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Poznámka autorů: Toto je prvotní beta verze rozšíření klerika pro vyšší úrovně. Neobsahuje 

zatím zapracované zpětné vazby našeho týmu. Chtěli bychom tímto poprosit celou naši 

komunitu o pomoc, abychom našli všechny šotky a případně zapracovali Vaše návrhy, které 

ty naše mohou dalece převyšovat. Hlídka je hra vybudovaná komunitou pro komunitu a 

budeme rádi, pokud to tak bude i do budoucna. 

 

Zvláštní schopnosti: Volných schopností by mělo být ve finální verzi 12, pro každou 

specializaci pak 8. V betě se toto číslo může (ale nemusí) lišit. V případě většího množství 

schopností pak nejslabší kandidáty vyřadíme. 

 

Kam posílat zpětnou vazbu, připomínky a nápady na vylepšení? 

ppp@dracihlidka.cz 

 

Datum aktualizace: 2. 1. 2023  

 

 

 

 

 

 

PS: Klerik je velmi specifické povolání. Byla by škoda „zaškatulkovat“ a „sešněrovat“ 

ho kompletně do tabulek a vzorců. Část jeho schopností je proto zaměřena na RolePlay 

a jejich hranice jsou nastaveny jen velmi obecně. Je pak na vypravěči a hráči, aby 

nastavili limity tak, jak to vyhovuje jejich světu a hře. „Chybějící tabulky“ tak nejsou 

opomenutím, ale záměrem. 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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KLERIK 
 

Dlouhý čas na cestách změní každého. Jen málokdo totiž poznal smrt, zlo a utrpení tak 

důvěrně, jako dobrodruzi. Mnozí z nich se stali cyniky, kteří ztratili víru. Naučili se žít každý 

den tak, jako by byl jejich posledním. I pro klerika byly podobné chvíle těžkou zkouškou. Někdy 

v nich však dokázal spatřit zásah vyšší moci. A právě tehdy se zocelilo jeho odhodlání. 

Pochopil, že je součástí vyššího plánu a že může podobným věcem příště zabránit.  

 

Klerik je vyvoleným, který dokáže čelit osudu s chladnou hlavou. Za svou věrnou službu bohu 

získaly jeho prosby na síle. Dokáže jimi často změnit běh událostí a proto je požehnáním 

každé družiny. Stali se z nich proto nositelé slova, kteří šíří pravou víru a posilují tím i svou 

moc. 

 

POZNÁMKA: Hraní klerika je velmi specifické a poskytuje ti mnoho unikátních 

možností. Najdeš zde proto trochu víc informací, nežli u ostatních profesí. Díky nim 

můžeš objevit zcela nové možnosti a zákoutí hry. Níže uvedené informace mají navíc 

univerzální platnost (fungují tedy od počátku hry). V PPZ se neobjevily pouze proto, že 

jsme jimi nechtěli zahltit a odradit začínající hráče.  

 
POSVÁTNÁ A PROKLETÁ MÍSTA 

 

Mohutné katedrály, stejně jako zapomenuté kaple nebo polorozpadlé mohyly, mohou být 

mocnými posvátnými místy. Branami, skrze něž bohové promlouvají ke svým věřícím a kudy 

mohou nechat proudit svou energii, aniž by porušili křehkou božskou neutralitu.  

 

 Posvátná místa jsou místa zasvěcená bohům. Děje se tak obvykle skrze rituál Svěcení místa 

(viz str. XXX). Tato místa jsou pak v některých ohledech velmi specifická. 

 

Pokud je místo posvátné, stává se na něm provádění Proseb snazším. Klerik, jehož bohu je 

místo zasvěceno, má tedy k jejich vzývání Výhodu (bonus +5). Každá úspěšná prosba je pak 

dvojnásobně silná a na dvojnásobek se prodlužuje i doba jejího trvání.  

 

Naopak, pokud se na posvátném místě snaží o prosby klerik jiného boha, má k jejich 

provádění vždy Nevýhodu (postih -5).  

 

Platí také, že na posvátné místo nemohou vstoupit žádní nadpozemští vyslanci jiných bohů, 

ale ani démoni, nemrtví a podobně. Výjimkou jsou situace, kdy je dané místo k něčemu 

takovému přímo určeno.  

 

Kromě posvátných míst existují i místa prokletá. Říká se jim tak proto, že jsou zapovězena 

všem bohům. Na takových místech pak nelze uspět s žádnými Prosbami. Nebudou prostě 

nikdy vyslyšeny. Navíc je do těchto míst zapovězen přístup jakýmkoliv nadpozemským 

bytostem. Kdyby k tomu došlo, budou okamžitě zničeny a to ve všech plánech existence. 

 

Přítomnost prokletých i posvátných míst je obvykle zřejmá svým vzhledem. Klerik i 

nadpozemské bytosti je však navíc instinktivně vycítí (obvykle na vzdálenost několika sáhů).  



 

 

TLUMENÍ A UMLČENÍ PROSEB  

 

Zlo nikdy nespí. Není-li klerik opatrný, může se snadno stát obětí jeho vyznavačů. Stačí 

posvátný symbol, který mu připnout na krk a jeho aura i duše se ztratí z dohledu boha. 

Zoufalec pak zůstane ponechán napospas svému osudu.  

 

Posvátné symboly (obvykle různé amulety a podobně), jsou běžným doplňkem kleriků. 

Pomáhají jim ve spojení s bohem. Mohou však být použity stejně účinně i k umlčení protivníků. 

Je-li tedy posvátný symbol upevněn na tělo klerika jiné víry, dojde k utlumení či dokonce 

umlčení jeho schopnosti provádět Prosby. Utlumení se projevuje jako Nevýhoda (postih -5) 

při pokusu provádět prosby a je možné ho dosáhnout běžným posvátným symbolem. Umlčení 

je pak naprostá ztráta kontaktu s bohem. Té je možné dosáhnout pomocí Vysokého svěcení 

posvátného symbolu (viz strana XXX). 

 

U nadpozemských bytostí navíc působí nasazení posvátného předmětu jiného boha kruté 

bolesti a popáleniny.  

 

Efekt utlumení i umlčení trvá tak dlouho, dokud má klerik či nadpozemská bytost na sobě.  

 

Umlčení proseb se navíc děje automaticky na Prokletých místech (viz odstavec Posvátná a 

prokletá místa). 

 

 

RELIKVIE 

 

Chrámem sv. Teneris proudily davy poutníků. Stejně jako každý den se i dnes všichni tlačili 

k vysokému kamennému oltáři, Na něm ležela malá skleněná skříňka, ve které byl uložen 

zvláštní předmět. Byla to lidská dlaň, ze které vycházelo prazvláštní světlo. Každý, kdo k oltáři 

přišel, jako by cítil její hřejivý a léčivý dotek.  

 

Relikvie jsou ostatky svatých. Obvykle těch, kteří dokázali již za svého života činit zázraky. 

Tato zvláštní moc jim pak zůstala i po smrti. Není proto divu, že mají obrovskou cenu.  

 

Pravdou ale je, že existují i relikvie, které patřily „obyčejným“ klerikům. Někteří byli za svého 

života natolik příkladní tím, co dokázali, že jejich schránka po smrti získala tento dar.  

 

Výše uvedené informace jsou zde uvedeny proto, abys měl o relikviích aspoň základní 

povědomí. Je totiž možné, že se s nějakými na svých cestách setkáš.  

 

Pokročilé schopnosti klerika 

Jakmile klerik dosáhne šesté úrovně, stává se ostříleným (pokročilým) dobrodruhem. Získá 

tak automaticky novou zvláštní schopnost, která se jmenuje Dar života. Tu získává i tehdy, 

pokud si vybere nějakou profesní specializaci (viz Specializace klerika, str. XXX).  



 

 

DAR ŽIVOTA 

 

Roky na cestách přinutily klerika mnohokrát povolat vyšší moc k léčení (ať už sebe, svých 

přátel, potřebných nebo ze zištných důvodů). Díky tomu je ovládá, jako nikdo jiný a dokáže se 

stejnou přízní docílit mnohem větších úspěchů. 

 

Tato schopnost způsobuje, že každá léčivá prosba klerika je automaticky o čtvrtinu (minimálně 

1 život) silnější. 

 

Tabulka Přízně 

Níže najdeš kompletní tabulku Přízně klerika, která pokrývá všechny dosažitelné úrovně 

postavy a je společná i pro všechny jeho případné specializace. Jestliže bys překonal nejvyšší 

uvedený základ Inteligence uvedený v tabulce, můžeš si další nárůst many jednoduše odvodit. 

Pokud je hodnota many (duševní síly) u posledních dvou úrovní stejná, bude nové maximum 

o 1 vyšší. V opačném případě se pro danou úroveň nijak nemění.  

 

Tabulka Přízně 
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Specializace klerika 

Po dosažení šesté úrovně se může klerik dále specializovat ve své profesi a stát se Bojovým 

mnichem, Exorcistou nebo Knězem. Podmínkou specializace je dosažení minimálně šesté 

úrovně a předchozí zvládnutí kombinace zvláštních schopností, které k danému zaměření 

náleží. Jakmile se pro to rozhodneš, oznámíš to PJi při přestupu na další úroveň.  

 

Specializace povolání není povinná. Pokud chceš, můžeš dál pokračovat v původní cestě 

klerika, která ti i tak nabízí spoustu nových užitečných schopností. Stejně tak se můžeš 

rozhodnout pro specializaci až později (na vyšších úrovních).  

 

Než se však pro nějakou specializaci definitivně rozhodneš, dobře si to promysli. Volbu totiž 

nelze vzít zpět a jednou vybraná specializace ti zůstává natrvalo. Nelze ji proto později vyměnit 

za jinou. 

 

Jakmile si nějakou specializaci zvolíš, můžeš si při přestupu úrovně vybírat ze schopností, 

které k ní náleží. Stejně tak se však můžeš rozhodnout i pro libovolné schopnosti, které nabízí 

obecné povolání klerika. Seznam těchto obecných schopností najdeš uveden níže a 

schopnosti specializací pak v jejich samostatných podkapitolách.  

Volitelné schopnosti klerika od 6. úrovně 

Následující volitelné schopnosti jsou dostupné všem klerikům (a to i těm, kteří se rozhodnou 

věnovat nějaké specializaci).  

 

TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ KLERIKA 

Asketismus Slibem chudoby získáš více Přízně a silnější Prosby. 

Bohoslužby Obřadem zvýšíš hodnotu své Přízně a všichni účastníci získají 
Výhodu (bonus +5) k ověřovacím hodům na Vůli. 

Božská doména Získáš schopnost používat speciální efekty domény svého 
boha 

Flagelantství Utrpením a obětováním svých životů dokážeš doplnit svou 
Přízeň.  

Oběti Dokážeš skrze oběti snížit Obtížnost vzývání dané proseb. 

Nositel slova Dokážeš prosby s efektem na klerika nebo s dotekovým 

dosahem přivolat i na jiné a na větší vzdálenost. 

Požehnání V ověřovacím či bojovém hodu můžeš házet dvakrát a vybrat 

si lepší výsledek. 

Řádový slib Získáš výhody i závazky člena řádu a rozpoznáš jeho členy. 

Strážce mystéria Dokážeš se naučit čtyřem mocným prosbám, nebo je 



nahrazovat jinými, které nejsou v pravidlech. Prosby jsou: 
Mezisvět, Osvícení, Vyhnání, Znamení smrti 

Sakrální předměty Umíš vyrobit posvátné předměty, které mají část boží moci. 

Svěcení míst Dokážeš vytvořit posvátné místo, kde jsou tvé Prosby 
účinnější. 

Vzkříšení Zemře-li klerik při službě bohu nebo se při ní obětuje, může být 

znovu vzkříšen. 

 

ASKETISMUS 

 

Klerik, který se dokáže oprostit od hmotných statků, nalezne vyšší pravdu. Jeho mysl už není 

spojena s konkrétními věcmi a nachází tak svobodu a osvícení. Na svých cestách tak žije 

pouze z milodarů, jako je trocha jídla či nocleh.  

 

Asketismus je životní filozofií, která zahrnuje slib chudoby. Klerik se tak vzdává možnosti 

vlastnit cokoliv cenného. U sebe může mít jen hrstku věcí denní potřeby (deka, měch na vodu, 

obvazy a podobně). Pro lepší orientaci jde o předměty v celkové hodnotě nejvýše 5 zl. 

Výjimkou je posvátný symbol, který se do této částky nepočítá (a to ani tehdy, kdyby byl 

z drahého kovu či něčeho podobného).  

 

Za praktikování Asketismu se klerikovi trvale zvýší maximální hodnota Přízně na dvojnásobek.  

 

BOHOSLUŽBY 

Klerik se pravidelně modli k bohu, aby s ním udržel své duchovní spojení. Mnohem větší sílu 

však mají bohoslužby. Obřady pod vedením klerika, ve kterých se spojuje duchovní volání 

více tvorů. Tento společný hlas pak posiluje víru v daného boha a tím i jeho sílu.  

 

Bohoslužby se může zúčastnit libovolný myslící tvor, schopný věřit v existenci vyšší moci. 

Součástí obřadu se stává tehdy, pokud je ochoten se k danému bohu modlit a následovat 

slova klerika. Klerik umí být navíc v síle modlitby velmi přesvědčivý a zapojit do bohoslužby 

i váhavé. V takovém případě však musí uspět v ověřovacím hodu proti danému cíli (CHAR vs. 

Vůle).  

 

Bohoslužba trvá 1 směnu a lze ji provést vždy nejvýše jedenkrát za den. Jakmile je obřad 

úspěšně ukončen, doplní se klerikova aktuální Přízeň o tolik bodů, jako byl počet účastníků 

bohoslužby (klerik se do tohoto počtu nezahrnuje).  

