
nauky Šifrování.

U šifry je zásadní její klíč, který poskytuje
Výhodu +5 při používání šifry. Transport a
střežení klíče je proto velmi důležitá
činnost a jeden z případů, kdy se i mocný
sicco vydává na cesty, aby se osobně
ujistil o tom, že klíč se dostane skutečně
pouze tam, kam zamýšlel. Klíč je možné
naučit se zpaměti zhruba za jeden den.
Při zašifrování určí siccův hod (s Výhodou
+5) obtížnost šifry X. Zašifrování trvá
několik směn za každou stranu textu.
Takto zašifrované zprávy jsou velice
náročné na dešifrování, protože
nezachovávají ani strukturu vět a slov.
Pokud má dešifrující k dispozici klíč,
zprávu je schopen přečíst, časová
náročnost je stejná, jako při zašifrování.



Pokud se zprávu pokouší rozluštit někdo,
kdo klíč nemá, ale ovládá Šifrování (tj. zná
obecné postupy, jakými se šifry tvoří),
musí se dešifrování jedné strany věnovat
alespoň tolik hodin, kolik je náročnost
šifry, aby házel bez postihu. V opačném
případě hází s Nevýhodou -5.
Pokud se text pokouší rozluštit někdo, kdo
neumí ani šifrovat, musí se dešifrování
jedné strany věnovat alespoň tolik dní,
kolik je náročnost šifry, aby házel s
Nevýhodou. V opačném případě hází s
postihem -10.
Samotné šifrování by ale nebylo nic
platné, pokud by nemohl zprávy odesílat.
Přes cech zlodějů dokáže sicco koupit pár
holubů za 5 zl, kteří jsou trénováni aby, se
vrátili do daného města. V případě potřeby
pak cech dokáže doručit zprávu správným
lidem.
Sicco také dokáže vycvičit holuba tak, aby
vyhledával kumpány nebo členy družiny
(např. po zvuku) a tak nouzově doručit
zprávu i na kratší vzdálenosti.
Siccové záhy zjistili, že čarodějové se
pokusili jejich umění napodobit a prolomit.
Kouzlem vytvořené šifry jsou však
jednodušší (zachovávají strukturu textu) a
ani dešifrování nedosáhlo úrovně sicců.
Pro účely dešifrovacího kouzla se čaroděj
považuje za někoho, kdo ovládá šifrování,
ale nezná klíč. Kouzlo musí být
pochopitelně sesláno po celou dobu
dešifrování.

ZBRANĚ GENTLEMANA

Siccova pozice jakožto vůdce skupiny
podsvětí je velice nebezpečná, protože
většina z nich má mnoho nepřátel, kteří
jen čekají na vhodnou příležitost. Siccové
se však většinou snaží působit
nenápadně, což znamená, že nemůžou
chodit ověšeni zbraněmi nebo mít s sebou
eskortu ve všech situacích. Proto se
uchylují ke skrytým zbraním, které
vypadají jako předměty denní potřeby,

avšak umožňují jim, po rozsáhlém výcviku,
se velmi efektivně bránit nebo i útočit.

Sicco získává bonus +3 do útoku a obrany
se všemi gentlemanskými zbraněmi.
Jedná se o zbraně uvedené v popisu
zlodějského cechu, které mají označení
gentlemanská zbraň.

ALTER EGO

Zfalšováním dokumentů, podplácením lidí
a studiem regionů dokáže sicco vytvořit
věrohodnou cizí osobnost s dobrým alibi.
Obvykle také používá falešné jméno,
nezřídka i falešnou tvář, takže pokud je
přistižen při činu, nikdo jeho pravou
podobu nezná. Touto zástěrkou, kterou
používá na venek, se umí vyhnout různým
problémům, obyčejně málokdo tuší že
hobití podomní obchodník je v skutečnosti
vůdcem zločinecké organizace.

S touto schopností si dokáže sicco vytvořit
identitu konkrétní neexistující osoby.
Získává tedy výhodu +5 na zlodějské
sociální dovednosti spojené s CHA, kde
může hrát roli vydávání se za jinou
postavu. Umí tedy s výhodou přesvědčit
stráže, že je jenom sedlákem z nedaleké
vesnice nebo získat si důvěru místního
šlechtice na plese, na nějž se vetřel jako
neznámý baron z dalekých krajů.