 

Všichni účastníci (včetně klerika) navíc získávají po dobu 24 hodin od bohoslužby Výhodu 

(bonus +5) ke všem hodům na Vůli. Víra je totiž posílí proti zastrašení, manipulaci a podobně.  

 



BOŽSKÁ DOMÉNA 

 

Ačkoliv jsou bohové nehmotné a metafyzické bytosti, věřící jim vždy přisuzují určitou formu. 

Je to pro ně způsob, jakým se ve svých představách dokáží vypořádat s něčím tak 

nadpozemským. Do této podoby navíc obvykle promítají i božskou doménu. Způsob, jakým 

se bůh a jeho moc následně v naší realitě projevuje. Ta může mít samozřejmě mnoho podob. 

Každému bohu je však vyhrazena vždy jen jedna. Příkladem může být světlo, oheň, bouře, 

válka, šílenství a podobně. Klerik je pak nositelem schopností domény svého boha.  

 

Hluboké poznání božské domény umožňuje klerikovi ovládnout její projevy. Ty se pak liší svou 

intenzitou dle jím dosažené úrovně. Dělí se proto do tří stupňů: 

 

1. Stupeň znalostí domény (Úroveň 6-11) 

2. Stupeň znalostí domény (Úroveň 12-17)  

3. Stupeň znalostí domény (Úroveň 18-24) 

 

V příkladu níže je popsáno možné využití domény světla. Ta se obvykle používá ve světech, 

kde existuje pouze jediný bůh nebo pokud klerik slouží obecně dobrému bohu.  

 

PŘÍKLAD: Klerik Tharacus (úroveň 14) je oddán Freyovi, bohu světla a životní energie. Jeho 

doménou je tedy světlo. Vzhledem k dosažené úrovni ovládá znalosti domény prvního i 

druhého stupně.  

 

První stupeň znalostí mu umožňuje světit lucerny a jiné zdroje světla. Posvěcení zabere jedno 

kolo a nevyžaduje žádnou Přízeň. Poté se dosvit předmětu zdvojnásobí a zvládne překonat i 

magickou tmu. Jestliže klerik posvětí olej do lucerny či pochodeň, prodlouží se tak doba jejich 

svítivosti o polovinu. Posvěcený olej vržený na tvory temnoty jim navíc způsobí zranění za 

3k6 životů.  

 

Druhý stupeň znalostí domény umožňuje klerikovi nechat rozzářit své oči. Jde o děsivý pohled, 

kterým dokáže vzbudit v ostatních posvátnou úctu a strach. Především však dokáže vidět ve 

tmě a nestojí ho to žádnou Přízeň.  

 

Zvládnutím třetího stupně domény se z klerika stává vyslanec světla. Bez nutnosti přízně je 

schopen ze sebe vyzářit oslnivý záblesk, kterým oslepí tvory v okruhu 50 sáhů.  

 

Jak se přesně projevují doménové efekty tvého boha, však ví jen Pán Jeskyně. Ten je s tebou 

probere, jakmile tuto schopnost získáš.  

 

FLAGELANTSTVÍ 

Flagelantství je technika sebe očištění. Někteří klerici totiž dojdou k poznání, že jejich modlitby 

jako výraz podřízenosti bohu nestačí. Stále je stíhá pocit, že ve své službě nedělají dost. Že 

neplní očekávání, které do nich bůh vložil a snaží se z tohoto pocitu vykoupit. Za zpěvu 

svatých písní se tak šlehají důtkami či malým bičem na důkaz trestu, který si sami uložili. 

Stejný postup pak volí, pokud boha zklamou nebo poruší pravidla víry. 



 

Provádění tohoto obřadu trvá 1 směnu. Během ní ztratí klerik 1k6 životů, ale zároveň získá 

2k6 bodu Přízně. Ty si přičte k jejich aktuální hodnotě a to nejvýše do jejího maxima.  

 

Temná varianta: Jestliže klerik přiměje nějakého hříšníka vyznat se ze svých hříchů a 

provede jej tímto rituálem očištění, zraní dotyčného za 2k6 životů a získá 2k6 bodů Přízně 

navíc. Ty si přičte ke svému aktuálnímu počtu, nejvýše do jejího maxima. Podmínkou úspěchu 

rituálu je, že s ním hříšník souhlasí. V opačném případě k doplnění klerikovy Přízně nedojde.  

 

OBĚTI 

Klerici odjakživa vědí, že si lze náklonnost bohů získat i jinak než modlitbami. Jednou 

s takových možností jsou oběti. Bohové totiž dokáží ocenit dary svých služebníků.  

 

Obětuje-li klerik svému bohu něco, co je pro něj cenné, sníží se obtížnost jeho následující 

prosby o 10 bodů.  

 

Forma obětování se může lišit podle situace a domény boha. Může jít o zahrabání či spálení 

posledního jídla, vhození peněz do moře, ale někdy i temnější akty.  

 

Pojem „cenné“ je pak velmi individuální. Liší se podle aktuální situace klerika a také boha, 

kterému slouží. Jde-li o chudého poutníka, může mít kus chleba stejnou či vyšší cenu, nežli 

drahokam. 

 

Obětování obvykle zabere jen minimum času (většinou 1 kolo). V některých případech však 

může příprava trvat déle. O konkrétní situaci rozhoduje vždy Pán Jeskyně. 

 

NOSITEL SLOVA 

Nositelé slova jsou kněží, kteří ovládli schopnost fungovat jako médium. Dokáží tak dary, které 

by jinak byly poskytnuty pouze jim, přesměrovat na druhé.  

 

Díky této schopnosti už klerik nemusí být středem aury a není u svých proseb omezen 

dotekem. Dokáže je totiž zaměřit na libovolné místo či bytost v dosahu 100 sáhů. U bytosti 

platí, že musí s efektem prosby souhlasit. Je-li prosba seslána na objekt, je statickou. 

V případě, že je seslána na bytost, pohybuje se naopak spolu s ní.  

 

POŽEHNÁNÍ 

O některých lidech se říká, že jsou to šťastlivci, kterým se všechno daří. Pravdou však je, že 

štěstí s tím mnohdy nemá nic společného. Jsou prostě požehnaní a boží moc nad nimi 

z nějakého důvodu drží ochrannou ruku. Z různých situací tak vyváznou vždy tím nejlepším 

možným způsobem. 

 



Tato schopnost poskytuje klerikovi zvláštní pomoc a ochranu. Jakmile se provádí ověřovací 

či bojový hod (k6 nebo k10), může se rozhodnout ji využít. To v praxi znamená, že si hodí 

ještě jednou a v platnosti zůstane vždy lepší z obou hodů (ten, který je pro něj výhodnější). 

 

 Klerik může tuto schopnost využít vždy nejvýše jednou mezi dvěma obvyklými modlitbami.  

 

ŘÁDOVÝ SLIB 

 

Společná víra spojuje kleriky do mocné církve. Jejich jednota je však pouze zdánlivá. Ačkoliv 

totiž slouží stejnému bohu, mají na své poslání mnohdy velmi odlišný pohled. Zatím, co jedni 

šíří víru skrze pomoc druhým, další nemilosrdně vraždí „odpadlíky“ a jinověrce. Právě tyto 

rozdíly daly vzniknout mnoha řádům a svatým společenstvím. Není tajemstvím, že vztahy 

mezi nimi jsou mnohdy velmi napjaté. 

 

Pokud se klerik rozhodne, může se pokusit vstoupit do vybraného řádu. Má to však jisté 

podmínky a průběh: 

 

VSTUP DO ŘÁDU 

 

Nejprve je potřeba, aby klerik daný řád vůbec kontaktoval. U mnoha z nich to není problém, 

protože jsou všeobecně známé. Existují však i takové, které obestírá mlha tajemství. Dostat 

se k nim proto nemusí být vůbec snadné. Teprve pokud klerik uspěje, může v nich zažádat o 

členství.  

 

DŮLEŽITÉ: Některé řády jsou velmi striktní a nové členy si pečlivě vybírají. Pokud na ně 

neuděláš svými skutky patřičný dojem, mohou tě rovnou odmítnout. V takovém případě můžeš 

zkusit štěstí v jiném řádu, nebo se o vstup pokusit později a vzít si zatím místo Řádového slibu 

jinou schopnost.  

 

Jestliže jsi byl do řádu přijat, začíná tvé „zkušební období“ – Noviciát. Během něj jsi čekatelem 

(novicem), který se postupně seznamuje s pravidly a životem v komunitě. Příběhově se může 

jednat o několik týdnů či měsíců. Tento čas si však již obětoval tím, že jsi strávil úroveň 

získáním této schopnosti. Noviciát je navíc jediné období, kdy lze řád ještě kdykoliv beztrestně 

opustit.  

 

V rámci noviciátu ti PJ vysvětli, co se od tebe v daném řádu očekává. Tato pravidla a zvyky 

pak musíš uplatňovat i ve svém chování a rozhodování při hře.   

 

Jakmile je klerikův Noviciát u konce, stává se z něj obvykle plnohodnotný člen řádu. Některé 

spolky však ještě vyžadují závěrečnou zkoušku jako potvrzení kvalit novice. Dokud k tomu 

nedojde, může sice využívat různé výhody řádu, avšak mnohem víc je mu jich zapovězeno.  

 

VÝHODY A POVINNOSTI ČLENŮ ŘÁDU 

 

Výhod a povinnosti může být mnoho a mezi spolky se mohou lišit. Níže uvedené jsou však 

obvykle všem společné.  



 

Rozpoznání - Jakmile se staneš členem řádu, dokážeš intuitivně rozeznat ostatní členy. Stačí 

ti k tomu jen letmý pohled na vybranou osobu, kterým vycítíš pravdu  

 

Sounáležitost – Pokud je kdokoliv s tvých bratří či sester v nouzi, jsi povinen mu pomoci. A 

to i tehdy, pokud bys měl ohrozit vlastní život. Oni by totiž pro tebe udělali to samé. 

Sounáležitost se však může projevit i poskytnutím léků, informací a podobně. Toto řádové 

pravidlo platí už pro novice. 

 

Zázemí – Budovy řádu jsou tvým novým domovem. Můžeš je proto kdykoliv bezplatně a 

neomezeně dlouho využít. Toto řádové privilegium platí už pro novice.  

 

Společenství – Jakmile ukončíš Noviciát, můžeš se ucházet o vyšší místa v hierarchii řádu. 

Můžeš tak zastávat různé funkce a získat přístup k informacím i rozhodování.  

 

Služebník – Jako řadový člen jsi povinen uposlechnout příkazy výše postavených členů řádu. 

Jestliže tě pošlou na misi, je tvým úkolem udělat pro její úspěch maximum. Odměnou bývá 

obvykle postup v hierarchii řádu či postupné mazání hříchů a chyb z dřívějška. První část 

tohoto řádového pravidla platí už pro novice.  

 

Jak už asi tušíš, vypořádat se s podobnou situací nemusí být vždy jednoduché. Zvláště, pokud 

tvá družina plní jiný úkol a o tvé poslání nemá zájem. Bude tedy jen na tobě, jak se této 

nelehké situace zhostíš.  

 

OPUŠTĚNÍ ŘÁDU 

 

Jakmile se jednou členem řádu, není obvykle cesty zpět. Nemůžeš ho opustit, ani se stát 

členem nějakého jiného. Jediný, kdo tě může tvého slibu a závazku zprostit je jeho 

představený. Takové věci se však dějí zcela výjimečně.  

 

Pokud navíc nedodržuješ pravidla řádu, stáváš se psancem. V takovém případě se od tebe 

odvrátí všichni klerici. A to bez ohledu na jejich řádovou příslušnost. Řádový slib je totiž 

považován za posvátný.  

 

Více informací o řádech, které znáš, ti poskytne Pán jeskyně.  

 

SAKRÁLNÍ PŘEDMĚTY  

Sakrální předměty jsou obvykle nástroje a symboly určené k provozování modliteb a rituálů. 

Pravdou však je, že mohou mít i mnoho dalších podob. A kromě toho i dar nadpozemské síly. 

Takto vzácné věci však dokáže stvořit jen hrstka mistrů, které se tomuto umění opravdu 

věnují.  

 

Vytvoření posvátného předmětu trvá 7 dnů. Během nich klerik dává veškerou svou Přízeň do 

speciální modlitby, jež zajistí dané věci její posvátnost. Během modliteb se klerik nemůže 

věnovat jiné činnosti, kromě nezbytného odpočinku a spánku.  

 



Jakmile je zasvěcení předmětu dokončeno, získá automaticky své zvláštní schopnosti. 

Navenek se tak bude projevovat slabou světélkující aurou, případně jiným efektem domény 

daného boha. 

 

Nejzákladnějším sakrálním předmětem je Posvátný symbol z PPZ, který dává bonus +2 

k Vzývání. Kněz však takto dokáže vytvořit i jeho mocnější verzi, která dává místo původního 

bonusu Výhodu (bonus +5).  

 

Dalšími sakrálními předměty mohou být různé amulety, růžence a podobně. Ty obvykle dávají 

bonusy či výhody k uspání démonů, jejich zviditelnění a podobně (konkrétní předměty a jejich 

parametry jsou na dohodě mezi tebou a Pánem Jeskyně). 

 

Je-li sakrálním předmětem zbraň, dokáže působit zranění magickým tvorům, nemrtvým, 

neviděným a nadpozemským bytostem. Dojde-li k tomu, zvyšuje se hodnota takového zranění 

o 1k6 životů. 

 

Posvátnost sakrálního předmětu je trvalá a zruší se obvykle jeho zničením.  

 

STRÁŽCE MYSTÉRIA 

Mezi kleriky se vyskytují takoví, kteří pronikli ve znalosti modliteb mnohem dál. Obvykle se 

totiž dostali ke střeženým tajemstvím liturgie. Naučili se díky všemožným zpěvům, úklonám, 

kánonu a podobně přivolávat neobvyklé i zcela speciální prosby.  

 

Díky této schopnosti se může klerik naučit prosbám, který nejsou v běžných knihách 

a rukopisech. V praxi to znamená, že pokud má Pán Jeskyně připraveny speciální prosby, 

které nejsou v pravidlech (obvykle takové, které reflektují úzké zaměření domény tvého boha), 

může se je naučit. Proběhne to tak, že vždy nahradíš jednu z níže uvedených proseb jinou, 

specifickou, kterou ti určí Pán Jeskyně. 

 

Jestliže Pán Jeskyně pro tvého klerika žádné speciální prosby nemá, pak ovládneš těchto pět 

níže uvedených: 

 

● Mezisvět 

● Osvícení 

● Vyhnání 

● Znamení smrti 

 

 

MEZISVĚT 
  

Přízeň: 30 

Dosah: dotek  

Rozsah: 1 bytost  

Trvání: 20 kol  

Vzývání: 1 kolo  



Obtížnost: 18 

Vyžaduje: - 

 

Pomocí této prosby se fyzické tělo cíle posune do meziprostoru mezi naší realitou a astrálními 

světy. V této podobě nemůže nijak zasahovat do žádné z realit. Nemůže tedy bojovat, kouzlit, 

pohybovat se ani nic podobného. Zároveň ho však není možné žádným způsobem zasáhnout.  

V této podobě je cíl prosby průzračný, průhledný, matně světélkující a tvory s nižší vůli i 

značně děsivý. Kdo neví, o co se jedná, musí ověřovacím hodem překonat 15 vs. Vůle 

(CHAR). Jestliže neuspěje, v panice prchá (minimálně 10 kol, pak může následovat další 

ověření). 

Prosbu lze seslat pouze na tvora, který by s ní souhlasil. 

 

 

OSVÍCENÍ 
  

Přízeň: 5 

Dosah: dotek  

Rozsah: 1 bytost  

Trvání: 10 kol  

Vzývání: 1 kolo  

Obtížnost: 14 

Vyžaduje: - 

 

Každý, na koho je tato prosba seslána, je chráněn před proměnou v nemrtvého či upíra. Po 

dobu jejího působení je totiž každý drápanec či kousnutí neutralizován vyšší moci. 

Neznamená to, že by dotyčný neutrpěl zranění, avšak je chráně před nejhorším. 

 

ZNAMENÍ ŽIVOTA 
  

Přízeň: 25 

Dosah: dotek  

Rozsah: 1 bytost  

Trvání: 1 hodina  

Vzývání: 1 kolo  

Obtížnost: 20 

Vyžaduje: - 

 

Klerik “nakreslí” vybrané bytosti na čelo symbol boha a života či smrti. Jakmile dojde k boji a 

životy dotyčného by měly dosáhnout hranice smrti, znamení zmizí a dotyčný se probere zpět 

s 1 životem, těsně nad mezí vyřazení. 

 

VYHNÁNÍ 
  

Přízeň: 10 x X 

Dosah: 10 sáhů  

Rozsah: 1 bytost  

Trvání: X minut 

Vzývání: 5 kol  



Ověření: Vůle (CHAR) vs. Vůle (CHAR) 

Obtížnost: 18 

Vyžaduje: - 

 

Tato mocná prosba umožňuje klerikovi odeslat vybraného tvora do jiné sféry existence. Aby 

k tomu nedošlo, musí cíl uspět v ověřovacím hodu proti Vůli klerika.  

Pokud se přesun povede, ozve se tiché lupnutí, které provází otevření a zavření “kapsy” mezi 

sférami. Oběť je v ní uvězněna tak dlouho, dokud efekt prosby neodezní. Poté se znovu objeví 

v místě, kde původní realitu opustil či opustila, nebo v nejbližším volném místě. 

 

SVĚCENÍ MÍST 

Klerici odjakživa putují krajem, aby zasvětili i ta nejvzdálenější místa bohu. Není důležité, zda 

se jedná o kamenné obelisky či mohutné katedrály. Vždy jde o rozšiřování hranic jeho moci, 

aniž by sám narušil princip neutrality.  

 

Díky této schopnosti dokáže klerik posvětit určené místo v jeho dosahu. To pak vykazuje 

nadpozemské schopnosti (viz Posvátná místa na straně XXX). Plocha takto posvěceného 

místa odpovídá 3x úrovni klerika sáhů. Její tvar určuje klerik a jejím centrem je obvykle oltář, 

jakožto symbol boží moci.  

 

Rituál svěcení trvá 1 směnu. Je nutné se na něj plně soustředit a provázet ho obtížnými 

modlitbami. Jakmile je obřad u konce, stává se místo posvátným. V tomto stavu pak vydrží 

nejvýše tolik let, jako je klerikova úroveň. Proto je nutné svěcení čas od času opakovat. 

 

Jestliže by se klerik pokusil zasvětit svému bohu místo, které již náleží jinému, zabere mu to 

dvojnásobek času. V případě úspěchu je pak odměněn zvláštní Přízní a to i nad rámec svého 

maxima.  

 

DŮLEŽITÉ: Jestliže se svěcení účastní více kleriků s touto schopností, mohou se jejich 

úrovně sčítat. 

 

VZKŘÍŠENÍ 

Vzkříšení je vzácný dar, který si od klerika žádá nejvyšší oběť – vlastní život. Jestliže zemře 

v božích službách nebo při prosazování jeho víry a principů, nemusí to znamenat konec jeho 

pozemské cesty. Za podobné skutky totiž bývá odměněn, aby mohl dokončit svůj úkol 

a pokračovat v tom, co dělá. Na shledání s nejvyšším má totiž ještě čas.  

 

Pokud klerik zemře při plnění úkolu pro svého boha, nebo se obětuje v souladu s jeho principy, 

může být vzkříšen. Neznamená to však, že k tomu dojde vždy. Boží cesty jsou totiž 

nevyzpytatelné. Bůh může usoudit, že klerik už toho pro něj učinil dost a může nechat jeho 

duši dojít pokoje ve vyšších sférách.  

 



Jestliže tedy klerik zemře, provede hod 1k10. Jestliže mu padne 0, je smrt závěrem jeho 

pozemské cesty a ke vzkříšení už nedojde. V opačném případě dojde k jeho zmrtvýchvstání 

během následujících 24 hodin.  

 

Zůstalo-li klerikovo tělo zachováno (byť se zraněními), duše se do něj vrátí a všechny fyzické 

rány se dokonale zahojí. V případě, že bylo tělo zničeno, může se duše ocitnout v jiném těle 

nedávno zemřelého a to i na velmi vzdáleném místě.  

 

Vzkříšení samotné je pro klerika rozporuplné. Je to pro něj důkaz neskutečné boží přízně 

a závazek pokračovat ve svém úkolu. Na druhou stranu, klerik si pamatuje i okamžik své smrti, 

všechnu bolest, která ji mohla provázet a podobně. Je to tedy poměrně traumatizující zážitek. 

Povaha a chování kleriků, kteří tímto prošli, se pak často hodně mění. 

 

Vzkříšením klerik přichází o část svých zkušeností. Jejich hodnota pak odpovídá hodnotě 

nutné pro přestup na předchozí úroveň. 

 

PŘÍKLAD: Klerik na 12 úrovni s 95.000 zkušenostmi zemře a je vzkříšen. Jakmile k tomu 

dojde, bude mít jen 69.000 zkušeností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bojový mnich 
 

Bojoví mniši jsou ocelovou pěstí víry. Věří, že to pravé zlo se skrývá mezi lidmi. Je potřeba ho 

trpělivě hledat a vytrhávat i s kořeny, jinak tento plevel vše dobré zadusí a zničí. Vyžaduje to 

velkou dávku tvrdosti a odhodlání, ale obojího mají na rozdávání. Bojoví mniši jsou rytířskou 

elitou. Kromě toho se nich rekrutují vynikající inkvizitoři a lovci čarodějnic. Jen oni často 

mnohdy dokáží odhalit sítě vražedných sekt a jejich členů. Stejně účinně však umí rozprášit i 

sabaty kultistů s démony. Jsou to skuteční hrdinové, kteří bojuji s temnotou, která už přišla.  

 

Aby se klerik mohl specializovat a stát se Bojovým mnichem, musí nejprve ovládnout 

následující schopnosti:  

 

● schopnost Boží bojovník 

● nauka Bojovníků víry 

● nauka Svaté pravdy 

 

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI BOJOVÉHO MNICHA 

 

Každý bojový mnich získává automaticky (volbou této specializace) zvláštní schopnost Boj 

z blízka.  

BOJ Z BLÍZKA 

Nespočet šarvátek s kultisty a heretiky učinil z bojových mnichů ostřílené veterány. V boji tváři 

v tvář tak dokáží používat různé styly a techniky. Díky tomu se snadno vyrovnají i zkušeným 

válečníkům.  

 

V boji tváři v tvář má bojový mnich automaticky bonus +2 do Útoku i Obrany.  

 

Kromě toho je schopen provádět dva útoky za tři kola (tj. v prvním kole útočí dvakrát, v dalším 

jednou a tak pořád dokola). Na každý z těchto útoků si pak hází zvlášť.  

 

 

VOLITELNÉ SCHOPNOSTI BOJOVÉHO MNICHA 
 

Následující volitelné schopnosti jsou dostupné pouze těm klerikům, kteří dosáhli potřebných 

schopností a vědomostí ke specializaci Bojového mnicha. 

 

TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ BOJOVÉHO MNICHA 

Boží zbroj Můžeš bez omezení nosit libovolnou zbroj a její kvalita se zvyšuje 
o +3. Proti magickým a nadpozemským bytostem dokonce o +6. 

Božská dominance Prosby s nauky bojovníků víry tě stojí o 1 bod Přízně méně. Můžeš 



je navíc seslat v nulovém čase v rámci jiné akce v daném kole. 

Fanatismus Při každém Útoku si házíš 3k6, místo obvyklého 1k6. Zároveň se 

můžeš bránit jen 1x v daném kole. 

Lovec čarodějnic Dokážeš rozpoznat kouzelníky (přítomnost jejich many) a zároveň 
získáš Rezistenci vůči magii. 

Inkvizitorský výcvik Získáš schopnost neupadnout do bezvědomí a bojovat až do 
Hranice smrti. Zároveň se rozšíří tvá znalost Nauky Svaté pravdy 
o další čtyři prosby - Falešná smrt, Příkaz, Zadrž protivníka, 
Zmatení mysli 

Paladinský výcvik Získáš +1 život za každou úroveň navíc a také několik Proseb 

rozšiřující Nauku Bojovníků víry - Andělská zbroj, Kladivo na 

čarodějnice, Podlom obranu, Požehnej schopnostem 

Posvátná aura Klerikovi následovníci získají bonus +2 ke všem ověřovacím 
hodům. 

Posvátná zbraň Můžeš nosit libovolně těžkou zbraň, která působí jako 
nadpozemská a má bonus +3 do Útočnosti i Zranění. 

 

BOŽÍ ZBROJ 

Hluboké odhodlání klerika bojovat za správnou věc mu poskytuje zvláštní dar. Díky němu 

dokáže překonávat fyzické hranice svého těla a má nevídanou sílu.  

 

Tato schopnost umožňuje klerikovi nosit libovolné těžkou zbroj. A to i v případě, kdy by mu za 

normálních okolností na něco podobného jeho běžná fyzická sila nestačila. Zároveň se nošení 

tohoto vybavení nijak nepodepisuje na jeho únavě či naložení, ačkoliv je jeho hmotnost 

samozřejmě vyšší.  

 

Kvalita Boží zbroje je +3 body vyšší, než je obvyklé. Proti magickým a nadpozemským 

bytostem se ještě o další +3 body zvyšuje.  

 

Boží zbrojí se stává každá zbroj, kterou má bojový mnich na sobě. Nemusí proto provádět 

žádné obřady ani modlitby. Je to jistá forma požehnání, kterého se mu dostává. Pro ostatní 

má tato zbroj pouze svou obvyklou kvalitu.  

 

BOŽSKÁ DOMINANCE 

Někteří bojoví mniši svým uměním v bitvách natolik excelují, že se jim dostane vzácného daru. 

Tím je božské dominance, která jejich schopnosti ještě více posílí.  

 

Díky této schopnosti můžeš sesílat všechny prosby z nauky Bojovníků víry v rámci jakékoliv 

jiné akce v daném kole. Všechny takové prosby se pak odehrávají během ní a považují se za 

seslané v nulovém čase. Znamená to, že lze seslat i více Proseb v jednom kole.  



 

Cena všech těchto proseb se navíc snižuje o 1 bod Přízně (vždy však stojí aspoň 1 bod).  

 

FANATISMUS 

Srdce bojových mnichů se čas od času zcela promění v kámen. Je to tím, že na svých cestách 

viděli příliš mnoho zla a utrpení. Právě tyto zkušenosti z nich stvořily odhodlané fanatiky. 

Jakmile dojde k boji, nemají nejmenší slitování. Jejich tempo je vražedné a udrží ho tak 

dlouho, dokud není jejich protivník očištěn od pozemské existence.  

 

Fanatismus je velmi speciální forma útoku, která je vyhrazená bojovým mnichům. Projevuje 

se pouze při boji tváři v tvář a trvá po celou jeho dobu. Jakmile k němu dojde, zasype mnich 

svého protivníka mnoha ranami v krátkém čase.  

 

Fanatický útok se od toho běžného liší svým ověřovacím hodem. Místo obvyklého hodu (1k6) 

na Útok se hází 3k6. Tento zvýšený počet hodů nezpůsobuje automaticky Kritické zranění. 

K tomu dojde jen tehdy, jestliže v rámci některého ze tří hodů padne na kostce 6. V takovém 

případě platí klasické pravidlo pro Kritický útok. 