PROPAGANDA (CHAR)
profesní dovednost - znalostní (3. stupeň
zvládnutí)
Ověření: Propaganda (CHAR) vs. X

I králové vědí, že povídačky a hrdinské
příběhy vyprávěné po hospodách mají u
lidí často větší ohlas nežli šlechtický
dekret, nebo oznámení starosty. Zkušený
vypravěč nebo umělec tak dokáže
pohnout srdci posluchačů a vykreslit
osobu, na kterou zpívá ódy nebo hází
bláto, ve zcela jiném světle, než jaká je



realita. To si siccové nemohli nechat ujít.

Díky této dovednosti získá sicco možnost
ovlivnit během několika dní veřejné mínění
o cílové postavě. Tuto osobnost dokáže
lidem vykreslit buď v příznivém, nebo
nepříznivém světle. Pokud sicco překoná
past danou PJ, získává daná postava při
sociální interakci Výhodu +5 nebo
Nevýhodu -5 k charismatu. Pokouší-li se
sicco změnit pověst někoho, kdo je v dané
skupině dobře znám (a jeho verze
neodpovídá realitě), hází s Nevýhodou -5.

Druh změny musí odpovídat způsobu
použití. Když vykreslí válečníka jako
mocného drakobijce, bude si tato postava
moct započítat Výhodu +5 např. i do
pokusu o zastrašení. Avšak i když roznese
zvěsti o šlechetném klerikovi doslova až
do nebe, dovednost Prosby to neovlivní.

UMĚNÍ BOJE S PLÁŠTĚM
(OBR)
profesní dovednost - znalostní (3. stupeň
zvládnutí)

Netradiční zbraně, i když na to nevypadají,
dokáží být velice účinné. Zejména dokáží
protivníky vyvést z míry díky momentu
překvapení. Siccové si oblíbili předmět,
který mají kvůli nenápadnosti prakticky
vždy u sebe - plášť.

Umění boje s pláštěm je nová dovednost,
s níž dokáže sicco použít 3 bojové triky.

DRŽENÍ
Ověření: Umění boje s pláštěm (OBR) vs.
Atletika (SIL) / Reflex (OBR)

Umět kontrolovat pohyby protivníka v boji
a zamezit mu ve volném pohybu je velice
efektivní strategie. Sice ho nezraní, ale dá
příležitost ostatním siccovým kumpánům
postarat se o troufalce, který si dovolil

napadnout jejich vůdce.

Držení je speciální akce, kterou může
sicco použít místo běžného útoku. Sicco
chytí nepřítele pomocí svého pláště s
háčky a jednou rukou kontroluje jeho
pohyb. Nepřítel pak může svou
pohybovou akci použít, pouze pokud se
mu podaří vymanit. Na začátku každého
kola nepřítele je tedy proveden ověřovací
hod Umění boje s pláštěm (OBR) vs.
Atletika (SIL), který určí jestli efekt držení
trvá. Během držení má nepřítel Nevýhodu
-5 na útok, protože Sicco kontroluje jeho
pohyby. Sicco se s drženým nepřítelem
může pohnout maximálne o 1/10 své
pohyblivosti a také může normálně útočit
svou volnou rukou. Tuto dovednost je
možno použít v boji i vícekrát proti
stejnému nepříteli, v dalších pokusech
však musí překonat past Umění boje s
pláštěm (OBR) vs. Reflex (OBR), protože
postava si již dává pozor.

OSLEPENÍ PLÁŠTĚM (OBR)
Ověření: Umění boje s pláštěm (OBR) vs.
Reflex (OBR)

Plášť se dá použít i tak, že jej hodíš
nepříteli přes hlavu a tím ho oslepíš. Díky
tomu se pro tebe pak stane snadnou
kořistí.

Sicco vrhne místo útoku svůj plášť
nepříteli přes hlavu a tím ho oslepí. Při
úspěchu v hodu Umění boje s pláštěm
(OBR) vs. Reflex (OBR) protivníka oslepí.
Obránce tedy získá Nevýhodu (postih -5)
na svou Obranu i Útok. Z oslepení
pláštěm se postava může dostat za jedno
kolo pomocí obou rukou nebo za dvě kola
pomocí jedné ruky (nedělá nic jiného a
nesmí v nich nic držet). Po celou dobu
trvání Oslepení sicco nemůže použít plášť
k jiným dovednostem. Po vymanění
protivníka z pláště zůstává plášť ležet na
zemi a pokud jej chce sicco znovu použít,
musí použít akci přezbrojení (krátká akce).



Tuto dovednost je možno použít proti
protivníkovi i vícekrát za souboj, další
pokus na stejného protivníka již však sicco
hází s Nevýhodou -5.