 

Odvrácenou stranou Fanatismu je omezená schopnost věnovat se obraně. Klerik se tak může 

bránit vždy pouze 1x za kolo. A to i tehdy, když je pod vlivem kouzla, lektvaru a podobně.  

 

INKVIZITORSKÝ VÝCVIK 

Dlouhodobým intenzivním tréninkem dokáže bojový mnich zocelit své tělo. Stejně tak časem 

prohloubí své znalosti bojových Proseb. Všechny tyto aktivity jsou mezi kleriky známy jako 

Paladinský výcvik. Jde o předstupeň zkoušky, která dělá z bojového mnicha opravdovou 

legendu. Paladina, symbol elitní gardy ve službách božích.  

 

Tato zvláštní schopnost způsobuje, že je klerik extrémně odolný vůči bolesti a zraněním. Díky 

tomu neupadá do bezvědomí při dosažení Meze vyřazení, ale zůstává při vědomí a schopen 

akce až do Hranice smrti.  

 

Mimo to získává přístup ke čtyřem novým Prosbám Nauky Svaté pravdy. Jsou jimi: 

● Falešná smrt 

● Příkaz 

● Zadrž protivníka 

● Zmatení mysli 

 
FALEŠNÁ SMRT  

Přízeň: 15 + úroveň cíle 

Dosah: 15 sáhů 

Rozsah: 1 tvor 

Trvání: 1 hodina 

Vzývání: 3 kola 



Ověření: Vůle (CHAR) vs. Vůle (CHAR)  

Obtížnost: 21 

Vyžaduje: Nauka Svaté pravdy 

 

Touto prosbou lze oklamat všechny přírodní zákony a dogma. Tvor, který neuspěje v hodu 

proti pasti, upadne do hlubokého stavu podobného klinické smrti. Činnost srdce a dechu jsou 

zastaveny. Centrální nervová soustava je funkční, oběť má stále své vědomí, nicméně po 

dobu trvání prosby vnímá své bytí na tomto světě jako formu snu, ve kterém je zasáhnut 

masivní energií světelného mostu, který je pro mnoho lidí brán jako dělítko světa živých a 

mrtvých. 

 

PŘÍKAZ 

Přízeň: 15 + úroveň oběti 

Dosah: 10 sáhů 

Rozsah: zasažení tvorové 

Trvání: 1 kolo za úroveň klerika 

Vzývání: ihned  

Obtížnost: 21 

Vyžaduje: Nauka Svaté pravdy 

 

Po dokončení této prosby klerik přikáže vybranému tvoru vzdát se své tělesné schránky. Terč 

této prosby bude umlčen, okamžitě upadá do bezvědomí (životy klesají na 0 – hranice smrti), 

a tělo se hroutí k zemi. V tomto stavu pak zůstává po celou dobu trvání prosby. 

Tento mocný příkaz bude úspěšný pouze tehdy, má-li terč méně než ¼ ze svého maximálního 

počtu životů. V opačném případě si oběť musí hodit hodem na záchranu Vůle (CHAR) vs. 

Vůle (CHAR). Pokud uspěje, prosba nebude mít žádný účinek.  

Prosba neúčinkuje na nemrtvé, neviděné, magické a jiné nadpozemské bytosti. Pokud životy 

tohoto tvora do skončení účinku prosby neklesnou pod hranici smrti, vrátí se jí životy na 

původní hranici, z níž jí byly sníženy na nulu. 

 

ZADRŽ PROTIVNÍKA  

Přízeň: 10 + 5 za každého dalšího tvora 

Dosah: -  

Rozsah: klerik  

Trvání: 1 kolo  

Vzývání: ihned  

Obtížnost: 15 

Vyžaduje: Nauka Svaté pravdy 

 

Zadržením dokáže klerik znehybnit několik tvorů o stejné velikosti, jako je on sám, nebo 

menších.  

Jestliže se klerikovi povede její seslání, projeví se efekt prosby následovně: V prvním kole 

budou cíle automaticky zadrženy (nemohou se hýbat ani mluvit a útok na ně je brán jako útok 

na bezbranného protivníka). V každém dalším kole pak mají možnost ověřovacího hodu Vůle 

(CHAR) vs. Vůle (CHAR) na svou záchranu. Pokud uspějí, moc prosby pomine. 



Prosbou nelze zadržet nemrtvé, neviděné, magické ani nadpozemské bytosti. 

 

 

ZMATENÍ MYSLI  

Přízeň: 12 

Dosah: 5 sáhů 

Rozsah: 1 tvor 

Trvání: 3 kola 

Vzývání: 3 kola 

Ověření: Vůle (CHAR) vs. Vůle (CHAR)  

Obtížnost: 15 

Vyžaduje: Nauka Svaté pravdy 

 

Touto prosbou je klerik schopen zatemnit mysl oběti tak, aby upadla do stavu zoufalství a 

psychické sklíčenosti.  

Klerik nemůže přesně určit, jak se má tento stav na oběti projevit. Obvykle dochází k tomu, že 

cíl propadne zmatku a dá se na útěk. Jindy zůstane zmateně stát a vzdá se tak své iniciativy 

i možnosti obrany nebo dokonce zaútočí na nejbližšího tvora v domnění, že to on může za 

jeho zpackaný život. 

 

LOVEC ČARODĚJNIC 

Velká část bojových mnichů slouží jako „pěst víry“. Jejich úkolem je chránit její čistotu a pátrat 

po jejich nepřátelích. Kromě všemožných kacířů a odpadlíků k nim patří i osoby schopné 

provozovat magii. Tato moc je totiž dle víry také součástí vyšší, božské moci. O to horší pak 

je, když ji někdo použije proti jeho služebníkům či záměrům. Jsou to pak právě lovci 

čarodějnic, kteří mají za úkol se s problémem vypořádat. 

 

Klerik s touto schopností dokáže vycítit přítomnost koncentrované many v jiné bytosti. Umí tak 

identifikovat kouzelníky, čaroděje a podobně. Stejně tak dokáže rozpoznat obdobnou formu 

energie i v jiných tvorech.  

 

Vycítění probíhá formou soustředění po dobu jednoho kola na cíl, který je na dohled (obvykle 

do vzdálenosti 20 sáhů). Následně je nutné provést ověřovací hod na Postřeh vs. Obtížnost 

vidění many (viz tabulka). Pokud v něm klerik uspěje, uvědomí si, proti komu stojí 

 

Tabulka vidění many 

Mana * Obtížnost vidění 

1 a více 26+ 

3 a více 24-27 

6 a více 22-23 

9 a více 20-21 

12 a více 18-19 

15 a více 16-17 

20 a více 14-15 



25 a více 12-13 

30 a více 10-11 

40 a více 5-9 

50 a více 6-7 

60 a více 4-5 

* Toto množství many musí mít tvor 
v danou chvíli nakoncentrováno 
v sobě. Pokud je množství větší, než je 
uvedeno v tabulce, může si jí klerik 
všimnout i mimoděk (dle situace na 
základě rozhodnutí PJe). 

 

Tato schopnost navíc poskytuje klerikovi Rezistenci vůči kouzelnické magii. V praxi to 

znamená, že veškerá zranění, která jsou mu kouzly způsobena, se snižují na polovinu. 

 

PALADINSKÝ VÝCVIK 

Dlouhodobým intenzivním tréninkem dokáže bojový mnich zocelit své tělo. Stejně tak časem 

prohloubí své znalosti bojových Proseb. Všechny tyto aktivity jsou mezi kleriky známy jako 

Paladinský výcvik. Jde o předstupeň zkoušky, která dělá z bojového mnicha opravdovou 

legendu. Paladina, symbol elitní gardy ve službách božích.  

 

Tato zvláštní schopnost zvyšuje Odolnost Bojového mnicha o +2 body. Tím se mu zároveň 

zvýší i maximální počet životů o 1 za každou úroveň.  

 

Mimo to získává přístup ke čtyřem novým Prosbám Nauky Bojovníků víry. Jsou jimi: 

● Andělská zbroj 

● Kladivo na čarodějnice 

● Podlom obranu 

● Požehnej schopnostem 

 

 

ANDĚLSKÁ ZBROJ  

Přízeň: 3 + úroveň klerika 

Dosah: -  

Rozsah: klerik  

Trvání: 1 kolo za úroveň klerika 

Vzývání: ihned  

Obtížnost: 12 

Vyžaduje: Nauka bojovníků víry 

 

Vytvoří sférickou zbroj, jejíž energie pohltí (zredukuje) veškerá utržená zranění jakéhokoli 

charakteru o 5 životů a to po celou dobu trvání prosby. 

 

KLADIVO NA ČARODĚJNICE  

Přízeň: 8 + 3 za každé další kolo 

Dosah: -  



Rozsah: klerik  

Trvání: 1 kolo za úroveň klerika 

Vzývání: ihned  

Obtížnost: 15 

Vyžaduje: Nauka bojovníků víry 

 

Touto prosbou je klerikovi sesláno sférické kladivo (či jiná zbraň, dle domény daného boha). 

Jeho atributy jsou 8 / +5 / +3 Zbraň je složena z étericky čisté energie, která souvěrci prochází, 

aniž by jim cokoliv způsobila. 

Proti jinověrcům a nevěřícím však působí jako klasická zbraň. Nemrtvé, neviděné, démony, 

magické a nadpozemské bytosti navíc zraňuje po úspěšném zásahu za dodatečných 1k6 

životů.  

 

PODLOM OBRANU  

Přízeň: 10 

Dosah: -  

Rozsah: klerik  

Trvání: 1 kolo  

Vzývání: ihned  

Obtížnost: 15 

Vyžaduje: Nauka bojovníků víry 

 

Podlomením obrany protivníka může klerik zvrátit situaci na bojišti. Prosbu lze před Útokem, 

stejně jako poté, co se proveden. Jestliže se cíl úspěšně brání Úroku, prosba způsobí, že se 

jeho obrana podlomí. V praxi to znamená, že si obránce hází na Obranu znovu a do výsledku 

se mu započítává nižší z obou hodů.  

 

POŽEHNEJ SCHOPNOSTEM  

Přízeň: 3  

Dosah: -  

Rozsah: klerik  

Trvání: 10 kol  

Vzývání: ihned  

Obtížnost: 6  

Vyžaduje: Nauka bojovníků víry 

 

Touto prosbou dokáže klerik dočasně zlepšit opravu za některý ze svých atributů o +1 bod 

(např. SIL, OBR atd.). Prosbu může klerik provést kdykoliv a to i v průběhu svého Útoku či 

Obrany. 

 

POSVÁTNÁ AURA 

Část bojových mnichů má velmi zvláštní dar. Vyzařuje z nich totiž mocná aura božího 

požehnání. Ta vzbuzuje v ostatních pocit, že jsou pod ochranou boha a že se na něj může 

vždy spolehnout. Není divu, že pevná víra a následování někoho takového činí zázraky. 



 

Kterýkoliv z následovníků bojového mnicha, který je na mu na dohled (vidí na něj), získává 

bonus +2 ke všem svým ověřovacím hodům (na dovednosti, schopnosti atd.).  

 

Tento bonus se uplatňuje vždy jen za jediného bojového mnicha. A to i v případě, že by jich 

bylo v dosahu více se stejnou schopností. Následovat lze pouze jednoho. 

 

Aura působí mimoděk a neustále. Není proto třeba se na ní soustředit a nevyžaduje ani 

žádnou Přízeň (sama o sobě je totiž darem boha a projevem jeho přízně). 

 

POSVÁTNÁ ZBRAŇ 

Bojoví mniši prosluli svým mistrovstvím ve zbrani. Ne každý však ví, že za částí jejich úspěchu 

stojí posvátná zbraň, kterou nosí.  

 

Bojový mnich dokáže nosit libovolně těžkou zbraň. A to i v případě, kdy by mu za normálních 

okolností na něco podobného jeho běžná fyzická sila nestačila. Nošení této zbraně se navíc 

nijak neprojevuje na jeho únavě ani naložení, ačkoliv je jeho hmotnost samozřejmě vyšší.  

 

Tato zbraň se od ostatních liší svým bonus +3 do Útočnosti i Zranění.  

 

Posvátnou zbraní se stává každá zbraň, kterou bojový mnich třímá v rukou. Nemusí proto 

provádět žádné obřady ani modlitby. Je to jistá forma požehnání, kterého se mu dostává. Pro 

ostatní má tato zbraň pouze své obvyklé hodnoty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exorcista 
 

Exorcisté jsou obvykle tajemní a děsiví samotáři. Říká se o nich, že nemají strach ani z ďábla. 

Pravda je však ještě mnohem šílenější. Dokáží totiž s těmito bytostmi hovořit a je-li to potřeba, 

dokonce se vydat do jejich světa. Nikdo přesně neví, kam až jejich moc sahá. Jsou to však 

právě oni, kdo je povolán řešit kletby, zjevení, posednutí a další projevy vyšší moci z jiných 

světů. Jejich cesty bývají osamělé, protože jim jen málokdo rozumí. Oni sami se navíc drží od 

ostatních zpátky. Zlo si totiž pamatuje a čeká jen na svou příležitost, aby jim mohlo ublížit.  

 

Aby se klerik mohl specializovat a stát se Exorcistou, musí nejprve ovládnout následující 

schopnosti:  

 

● schopnost Osvícení 

● nauka Božích patronů 

● nauka Démonologie 

 

 

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI EXORCISTY 

 

Každý exorcista získává volbou své profese automaticky jednu zvláštní schopnost. Ta se 

nazývá Sebeovládání.  

 

SEBEOVLÁDÁNÍ 
 

Specializace exorcisty vyžaduje, aby v rámci svého tréninku prošel mnoha náročnými 

zkouškami. V rámci nich se jistě setkal s mnoha děsivými bytostmi, které se ho mnohdy 

pokusily posednout, zastrašit či dokonce zabít. Není divu, že si proti nim vypěstoval vysokou 

odolnost. 

 

Exorcista má automaticky Výhodu (bonus +5) proti každému pokusu o ovlivnění jeho mysli, 

zastrašení, ovládnutí, posednutí a podobně. 

 

 

 

VOLITELNÉ SCHOPNOSTI EXORCISTY 
 

Následující volitelné schopnosti jsou dostupné pouze těm klerikům, kteří dosáhli potřebných 

schopností a vědomostí ke specializaci Exorcisty. 

 

TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ EXORCISTY 

Astrální poutník Dokážeš vstupovat do astrálního světa. Jediného místa, kde lze 
definitivně zabít nadpozemské bytosti. 

Děsobijec V boji s nadpřirozenými tvory získáváš trvalý bonus +2 do 
Útoku, Obrany i Zranění. Tento bonus navíc s úrovněmi roste. 



Exorcismus Dokážeš vycítit přítomnost posedlých a naučíš se další prosby 

nauky Démonologie, které ti umožní je vymítat. Jsou jimi: Chraň 

před posednutím, Odhal démona, Ukaž temnotu, Vyžeň 

démona 

Jazyk prastarých Rozumíš a hovoříš nadpozemským jazykem. Vzývání poslů je 

tak o 3 body Přízně levnější. Zároveň se naučíš další prosby 

z nauky Božích patronů. Jsou jimi: Posel bdělosti, Posel 

domény, Posel lovec, Posel pečeti 

Kletby Dokážeš rozpoznat prokletá místa, bytosti i předměty a 
vystopovat toho, kdo za prokletím stojí. Zároveň se zvyšují tvé 
šance na odstranění kletby. 

Mystika Dokážeš odposlouchávat božskou komunikaci a falšovat jí. 

Zároveň získáváš výhodu, pokud by se tě někdo jiný pokusil 

takto zmanipulovat. 

Nadpřirozený boj Každý tvůj Útok a Obrana má nově magický i nadpřirozený 

efekt.  

Světlonoš Aura Světlonošů dokáže vracet zranění útočníkům a také je 
zastrašit.  

 

ASTRÁLNÍ POUTNÍK 

Naprostá většina bytostí je pevně spojena s realitou tohoto světa. Výjimkou je však část 

kleriků, která má dar astrálního poutníka. Díky němu mohou putovat mezi různými plány 

a sférami existence. Ty jsou domovem různých démonů a nadpozemských bytostí, které se 

čas od času vyskytnou v naší realitě. Pokud jsou zapuzeni nebo „zabiti“, vracejí se tam, odkud 

přišli. A jedině tam mohou být také skutečně a jednou pro vždy zničeni.  

 

Díky této schopnosti se dokáže exorcista přesunout do jiné sféry existence. Na přechod mezi 

sférami je nutné se 5 kol soustředit. Následně se duše a mentální obraz klerika objeví v tomto 

jiném světě.  

 

Cizí světy mohou mít mnoho podob. Ten, ze kterého pochází naprostá většina 

nadpozemských bytostí, je velmi podobný tomu našemu. Je to dáno blízkostí obou realit, které 

umožňuje snadnější přesuny mezi nimi. Místa v tomto světě „za oponou“ jsou kopií těch 

skutečných. Liší se jen absencí slunce a barev. Vše je ponořeno do odstínů šedé a podivné 

mlhy. V prostoru se neuspořádaně pohybují podivná světélkující zrnka prachu, třpyt vichrů 

many, který nelze v naší realitě pozorovat.  

 

V tomto astrálním světě žije mnoho nadpozemských bytostí. Ne všechny musí být klerikovi 

nepřátelské. Zároveň zde platí status quo – nadpozemské bytosti se zde navzájem 

nenapadají a to ani v případě, že slouží různým bohům, nebo jde o démony či bezejmenné 

tvory, kteří jsou mimo božský vliv. Šlo by o porušení principu božské neutrality. Exorcista však 

z této sféry nepochází a proto není těmito pravidly vázán. 



 

Jestliže se rozhodne exorcista některého ze zdejších tvorů napadnout, může. Musí však 

počítat s tím, že bude sám napaden. Jestliže v astrální realitě nějakou nadpozemskou bytost 

zabije, půjde o zničení definitivní. Na druhou stranu, jestliže zde bude on sám „zabit“, vrací se 

jeho duše a vědomí zpět do naší reality. Pouze tam může být skutečně zabit.  

 

POZNÁMKA: Některé mocné nadpozemské bytosti pochází ze vzdálených sfér existence. 

Jsou-li však zahnány z naší reality, skončí nejprve v blízkém astrálním světě. Skok do 

vzdálené sféry je obtížný a je možný až po čase. Stejný způsob cestování do vzdálenějších 

sfér pak může použít i exorcista. 

 

V průběhu astrálního cestování zůstává fyzické tělo klerika v naší realitě. Je strnulé ve stavu 

podobnému transu, během kterého nevnímá okolí. Čas v blízké astrální sféře běží stejně jako 

v našem. Klerik se dokáže vrátit zpět do svého těla pouhou silou myšlenky. Jeho návrat však 

trvá dalších 5 kol. Teprve pak začne vnímat a může ve skutečném světě něco dělat.  

 

DĚSOBIJEC 

Exorcisté jsou trénovaní v boji s nadpřirozenem. Není proto divu, že časem dokáží instinktivně 

vycítit zranitelná místa nepřítele. Stávají se tak velmi přesnými a smrtícími děsobijci. 

 

Klerik s touto schopností získává trvalý bonus +2 do Útoku, Obrany i Zranění. Projevuje v boji 

proti nemrtvým, neviděným, démonům i nadpozemským bytostem.   

 

Výše uvedený bonus se navíc zesiluje na každé šesté úrovni. Tj. Na 6. úrovni je +2, na 12 

úrovni +4 atd.  
 

EXORCISMUS 

Exorcismus je samotným jádrem umění exorcisty. Díky jeho zvládnutí dokáže najít, rozpoznat 

a vymítat nadpozemské bytosti ukryté v tělech nevinných.  

 

Exorcista dokáže díky létům praxe vycítit přítomnost démona v cizím těle i bez pomocí Proseb. 

Identifikace posedlých trvá 1 minutu (10 kol) a zabírá všechny tvory v okruhu dvaceti sáhů od 

klerika. Jestliže je mezi nimi někdo posedlý, klerik to rozpozná. Tato pasivní schopnost 

vycítění však funguje jen na bytosti s Vyšší moci, která je nižší nežli úroveň klerika. Mocnější 

démoni už zkrátka umí svou podstatu lépe maskovat.  

 

Proti démonům je exorcista navíc vybaven znalostí dalších proseb z Nauky démonologie. 

● Chraň před posednutím 

● Odhal démona 

● Ukaž temnotu 

● Vyžeň démona 

 

 

DÉMONI A POSEDNUTÍ 



 

Démoni a nadpozemské bytosti využívají lidské tělo k tomu, aby mohli v našem světě 

dlouhodobě přežít a fungovat. K posednutí nešťastníků dochází obvykle na posvátném místě 

daného boha, kontaktem s vybraným Sakrálním předmětem, který může mít funkci brány mezi 

světy, případně pomocí klerika, který démona přivolá. 

 

Posedlá bytost si nemusí svůj stav vůbec uvědomovat. Zvláště nižší démoni se však v našem 

světě obtížně kontrolují. Oddávají se prožitkům, které jim tělo nabízí a průzkumu světa, který 

neznají. Jejich chování a projevy v kombinaci s Vyšší moci, kterou používají, je však mohou 

prozradit.  

 

Démon nepotřebuje oběť kontrolovat neustále. Potřebuje také odpočívat, protože náš svět je 

pro něj namáhavý. Jakmile však převezme nad tělem kontrolu, nešťastník přestane vnímat a 

probere se až ve chvíli, kdy se démon odebere k odpočinku. Z událostí, které proběhly, když 

byl démon dominantní, si oběť nic nepamatuje. 

 

Démona lze odhalit tím, že nedokáže vstoupit na posvátná a vysvěcená místa. Stejně tak ho 

pálí svěcená voda (avšak ti nejsilnější dokáží bolest maskovat a odolat jí, aniž by se 

prozradili). Nižší démony naopak dokáže svěcená voda týrat natolik, že tělo opustí. Jedná se 

však jen o ty nejslabší. Tuto nejslabší formu exorcismu pak zvládne prakticky každý klerik. 

Exorcisté jsou obvykle povolání k těm případům, kde se vyhnání nepodařilo. 

 

Obecně platí, že se démoni snaží zůstat v těle za každou cenu. Může to být jejich jediná šance 

se v našem světě vyskytnout a prožívat nové věci. Proto se snaží maskovat, a když dojde na 

vymítání, mohou používat různé lži, nabízet služby, uplácet, hrozit anebo hrát, že byli 

vymýceni. Pokud by nebylo zbytí, může však démon tělo opustit a dokonce ho při tom zabít.  

 

V legendách se rovněž hovoří o tom, že část vysokých démonů dokáže v okamžiku vymýcení 

přeskočit do těla jiné bytosti v okolí. I tomu však dokáže zkušený exorcista zabránit. 

 

DŮLEŽITÉ: Umění exorcistů je velmi komplexní. Není v silách těchto pravidel popsat všechny 

jeho aspekty. Bude na tobě, abys našel odpovědi na nezodpovězené otázky a doplnil knihy 

exorcismu o své postřehy. Je toho stále hodně co objevovat. Jakou mocí disponují démoni 

v tělech obětí? Jakými sakrálními předměty je lze tlumit nebo si pomoci s jejich vymítáním? 

Co se stane, pokud se více démonů snaží získat jedno tělo? Snad právě tvé poznatky budou 

základem vědění další generace exorcistů. 

 

 

POKROČILÉ PROSBY NAUKY DÉMONOLOGIE 

 

CHRAŇ PŘED POSEDNUTÍM 
 

Přízeň: 3x X  

Dosah: 20 sáhů 

Rozsah: X tvorů 

Trvání: 1 hodina 

Vzývání: 1 kolo  



Obtížnost: 12 

Vyžaduje: Nauka démonologie 

 

Touto prosbou dokáže klerik “ukrýt” ostatní před očima démonů. Nemohou tak být jimi 

posednuti ani ovládnuti. Prosba se používá obvykle v okamžiku vymítání, aby se zabránilo 

“přeskočení” démona do těla někoho dalšího. Stejně účinná je však i na posvátných územích 

temných bohů. 

TEMNÁ VARIANTA: Klerik takto dokáže “rozzářit” bytosti ve svém okolí a označit je jako cíl 

pro nadpozemské bytosti. Ty, pokud mají možnost, voli primárně označené cíle.  

 

 

ODHAL DÉMONA 
 

Přízeň: 5  

Dosah: 6 sáhů 

Rozsah: 1 tvor 

Trvání: 1 hodina 

Vzývání: 1 kolo  

Obtížnost: 12 

Vyžaduje: Nauka démonologie 

 

Jestliže sídlí v těle vybraného tvora nějaký démon nebo nadpozemská bytost, prosba ho 

odhalí. Klerik pak dokáže vidět její éterický vzhled nebo aspoň záři, která z něj vychází. 

Zároveň I přesně odhadne, jak mocná tato bytost je, tj. jaká je úroveň její Vyšší moci).  

TEMNÁ VARIANTA: Klerik takto dokáže maskovat přítomnost démona v něčím těle. Pokud 

by se někdo pokusil démona odhalit, porovnala by se stupeň zvládnutí dovednosti Vzývání 

obou kleriků a ten s vyšší hodnotou by přebil prosbu toho druhého. V případě shody by rozhodl 

hod k10. Je-li démon chráněn touto Prosbou, nepůsobí na něj obvykle ani svěcená voda. 

 

UKAŽ TEMNOTU  
 

Přízeň: 5  

Dosah: koule okolo klerika o poloměru 5 sáhů 

Rozsah: všichni temní tvorové 

Trvání: 1 minuta (10 kol) 

Vzývání: 2 kola  

Obtížnost: 12 

Vyžaduje: Nauka démonologie 

 

Touto prosbou dokáže exorcista zviditelnit neviděné, nemrtvé a nadpozemské bytosti v 

dosahu. Ti jsou pak viditelní i všem ostatním kolem. Prosba je obdobou Najdi Temnotu a 

nevztahuje se na bytosti ukryté v cizím těle. 

 

VYŽEŇ DÉMONA  
 

Přízeň: 5 + X 

Dosah: dotek 

Rozsah: posedlá bytost 



Trvání: ihned 

Vzývání: tolik minut, jako je Vyšší moc démona  

Obtížnost: dle démona 

Vyžaduje: Nauka démonologie 

 

Vyhnání démona je jednou z nejdůležitějších Proseb, kterou exorcista ovládá. Aby uspěl, musí 

do ní dát dost Přízně. Kromě té základní je potřeba ještě dodatečná síla (X) potřebná k 

samotnému vyhnání. Ta odpovídá 3 bodům Přízně za každou úroveň Vyšší moci démona.  

Příklad: Exorcista Tharacus se pokouší vyhnat démona z těla posedlého chlapce. Již předtím 

použil prosbu Odhal démona. Díky tomu ví, že jeho Vyšší moc je 10. Do prosby proto vloží 

základ (5) + doplňující moc (3x10) = 35 bodů Přízně. Po deseti minutách se mu podaří démona 

zahnat do jiné sféry a chlapce z jeho zajetí osvobodit. Jestliže by dostatek Přízně neměl anebo 

úroveň démona pouze hádal, obřad by se nezdařil.  

TEMNÁ VARIANTA: Exorcista umí stejným způsobem někoho i posednout. V takovém 

případě do těla nešťastníka přitáhne jednoho ze služebníků (nadpozemskou bytost) svého 

boha. Ta pak díky tomu může v našem světě přebývat v podstatě až do smrti své fyzické 

schránky. V této podobě démon stále disponuje svou mocí. 