SVEDENÍ ÚTOKU
Ověření: Umění boje s pláštěm (OBR) vs.
Reflex (OBR)

“Štít? Brnění? To si nechte. Mně stačí můj
plášť.” Z knihy Velká krásná rodina, autor neznámý

Touto dovedností může sicco ovinout svůj
plášť kolem zbraně nepřítele a tak jí
vychýlit stranou. Pokud sicco uspěje v
hodu Umění boje s pláštěm (OBR) vs.
Reflex (OBR) útočníka, je útok zcela
vychýlen a mine. V opačném případě
prochází proti siccově ZO. Tento trik se dá
použít i na nepřítele, který žádnou zbraň
nemá. V takový moment sicco vychýlí
přirozenou zbraň útočníka (tlama, pařát,
atd).

Tuto dovednost je možno použít proti
protivníkovi i vícekrát za souboj, další
pokus na stejného protivníka již však sicco
hází s Nevýhodou -5.

MISTROVSTVÍ PROMĚN

Napodobování cizí podoby nebo skrývání
své identity byla vždy žádaná dovednost
mezi zloději. Avšak jen mistři oboru dokáží
perfektně zkopírovat pohyb i hlas,
napodobit konkrétní tvář nebo vlastní smrt.
Zájem o dvojníka mají jak mocní tohoto
světa, tak i jejich nepřátelé.

Mistrovství proměn je nadstavba Umění
proměn z příručky hráče PPZ. Proto
následující dovednosti používají pro
ověření stupeň dovedností z pravidel pro
začátečníky. Jedná se tedy o nové
dovednosti, které však zohledňují
dosavadní trénink sicca v dané kategorii.

PŘEDSTÍRÁNÍ SMRTI (CHAR)

Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Mimika (CHAR) vs. Postřeh
(INT)

I když to zní groteskně, zahrát svou vlastní
smrt tak, aby vám uvěřili i vaši protivníci,
je umění, které vám může zachránit život.
Kromě mimiky zde nastupuje řada cvičení
na kontrolu dechu a tepu a v neposlední
řadě malé kuličky s věrnou imitací krve,
které po rozkousnutí či rozmáčknutí
vytvoří smrtelnou skvrnu na oblečení či
pramínek krve z úst.

Pokud sicco uspěje v hodu Mimika
(CHAR) vs. Postřeh (INT) nepřítele, jeví
se jako mrtvý, a to i zvířatům. V případě
boje se zvěří a monstrami je chování
nepřítele na úvaze PJ.
Tuto dovednost je možno použít i vícekrát,
další pokus na stejného protivníka již však
sicco hází s Nevýhodou -5.

IMITACE HLASU A POHYBU (CHAR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Imitace (CHAR) vs. Postřeh
(INT)

Pro sicca se imitace stane naprostou
přirozeností. Pokud vidí pohyb nějaké živé
humanoidní bytosti, tak pro něj není
prakticky žádný problém, aby ho ihned
napodobil. To samé platí i pro hlas.

Sicco dokáže při úspěchu v hodu Imitace
hlasu a pohybu (CHAR) vs. Postřeh (INT)
napodobit pohyby, hlas i nejobvyklejší
fráze postavy, kterou alespoň 1 směnu
poslouchal a pozoroval. Ti, kteří danou
osobu důvěrně znají (např. manželka,
králův komoří apod.), mají k hodu Výhodu
+5.

POKROČILÉ PŘEVLEKY (CHAR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Převleky (CHAR) vs. Postřeh
(INT)



K vytvoření jiného zevnějšku používají
siccové různé prostředky. Falešné vlasy,
vousy nebo zkroucený obličej jsou ale pro
začátečníky. Vrcholem je přizpůsobení
tváře a domodelování zbytku těla tak, aby
byla dokonalou kopií konkrétní osoby či
namaskování někoho jiného. Spolu se
zdařilou imitací hlasu a pohybů je potom
možno vytvořit opravdu dokonalého
dvojníka.