 

JAZYK PRASTARÝCH 

Nadpozemské bytosti promlouvají k lidem pomocí myšlenek. Pravdou však je, že mezi sebou 

hovoří prastarým jazykem andělů a démonů. Je jen málo smrtelníků, kteří mu porozumí. O to 

větší úcty se jim však dostává.  

 

Zvládnutím této schopnost dokáže klerik rozumět jazyku nadpozemských bytostí. Zároveň jím 

dokáže sám relativně plynule hovořit. Díky tomu jsou všechny jeho prosby z nauky 

Démonologie o 3 body přízně levnější, než je obvyklé. Vždy však stojí nejméně 1 bod. 

 

Zároveň klerik ovládne přivolání několika dalších poslů: 

 

● Posel bdělosti 

● Posel domény 

● Posel lovec 

● Posel pečeti 

 

 

POSEL BDĚLOSTI 

 

Přízeň: 20 

Dosah: 5 mil 

Rozsah: - 

Trvání: 8 hodin 

Vzývání: 5 kol 

Obtížnost: 15 

Vyžaduje: nauka Božích patronů 

 



Tento neviditelný strážný posel je náročnou prosbou. Klerik ho může seslat na vybrané místo 

a nechat ho na stráži.  

 

Pokud na místo kdokoliv pronikne, nebo se na něm bude cokoliv dít, klerik se o tom dozví. 

Posel mu předá mentální zprávu. Mimo to je tento nadpozemský tvor připraven a schopen 

vetřelce napadnout nebo vykonat jinou jednoduchou akci ale instrukcí klerika. 

 

 

POSEL DOMÉNY 

 

Přízeň: 30 

Dosah: 100 sáhů 

Rozsah: - 

Trvání: ihned 

Vzývání: 3 kola  

Obtížnost: 18 

Vyžaduje: nauka Božích patronů 

 

Touto prosbou dokážeš vzývat posla, který se projeví jako efekt domény tvého boha. Zda 

půjde jen o demonstraci moci nebo o úder proti nepříteli, rozhoduje klerik.  

 

V prvním případě se posel může jevit jako démonická bytost, stejně jako atmosférický či 

elementární jev - polární záře, roj meteorů, rozestoupení vody a podobně.  

 

V druhém případě jde o obdobnou formu, avšak s fyzickým dopadem. Polární zář může 

způsobit mráz na ploše sta sáhů, meteory mohou začít padat a podobně. Způsob zranění se 

může lišit a může být ovlivněn případnou rezistenci, imunitou či slabinou tvorů. V základu však 

působí v každém kole na každém sáhu zranění za 1k6 životů.  

 

 

POSEL LOVEC 

 

Přízeň: 12 + X 

Dosah: 30 sáhů 

Rozsah: max. 1 sáh za úroveň klerika 

Trvání: 1 hodina 

Vzývání: ihned  

Ověření: Vůle (CHAR) vs. Vůle (CHAR)  

Obtížnost: 5 + X 

Vyžaduje: nauka Božích patronů 

 

Jak už název napovídá, dokáže tento posel stopovat a sledovat jiné bytosti. Konkrétně je 

určen ke stopování ztracených vzpomínek. Pokud nějaký vyšší nemrtvý (nebo jiný tvor), 

připraví někoho o vzpomínky (zkušenosti), může lovec pomoci.  

 

Jakmile klerik sešle prosbu, posel se zjeví a očekává, že mu klerik ukáže oběť. Jakmile k tomu 

dojde, začne pátrat po tenkém vlákně, které ji spojuje s její ukradenou minulostí. Je proto 

schopen sledovat bytost, která za to mohla a vést k ní klerika. 



 

Lovec je však schopen napadnout zloděje vzpomínek (zkušeností) i sám. Stačí k tomu 

klerikovo svolení. Pokud uspěje a monstrum porazí, vzpomínky (zkušenosti) se oběti vrátí.  

 

 

POSEL PEČETI 

 

Přízeň: 8 + 2 za každé další kolo 

Dosah: 30 sáhů 

Rozsah: max. 1 sáh za úroveň klerika 

Trvání: 3 kola 

Vzývání: ihned  

Ověření: Vůle (CHAR) vs. Vůle (CHAR)  

Obtížnost: 10 

Vyžaduje: nauka Božích patronů 

 

Klerik dokáže přivolat posla na místo jím zvolené. Ten nemá žádnou hmatatelnou podobu, ale 

jeho existence může být vysvětlena jako nadpřirozená osvětlující záře v mysli všech tvorů 

v jeho dosahu. Jeho cílem je právě chránit určité místo před vniknutím všech tvorů, kteří 

neuspějí v hodu proti pasti. Na souvěrce však nemá účinek, jejich mysl není nijak ovlivněna a 

žádnou překážku tudíž nevnímají.  

 

Posel Pečeti může být vyvolán, aby chránil určité místo (např. dveře, průchod, jeskyní vlez, 

vpusť, most apod.). Nedokáže však obsáhnout náročné cíle, jako ochrana celého města nebo 

i bytosti apod.  

 

Jeho zjevení je pouhou bariérou, bránící něco otevřít nebo něčím projít. Oběť má panickou 

hrůzu z této vyšší moci zjevení a není schopna vkročit nebo se dotknout takto střeženého 

místa ani ji jakkoliv narušit. 

 

KLETBY 

Kletby mohou být děsivou zbraní, která dokáže proměnit život člověka v peklo. V pravidlech 

pro začátečníky je v Nauce démonologie uvedena prosba Odstraň kletbu. Teprve zde se však 

dozvíš víc o tom, jak kletby vlastně fungují, jak je rozpoznat a jak se vypořádat s těmi opravdu 

obtížnými. 

 

Kletby jsou zvláštní formou energie, která může mít mnoho podob. Liší se formou svého 

stvoření, ale také délkou a způsobem působení či možností jejich zrušení. 

 

VZNIK KLETEB 

 

Všechny kletby mají společný zdroj. Je jím síla myšlenky, podobně jako když se klerik 

soustředí na své Prosby a modlitby. Na rozdíl od nich však může kletbu provést teoreticky 

úplně kdokoliv.  

 



Dle způsobu svého vzniku se dělí na bezděčné a seslané s rozmyslem. Bezděčné prosby 

vznikají v hlubokém rozčílení (dotyčný si ani nemusí být vědom, co vlastně přivolal) nebo v 

okamžiku naprosté beznaděje (mnohdy jde o obecné přání, aby prokletý trpěl, ale někdy mají 

i velmi specifickou a přesnou podobu).  

 

Emoce bezděčné prosby se tak rozletí k vyšším sférám existence a některé z nich mohou být 

i vyslyšeny. Pokud byl dotyčný věřící, jsou jeho šance na úspěch kletby vyšší. Pravdou však 

je, že k tomu dochází jen velmi vzácně. 

 

Druhou variantou jsou kletby seslané s rozmyslem. Ty jsou poháněny zlovolnou emocí 

a mnohdy jsou velmi pečlivě formulovány. Dokáží se tak zaměřit nejen na to, kdo má být jejich 

cílem, ale také určit způsob jeho utrpení anebo další podmínky (včetně případné možnosti se 

kletby zbavit). Aby byly tyto kletby vyslyšeny, jsou často svázány slibem proklínajícího. V něm 

se zavazuje nějakou formou zaplatit vyšší moci za to, že bude jeho přání vyslyšeno. Cena 

však bývá mnohdy krvavá a někdy se platí i vlastní duší. Bytosti, které podobně věci vyslyší, 

jsou totiž obvykle ztělesněním zla.  

 

PRŮBĚH A RUŠENÍ KLETEB 

 

Kletby se mohou projevovat různě silně, různě dlouho nebo jen v určité situaci. Mohou se také 

postupem času zhoršovat nebo naopak slábnout a mizet. Jisté je, že i méně bystrým 

prokletým jedincům časem dojde, že něco není v pořádku a že nemají jen „obyčejnou smůlu“. 

Slabší kletby lze teoreticky zrušit laickými modlitbami (které zná, nebo se může naučit každý).  

U těch složitějších je však obvykle potřeba pomoc exorcisty.  

 

Exorcista se specializací na kletby dokáže automaticky rozpoznat prokleté místo, bytost či 

věc. Dokáže navíc vystopovat zdroj kletby. Jako kdyby viděl vlákno, které se táhne od 

prokletého směrem k tomu, kdo jej proklel.  

 

Ačkoliv běžné kletby dokáže zrušit i klerik se znalostí nauky Démonologie, exorcista v tomto 

exceluje. Při každém ověřovacím hodu prosby Odstraň kletbu má Výhodu (bonus +5). 

V případě úspěchu kletba okamžitě pomine, jinak je možné se o její zrušení pokusit vždy až 

následující den.  

 

Pokud by se ukázalo, že je kletba nad síly kněze, stále existuje jistá naděje, jak se s ní 

vypořádat. V případě, že je její součástí i podmínka jejího zrušení, dokáže ji klerik rozpoznat. 

Je pak jen na prokletém, zda ji dokáže naplnit.  

 

V neposlední řadě kletba obvykle pomine, pokud je zabit ten, kdo ji přivolal. Kletby jsou však 

natolik komplexní, že mohou existovat i další varianty. 

 

PŘÍKLAD: Lesní čarodějnice Berzel se chce pomstít královým mužům, kteří vypálili její dům. 

Nakreslí do hlíny jejich symboly, poleje je žabí krví a pronese kletbu. Přeje si, aby se jejich 

těla pokryla bradavicemi a hnisem. Aby byla její slova vyslyšena, proleje nad symboly i vlastní 

krev a slíbí temným bohům splnění toho, oč si řeknou. O dva dny později je kůže králových 

mužů pokryta mokvajícími vředy a boláky. Jejich jedinou nadějí je kněz. A zatím, co se 

vydávají na cestu, čarodějnici je ve snu vyjeveno, co má udělat, aby splatila svůj dluh. Musí 

za úplňku obětovat dítě, jinak si démoni přijdou pro ni samotnou. Kněz zatím královým mužům 



potvrdí, že jsou postižení kletbou a pokusí se je ji zbavit. U většiny se mu to povede, ale 

u jejich velitele se mu to nepodaří. Vidí však „tenkou zářící nit“, která směřuje kdesi na jih 

k tomu, kdo za prokletím stojí. Je na čase to vyřešit „po staru“.  

MYSTIKA 

Mystika je tajemné umění vidění skrytých souvislostí. Klerici, kteří jej ovládnou, dokáží vnímat 

a „slyšet“ myšlenky jiných božích služebníků a nadpozemských bytostí. A co víc, dokážou do 

nich proniknout a měnit je.  

 

Mystika je zvláštní dar, který však může přivést klerika až na samou hranici šílenství. Projevuje 

se totiž schopností vnímat cizí myšlenky a prosby. Někdy je jich tolik a jsou tak neuspořádané, 

že jeho mysl mohou zcela zahltit. Jejich ovládnutí proto vyžaduje důkladný trénink a schopnost 

koncentrace.  

 

Pravdou je, že pouhým zklidněním a „otevřením se“ dokáže klerik „vyslechnout“ náhodná 

spojení mezi kleriky a jejich bohy. Dokáže rozpoznat modlitby i prosby, které k němu vznášejí, 

ale i vize a instrukce, které jim dává. Stejně tak dokáže odposlechnout úkoly přidělené 

nadpozemským bytostem. 

 

V praxi se tato schopnost projevuje tak, že se exorcista uklidní a zhruba 10 kol soustředí. Poté 

může zaznamenat komunikaci mezi kleriky, bohy a nadpozemskými bytostmi.  

 

Po čase se exorcista naučí své „naslouchání“ koncentrovat tak, aby v bouři komunikací našel 

tu, kterou hledá. Dokáže navíc určit, kde v reálném světě se vybraný klerik či odposlechnutá 

nadpozemská bytost v dané chvíli nachází. 

 

V neposlední řadě dokáže do proudu proseb, modliteb a posvátných promluv vstoupit. 

Úspěšnost takové akce je podmíněna ověřovacím hodem na Vůli (CHAR) vs. Vůle (CHAR) 

protivníka. Pokud v něm uspěje, dokáže upravit význam myšlenek. Lze tak změnit význam 

Prosby, kterou nějaký klerik provádí (sešle se jiná). Stejně tak lze řídit cizí nadpozemské 

bytosti, které neprohlédnou, že je kontroluje někdo jiný než ten, kdo je vyvolal. V neposlední 

řadě lze takto „vnuknout“ jinému knězi „jménem boha“ falešnou vizi či mentální poselství.  

 

Jestliže však klerik v ověřovacím hodu neuspěje, může na sebe naopak nechtěně upozornit. 

V takovém případě obvykle jiný bůh či bytost provedou mohutný mentální úder. Ten klerika 

zraní za 1k10 životů a naruší jeho soustředění natolik, že není schopen 1k6 dnů provádět 

Prosby. 

 

Zásah do proudu myšlenek vyžaduje dokonalé soustředění a trvá 3 kola. 

 

Díky znalostem Mystiky má navíc exorcista proti jejímu zneužití vůči sobě Výhodu (bonus 

+5). 

NADPŘIROZENÝ BOJ 

 



Prakticky všichni klerici se časem utkají s nadpozemskými protivníky. Podobnými střety se 

u nich vyvine schopnost nadpřirozeného boje. Díky němu se dokáží těmto bytostem nejen 

bránit, ale také se s nimi patřičně vypořádat. 

 

Díky této schopnosti jsou všechny útoky i obrany klerika nejen fyzické, ale také magické a 

nadpozemské. Dokáží tak zraňovat i tvory, kteří by běžným útokům odolali.  

 

SVĚTLONOŠ 

Světlonoš – pokud je napaden bytostmi temnoty, hází se a pokud něco padne, tak se životy 

odsají jinému tvoru + zastrašení těchto tvorů atd. 

 

Jakmile je exorcista napaden nemrtvými, neviděnými nebo nadpozemskými bytostmi, stává 

se Světlonošem. Chráněncem svého boha, obklopeným jeho zářící aurou. Ta se navíc 

projevuje nejen v reálném světě, ale probleskuji i do těch v okolních sférách. Není divu, že tak 

vzbuzuje strach, ale dokáže i zranit.  

 

Je-li Světlonoš napaden nemrtvým, neviděným či nadpozemskou bytostí, probíhá jeho 

standardní Obrana. Jestliže by měl být Útokem zraněn, provedou obě strany (klerik i útočník) 

ověřovací hod k10.  V případě, že byl výsledek útočníka vyšší, je klerik zraněn. V opačném 

případě (nebo při shodném výsledku), utrpí toto zranění naopak sám útočník.  

 

Není divu, že zraňující efekt, stejně jako zářící aura tyto tvory vědomě i nevědomě děsí. 

V každém dalším kole tak musí provést ověřovací hod Vůle (CHAR) klerika vs. Vůle (CHAR) 

protivníka. Pokud v něm neuspějí, ustupují z boje v panice pryč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kněz 
 

Kněží zasvětili celý svůj život opravdovému porozumění božího plánu. Říká se, že jsou mu 

natolik blízko, že ve svých zjeveních vídají jeho plány. Když jsou kněží v ohrožení, dokáží prý 

získat jeho podobu a stát se jeho avatary. V neposlední řadě jsou to právě oni, kdo dokáže 

činit zázraky. Většina kněží žije v chámech nebo se věnuje pomoci potřebným. Jejich moc je 

však nezměrná, a pokud na to přijde, dokážou změnit i běh času.  

 

Aby se klerik mohl specializovat a stát se Knězem, musí nejprve ovládnout následující 

schopnosti:  

 

● schopnost Požehnané zdraví 

● nauka milosrdenství 

● nauka žehnání aurami 

 

 

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI KNĚZE 

 

Každý kněz získává automaticky (volbou této specializace) zvláštní dar Milosrdenství.  

MILOSRDENSTVÍ 

Kněží budí odjakživa důvěru a naději. Všichni totiž doufají, že se za ně přimluví ve svých 

modlitbách. Není proto divu, že se jim od obecného lidu dostává darů a milosrdenství.  

 

Tento dar zajišťuje kněžím podporu běžných lidí. Nemusí se tak na svých cestách starat 

o jídlo, ubytování a podobně Jejich souvěrci se o ně postarají výměnou za modlitby.  

 

Kněz se může teoreticky dočkat pomoci od jinověrců. Ti mu však obvykle pomohou jen 

symbolicky a to ze zdvořilosti. Kněží jsou totiž obecně uznávanými autoritami. Jestliže by 

klerik narazil na nepřátele své víry, dočká se samozřejmě úplně jiných věcí. 

 

Dary milosrdenství se vztahují jen na kněze. Obvykle jsou navíc velmi skromné a odpovídají 

možnostem těch, kteří mu pomáhají. Běžně se také nejedná o vybavení a podobně.  

 

VOLITELNÉ SCHOPNOSTI KNĚZE 
 

Následující volitelné schopnosti jsou dostupné pouze těm klerikům, kteří dosáhli potřebných 

schopností a vědomostí ke specializaci Kněze. 

 

TABULKA VOLITELNÝCH SCHOPNOSTÍ KNĚZE 

Avatar Proměníš se v mocnou nadpozemskou bytost reprezentující 
doménu tvého boha. 

Boží ochrana Máš šanci se zcela vyhnout efektu nevyžádaného kouzla či 



prosby. 

Jasnozřivost Získáš schopnost mít vidění, která ti mohou odkrýt skryté 

souvislosti a pomoci pochopit věci.  

Výcvik lazaretních léčitelů Zlepšíš stupeň zvládnutí dovedností První pomoc a Znalost 

přírody o +3. Zároveň se naučíš vyrábět 5 léků a masti: Lék 

svatého Aurélia, Lék svatého Jana, Lék svatého Maura, Lék 

svatého Núbia a Mast svaté Meredith  

Mnohoprosby Dokážeš v jednom okamžiku seslat stejnou prosbu víckrát a 
to i na více cílů. Zároveň však přijdeš o možnost jiných akcí. 

Ikony Dokážeš vyrábět svaté obrazy a symboly, která mají 

posvátnou sílu. Kdokoliv pak dokáže skrze ně sesílat Prosby.  

Nositel slova Dokážeš nechat „implodovat“ aury a zesílit tak jejich efekt 

v nulovém čase. Zároveň získáš znalosti těchto nových: Aura 

bratrství, Aura pravého světla, Aura probuzení, Aura strachu 

Zázraky Dokážeš činit bez pomocí Přízně nadpozemské věci. 

Zároveň ovládneš několik mocných proseb Nauky 

Milosrdenství. Jsou jimi: Božská pomoc, Vrať čas, Vrať 

vzpomínky, Zachraň život  

 

AVATAR 

„Avatar“ je vtělením božské bytosti do fyzického těla, Vybraní kněží dokáží tuto proměnu 

přivolat a stát se tak na čas nadpozemskou bytostí. Legendy pak vypráví o služebnících boha 

ohně, kteří jako plamenní démoni zničili Taurak. Stejně tak hovoří o Barghanovi, klerikovi boha 

měsíce, který si jako stříbrný paprsek prořezal cestu armádami Garthu. 

 

Proměnu v avatara může kněz iniciovat vroucí modlitbou, která trvá jedno kolo. Následující tři 

kola pak dochází k samotné proměně, během kterých se nelze věnovat ničemu jinému. 

Teprve poté se kněz stává avatarem.  

 

Avatar patří mezi vůbec nejsilnější klerikovy schopnosti a dokáže zvrátit i zdánlivě 

bezvýchodnou situaci. Není divu, že ji bohové propůjčují jen za velmi vysokou cenu. Jakmile 

kněz provede iniciační modlitbu, přichází o veškerou svou Přízeň. Ta se mu navíc po dobu 

jednoho měsíce nedoplňuje, ačkoliv se musí nadále věnovat pravidelným modlitbám. Kněží 

proto avatara využívají jen v nejvyšší nouzi. Uvědomují si totiž, jak bezbrannými následně na 

nějaký čas budou.  

 

Avatar má vzhled a schopnosti reprezentující doménu daného boha. Jejich přesnou formu 

a detaily ti pomůže určit Pán Jeskyně. V následujících řádcích najdeš příklad jedné z nich. 

 

PŘÍKLAD: Kněz Tharacus, vyznavač Freyi, boha světla, se rozhodl v zoufalém boji proměnit 

v avatara. Jakmile pronesl iniciační modlitbu, přišel o veškerou svou Přízeň. Po třech kolech 



pak došlo k dokončení proměny. Z Tharacuse se stala zhruba deset sáhů vysoká bytost, 

tvořená oslnivým světlem v zářící zbroji. Všichni tvorové disponující nějakou formou zraku 

(bez ohledu na to, zda se ho rozhodnou nepoužívat) mají díky tomu Nevýhodu (postih -5) 

v boji s ním. Tharacus má navíc v boji s nimi Výhodu (bonus +5). Kromě toho má tento tvor 

zářící bič, kterým je schopen zasáhnout tvory do vzdálenosti 15 sáhů kolem sebe. Zranění 

způsobené bičem je fyzické i magické a působí plošně (na všechny tvory v okruhu 15 sáhů).  

 

Atributy avatara: 

 SIL  +7 

 OBR  +5 

 ODO +6 

 INT jako klerik 

 CHAR jako klerik 

Atributy zbraně: 

 Bič světla 12 +6 +0 

Atributy zbroje: 

 Zbroj světla 10 

Slabina: 

 Prosby a posvátné zbraně 

 

V podobě avatara zůstává klerik jen omezený čas. Ten odpovídá tolika minutám, jako je jeho 

úroveň Poté se během 3 kol promění zpět. Jakmile k tomu dojde, bude k smrti vyčerpaný 

a neschopný jakékoliv další akce. Tuto božskou únavu lze odstranit pouze vydatným 

spánkem.  

 

Jestliže by klerik v podobě avatara zemřel, ke zpětné proměně nedojde. Avatar (klerik) se 

v takovém případě rozplyne za doprovodu mocného efektu dané domény. 

  

BOŽÍ OCHRANA 

Kněží obvykle nejsou těmi, kteří by ve jménu božím bojovali se zbraní v ruce. Právě proto se 

jim od něj dostává zvláštní pomoci. Ta je dokáže ochránit proti úderům mag ie i 

nadpozemských sil. 

 

Jestliže je klerik cílem nežádaného kouzla či prosby, hází si 1k10 proti jejímu tvůrci, který 

provede stejný hod. Jestliže je výsledek kněze stejný nebo vyšší, než je hod protivníka, efekt 

prosby či kouzla za na něm nijak neprojeví.  

 

JASNOZŘIVOST 

Někteří kněží mají od boha vzácný dar jasnozřivosti. Skrze něj k nim dokáže promlouvat, 

žádat je o pomoc či jim pomáhat. Mohou tak nahlédnout do běhu událostí, které teprve přijdou, 

stejně jako spatřit minulost či současnost někde jinde. Není divu, že je pro některé časem 

velmi obtížné rozeznat realitu. Odsud je to pak jen krůček za hranice šílenství.  

 



Touto schopností dává klerikovi bůh vize toho, co je pro něj důležité nebo co by mohlo klerikovi 

pomoci. Jakmile k tomu dojde, klerik strne, oči se mu obvykle obrátí v sloup a ocitne se náhle 

v jiném čase či na jiném místě. Je zde však jen jako pozorovatel. Nikdo ho nevidí a nemůže 

sám nijak ovlivnit scénu, které se mu vyjeví. Někdy navíc nemusí být zřejmé, v jaké době se 

vše odehrává, což může být poměrně matoucí. 

 

Vize minulosti a současnosti bývají naprosto přesné a reflektují běh času v dané realitě. 

Výjevy z budoucnosti však nemusí být definitivní. Jsou totiž obrazem toho, co se stane, pokud 

se nic zásadního v běhu událostí nezmění.  

 

Jasnozřivost se projevuje do značné míry samovolně. Vize tak obvykle přichází bez 

předchozího varování. Jindy je může spustit návštěva nějakého místa, či kontakt s určitým 

tvorem či předmětem. Právě tímto způsobem se mohou klerici naučit jít vizím vstříc.  

 

Jasnozřivost trvá obvykle jen zlomek vteřiny či pár kol. Jakmile odezní, klerikovi chvíli trvá, 

než se srovná se skokem do reality. Pro neznalé to může vypadat jako chvilková zmatenost, 

roztržitost či zamyšlenost. Během této chvíle má klerik Nevýhodu (postih -5) ke všem akcím. 

 

PŘÍKLAD: Klerik Tharacus objevil v horách tělo ztraceného vesničana. V okamžiku, kdy se 

ho dotkne, ucítí náhlý příliv energie. V tu chvíli nad sebou ztrácí kontrolu a jeho mysl se noří 

do vize. Vidí stejné místo, ale všech kolem něj je jiné. Vrchol kopce je porostlý stromy a mezi 

nimi leží mohutný kamenný oltář. Za ním stojí muž s maskou kozla, který drží zahnutou dýku. 

Na nebi zuří bouře a on do ní pronáší slova nějaké modlitby. O vteřinu později se obraz 

rozplyne a klerik je myslí znovu přítomen ve slunečném dni na vrcholku kopce. Teprve teď si 

všímá kamene ze své vize, který je však dnes změněn k nepoznání a prorostly mechem a 

kapradím. Co to všechno znamenalo? To je otázka, na kterou už musí najít odpověď sám.  

 

 

 

 

IKONY 

Ikony jsou obrazy, které obvykle znázorňují výjevy ze života svatých a božích šampionů. 

Stejně tak to však mohou být i různé runové obrazce a  symboly. Způsobů, jak velebit tyto 

legendy, totiž existuje mnoho. Je běžné, když se liší podle boha, kterému náleží. Všechny 

však mají zvláštní moc, kterou svému nositeli propůjčují.  

 

Kněz s touto schopností umí vytvářet svaté obrazce, namalované obvykle na pergamenu, 

dřevě či vyryté v kameni. Výběr materiálu pak ovlivňuje odolnost ikony před poškozením. 

Uctíváním těchto obrazců pak mohou i běžní věřící (bez kněžského svěcení) vzývat určitou 

formu Proseb.  

 

Jakou „Prosbu“ ikona umožňuje provést, určuje klerik výběrem motivu. Podmínkou však je, že 

danou Prosbu sám ovládá.  

 

Tvorba ikony trvá tolik dní, jako je Obtížnost vybrané Prosby. Během nich se klerik věnuje 

modlitbám a její výrobě.  



 

Jakmile je ikona dokončena, může být kdykoliv použita. K její aktivaci není potřeba žádná 

kněžská Přízeň. Může ji tak použít kdokoliv, kdo se k ikoně pomodlí (poprosí v hlavě o pomoc 

č/ efekt, který má poskytnout). Výjimkou jsou nepřátelé daného boha, jejichž modlitba není 

skrze ikonu vyslyšena. Aktivace prosby skrze ikonu trvá vždy nejméně 1 kolo.  

 

Ikonu lze použít vždy nejvýše jednou denně. Její síla se jí znovu navrátí za dalších 24 hodin. 

Oproti alchymistickým předmětům má navíc „neomezenou“ trvanlivost (tedy dokud ji někdo 

nepoškodí nebo nezničí).  

 

  

MNOHOPROSBY 

Někteří kněží se do svých modliteb pohrouží natolik, že téměř ztratí kontakt s realitou. V tomto 

stavu podobném transu jsou pak jejich prosby mnohem silnější.  