Sicco dokáže pomocí líčidel, vousů,
vycpávek, nástavců nohou, voskových
imitací kůže a dalších pomůcek vytvořit za
1 hodinu věrnou kopii jiné postavy včetně
tváře, které měl možnost alespoň 1 směnu
sledovat. Následně přidá změnu hlasu,
mimiky a ostatních pohybů, což je hod na
Imitaci hlasu a pohybu. Při napodobování
postavy jiné třídy velikosti má za každý
rozdíl třídy postih -5. Pokud uspěje v hodu
na Převleky (CHAR) vs. Postřeh (INT) cílů
i Imitace hlasu a pohybu (CHAR) vs.
Postřeh (INT), je brán jako daná osoba,
pokud nedá záminku o jeho skutečnosti
pochybovat (např. netypické chování). V
případě selhání v jednoho z hodů může
přijít cíli něco zvláštního (a sicco má
možnost to ještě ukecat), při selhání obou
nepochybuje o tom, že toto je dvojník.
Získává též možnost použít dovednost
Převleky (OBR) i na jiné postavy. Dokáže
je tedy převléci za jiné povolání/sociální
status a dát jim instrukce, jak se
věrohodně pohybovat a chovat. Při
pokusu o namaskování jiné postavy na
konkrétní osobu hází sicco s Nevýhodou,
pokud maskovaná osoba též neovládá
Umění převleků.

MISTROVSTVÍ ŠARMU

Siccové se naučili slovy a manipulačními
technikami ovlivňujícími mysl přizpůsobit

chování jiných podle jejich záměrů. Není
tedy divu, že dokáží dosáhnout svého bez
jediného úderu mečem.

Mistrovství šarmu je nadstavba Umění
šarmu z příručky hráče PPZ. Proto
následující dovednosti používají pro
ověření stupeň dovedností z pravidel pro
začátečníky. Jedná se tedy o nové
dovednosti, které však zohledňují
dosavadní trénink sicca v dané kategorii.

USMĚRNĚNÍ (CHAR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Odvedení pozornosti (CHAR) vs.
Vůle (CHAR), Postřeh (INT) vs. Odvedení
pozornosti (CHAR)

Slova jsou tou nejlepší zbraní, jakou sicco
má. Dokáží uklidnit a utišit, nebo bodnout
jako dýka.

Sicco je mistrem v manipulaci lidí. Dokáže
vycítit, co na koho funguje a buď jej
uklidnit, nebo vytočit k nepříčetnosti.
Pokud sicco uspěje v hodu Odvedení
pozornosti (CHAR) vs. Vůle (CHAR)
nepřítele, jeho záměr se naplní. Cíl vnímá,
že na něj působí sicco, ostatním ale jeho
řeč může přijít docela normální. Skrytého
podtextu si povšimne pouze ten, kdo
hodem na Postřeh (INT) překoná siccův
hod na Odvedení pozornosti (CHAR).

Tuto dovednost je možno použít i vícekrát,
další pokus na stejného protivníka již však
sicco hází s Nevýhodou -5.

UPLÁCENÍ (CHAR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Odhad lidí (CHAR) vs. Vůle
(CHAR)



Po čem všechny bytosti prahnou? Peníze,
sláva, moc nebo láska? Když to sicco ví
tak je jen otázkou ceny přimět je téměř k
čemukoliv.

Při úspěchu dokáže sicco zjistit (během
rozhovoru vedeného alespoň 1 směnu) po
čem postava prahne. Zjistí také jaký má
morální kodex, je-li ji možné najmout nebo
uplatit (a za kolik), přimět k prozrazení
tajemství atd. Zároveň umí požadovanou
hodnotu nenápadně předat a zajistit si tak
splnění svých cílů.
Kromě Vůle závisí siccův úspěch na
loajalitě cíle a důsledcích zamýšlené
služby. PJ může cíli dát bonus až do výše
+5 podle toho, jak moc je cíl loajální tomu,
co by měl porušit (ať už jsou to pravidla,
pán, nebo vnitřní morálka). Zároveň
siccomůže dostat postih až do výše -5
podle toho, jak drastické důsledky bude
mít porušení povinnosti, pokud se na něj
přijde.

SLADKÁ SLOVA (CHAR)
Profesní dovednost – znalostní
Ověření: Získání důvěry (CHAR) vs. Vůle
(CHAR)

Na to aby nepřítel ztratil balans není
potřeba hrubé síly. Siccovi na to stačí
pouze jeho jazyk.

Sicco vykřikne šokující, mnoho krát také
lživé prohlášení, které tne do živého. Je
mířeno na jednu konkrétní bytost a při
úspěšném překonání past na Získání
důvěry (CHAR) vs. Vůle (CHAR) nepřítele
ji natolik zaskočí, že v daném kole postava
neví co dělat a už nebude schopna žádné
akce až do dalšího kola.

Tuto dovednost je možno použít i vícekrát,
další pokus na stejného protivníka již však
sicco hází s Nevýhodou -5.