 

Díky této schopnosti dokáže klerik sesílat více stejných proseb v jednom okamžiku. Vše je 

limitováno jen množstvím jeho Přízně.  

 

Během kol či kola, kdy klerik používá Mnohoprosby, se vzdává jakýchkoliv jiných akcí, včetně 

obrany. Je totiž ve stavu podobném transu, který mu nic podobného neumožňuje. 

 

Příklad: Klerik Tharacus potřebuje po boji rychle uzdravit mnoho zraněných. Rozhodne se 

proto obětovat 12 bodů Přízně a během jednoho kola sešle prosbu Léčivé ruce na čtyři různé 

postavy. Stejným způsobem se může rozhodnout použít čtyřnásobný efekt Léčivých rukou i 

na jednu vybranou postavu. 

 

VÝCVIK LAZARETNÍCH LÉČITELŮ 

Část kněžské služby je odjakživa spjatá se službou v hospitálech či vojenských lazaretech. 

Všichni bohové si totiž přejí, aby jejich věřící žili. Záchrana jejich životů je pak jedním z úkolů 

kněží. A protože raněných a nemocných bývá obvykle mnoho, nespoléhají se jen na prosby. 

Kněží si tak prohloubili své znalosti přírody a první pomoci a naučili se vyrábět různé masti 

a léky.  

 

Zvládnutím tohoto výcviku se knězi zvyšuje stupeň zvládnutí dovednosti První pomoc 

a Znalost přírody o +3 body. Zároveň se naučíš vyrábět tyto léky: 

 

● Lék svatého Aurélia 

● Lék svatého Jana 

● Lék svatého Maura 

● Lék svatého Núbia 

● Mast svaté Meredith  

 



DŮLEŽITÉ: Různé léky i masti mají svou Četnost. Ta určuje, jak často mohou být k léčbě 

raněného použity, aby to bylo bezpečné. Jestliže se nedodrží a lék je podán dříve, než by měl, 

začne působit přesně opačně. Tj. Může způsobit otravu, odebrat životy a podobně.  

 

Ačkoliv mohou různé léky činit doslova zázraky, k úplnému zotavení potřebují ranění 

především čas a klid. Jestliže na to nedbají a vrhnou se rovnou do akce, mohou se jim rány 

novu otevřít, špatně se zahojit a podobně. Léky jsou tak především podpůrný prostředek první 

pomoci, který celou léčbu výrazně urychlí. O tom, jakou dobu bude trvat úplné doléčení, však 

rozhoduje Pán Jeskyně.  

 

LÉK SVATÉHO AURÉLIA 
 

Přízeň: 30 

Základ: hrst léčivých bylin, pálenka 

Trvání: 1 hodina 

Výroba: 1 směna 

Použití: pozření 

Četnost: 1x týdně 

Obtížnost: 10 (Znalost přírody) 
 

Lék svatého Aurélia patří k nejsilnějším zbraním proti nemagickým otravám krve a sněti. Do 

hodiny po pozření je dokáže zcela neutralizovat. Zároveň vyléčí 1k6 životů a srazí horečku. 

 

LÉK SVATÉHO JANA 
 

Přízeň: 60 

Základ: hrst léčivých bylin, víno 

Trvání: ihned 

Výroba: 4 směny 

Použití: pozření 

Četnost: 1x měsíčně 

Obtížnost: 15 (Znalost přírody) 
 

Lék svatého Jana je zázračný životabudič. Po pozření vyléčí raněnému 5k6+6 životů a zahojí 

vnitřní krvácení.  

 

LÉK SVATÉHO MAURA 
 

Přízeň: 30 

Základ: bezinky, voda 

Trvání: 3 hodiny 

Výroba: 1 směna 

Použití: pozření 

Četnost: 1x denně 

Obtížnost: 15 (Znalost přírody) 
 

Tento lék dokáže během jedné minuty po pozření zcela utlumit veškerou bolest. Zázračné je, 

že tím raněnému nezpůsobí ospalost ani otupělost, která je u jiných tlumičů bolesti obvyklá. 

  

LÉK SVATÉHO NÚBIA 
 

Přízeň: 30 

Základ: měsíček lékařský, voda 



Trvání: ihned 

Výroba: 10 kol 

Použití: polití 

Četnost: 1x denně 

Obtížnost: 9 (Znalost přírody) 
 

Pomocí tohoto léku je možné zcela zahojit zranění kůže po popáleninách a poleptání. Jedna 

dávka (flakón) stačí na zranění velikost lidské paže nebo hrudníku. Léčba se provádí 

poléváním a omýváním rány.  

 

Lék vrátí raněnému tolik životů, kolik odpovídá ošetřenému zranění. Kůže samotná se navíc 

začne regenerovat a do týdne je taková, jako byla dřív. 

 

Pokud je rána starší než den, lék už životy nevrací. U ran starších jednoho týdne je už navíc 

poškození kůže trvalé a lék na něj nepůsobí. 

 

MAST SVATÉ MEREDITH 
 

Přízeň: 15 

Základ: dubová kůra, sádlo 

Trvání: ihned 

Výroba: 1 směna 

Použití: potření 

Četnost: 1x denně 

Obtížnost: 12 (Znalost přírody) 

Počet: 5 dávek 
 

Tato mast dokáže účinně eliminovat následky omrzlin (včetně odumření tkání). Jedna dávka 

masti vystačí na zranění velikosti paže či hrudníku. Léčba se provádí potíráním rány. 

 

Mast vrátí raněnému tolik životů, kolik odpovídá ošetřenému zranění. Kůže i podkoží navíc 

začnou regenerovat a do týdne jsou takové, jako dřív. 

Pokud je omrzlina starší než 12 hodin a došlo k odumření tkáně, mast už životy ani fungování 

tkání obnovit nedokáže.  

 

Vedlejším efektem masti je také zázračná schopnost hojit modřiny a podlitiny. Ty zmizí do 

jedné hodiny po potření. 

 

ZÁZRAKY 

Někteří kněží jsou za svou službu bohu vyvolení a stávají se svatými. Získávají tak zlomek 

jeho moci a jsou schopni sami činit zázraky. Věci, které jsou prakticky nemožné a které 

mnohdy často překonávají magie smrtelníků. Cena za to však může být vysoká. 

 

Díky této schopnosti dokáže klerik činit zázraky bez potřeby boží Přízně. Každý vyvolený klerik 

má obvykle propůjčen trochu jiný dar. Ten je navíc často určitým způsobem odvozen od 

domény jeho boha. Může jít o schopnost zahojit dotykem ránu, tlumit bolest nebo třeba vrátit 

zrak. Stejně tak se může jednat o dar přivolat bouři, levitovat a podobně. Temní kněží navíc 

mohou vyvolat mor, stejně jako ho léčit anebo být vůči němu imunní.  



 

O tom, jaký dar přesně získáš, rozhoduje vždy Pána Jeskyně.  

 

DŮLEŽITÉ: Používání zázraků není rozhodně rutinou. Pro klerika je velmi vyčerpávající. 

Provedení každého z nich ho stojí 1k6 životů, které se nedají obnovit odpočinkem, spánkem, 

magií ani prosbami. Za každý den, kdy klerik zázraky nepoužívá, se mu pak jeden život vrátí. 

 

Kromě výše uvedených zázraků se klerikovi navíc prohloubí znalosti Nauky milosrdenství. 

Nově tak dokážeš seslat následující prosby: 

 

● Božská pomoc 

● Vrať čas 

● Vrať vzpomínky 

● Zachraň život  

 

 

BOŽSKÁ POMOC 

 

Přízeň: 20 

Dosah: dotek 

Rozsah: 1 bytost 

Trvání: 1 kolo x úroveň klerika 

Vzývání: 1 kolo 

Obtížnost: 18 

Vyžaduje: nauka Milosrdenství 

 

Ten, na koho je prosba seslána, získává po dobu jejího trvání Výhodu (bonus +5) k Útoku, 

Obraně a záchranným hodům. Jeho aktuální životy se navíc v okamžiku seslání prosby 

dočasně zvýší o 10 + úroveň klerika. Aktuální počet životů může navíc v tomto případě 

překonat maximální. Po ukončení efektu prosby však o tyto životy dotyčný zase přijde. 

 

VRAŤ ČAS 

 

Přízeň: 50 

Dosah: 100 sáhů 

Rozsah: kruh o poloměru 100 sáhů 

Trvání: ihned 

Vzývání: 1 kolo 

Obtížnost: 26 

Vyžaduje: nauka Milosrdenství 

 

Tento zázrak je až na samé hranici udržení božské neutrality. Aby ho bůh vyslyšel, musí mít 

kněz opravdu životně důležitý důvod.  

 

Jakmile je prosba vyslyšena, vrátí se čas v daném místě o 6 kol zpět. Klerik i tvorové, kteří 

byli mimo dosah prosby, si pamatují vše, co se stalo. Všichni ostatní v dosahu však prožijí 

celou situaci znovu. Je pak otázkou, zda se věci odehrají stejně, nebo se nějakým zásahem 

změní. 



 

 

VRAŤ VZPOMÍNKY 

 

Přízeň: 30 

Dosah: dotek 

Rozsah: 1 bytost 

Trvání: ihned 

Vzývání: 1 kolo 

Obtížnost: 18 

Vyžaduje: nauka Milosrdenství 

 

Touto prosbou dokážeš navrátit vzpomínky a zkušenosti tomu, kdo o ně přišel. V praxi se tato 

prosba používá hlavně u různých projevů amnézie. Dokáže však napravit I situaci, kdy někdo 

přišel o své zkušenosti útokem vyšších nemrtvých.  

 

Jestliže je prosba úspěšná a dotyčnému se vzpomínky (zkušenosti) vrátí, nezíská už žádné 

další po případném odstranění vyššího nemrtvého či jiné bytosti, která za jeho ztrátu mohla. 

  

 

ZACHRAŇ ŽIVOT 

 

Přízeň: 40 

Dosah: dotek 

Rozsah: 1 bytost 

Trvání: ihned 

Vzývání: 1 kolo 

Obtížnost: 20 

Vyžaduje: nauka Milosrdenství 

 

Zachraň život je jedna z nejmocnějších proseb nejvyšší nouze. Klerik díky ní dokáže u boha 

vyprosit oživení zemřelého.  

 

Aby mohla být prosba úspěšná, měla by být provedena co nejdříve. Za každých deset minut 

od úmrtí se zvyšuje obtížnost provedení prosby o 1 bod.  

 

Prosbu lze navíc úspěšně provést pouze v případě, je-li zachováno tělo mrtvého. V takovém 

případě se do něj duše vrátí a jeho rány se zahojí. Oživený má následně 1 život a v hlavě 

zmatené obrazy podivného místa, které nedokáže popsat. Tyto vzpomínky navíc během 

dalšího dne úplně odezní a mysl je zatlačí do nevědomí. V případě, že bylo tělo zemřelého 

zničeno, není už bohužel oživení možné. 

 

Za záchranu života navíc klerik zaplatí částí sebe sama. Jeho zkušenosti se sníží na hranici 

odpovídající přestupu na předchozí úroveň. 

 



NOSITEL SLOVA 

Prosby jsou velkým darem, který dokáže mnohdy působit i delší dobu. Nositelé slova se však 

naučili vyprosit jejich efekt okamžitě. Efektu, který vyvolá, se říká božská imploze. 

 

Pomocí této prosby dokážeš „stáhnout“ dlouhodobý účinek aury a nechat ho zapůsobit v 

jediném okamžiku. Stačí k tomu pouze soustředění při jejím vzývání.  

 

Kromě výše uvedené schopnosti si navíc prohloubíš znalosti Nauky žehnání aurami. Nově tak 

dokážeš seslat následující prosby: 

 

● Aura bratrství 

● Aura pravého světla 

● Aura probuzení 

● Aura strachu 

 

 

AURA BRATRSTVÍ 

 

Přízeň: 30 

Dosah: koule okolo klerika o poloměru 20 sáhů 

Rozsah: všichni tvorové v dosahu 

Trvání: 10 kol 

Vzývání: 1 kolo 

Obtížnost: 18 

Vyžaduje: nauka žehnání aurami 

 

Po vyslyšení této prosby jsou životy všech tvorů v rozsahu prosby propojeny bratrským 

poutem. V praxi to znamená, že se všechny jejich životy sečtou a následně podělí, dle počtu 

tvorů. Tím je dána nová hodnota životů každého z nich. 

 

Pokud je kterýkoliv z tvorů raněn, projeví se tedy ztráta rovnoměrně na všech. Stejně pak 

funguje i případné léčení. Je-li uzdraven jeden, uzdraví i všechny ostatní.  

 

 

AURA PRAVÉHO SVĚTLA 

 

Přízeň: 40 

Dosah: koule okolo klerika o poloměru 20 sáhů 

Rozsah: všichni tvorové v dosahu 

Trvání: 5 kol 

Vzývání: 1 kolo 

Obtížnost: 20 

Vyžaduje: nauka žehnání aurami 

 

Je-li prosba vyslyšena, zalije celý kruh aury oslnivá záře, která přichází z nebe ale i z jejího 

středu. Záře se projevuje i v noci a mlze. Pochází totiž z jiné sféry existence.  

 



Toto světlo zraňuje všechny nemrtvé, neviděné a nadpozemské bytosti uvnitř aury za 1k6+2 

životů.  

 

Světlo aury zároveň pronikavě oslepuje všechny, kteří jsou mimo ní. Ti pak mají Nevýhodu 

(postih -5) k jakékoliv akci, která má mířit směrem dovnitř. Postavy uvnitř mají naopak Výhodu 

(bonus +5) k Obraně i všem svým akcím proti tvorům mimo auru.   

 

 

AURA PROBUZENÍ 

 

Přízeň: 20 

Dosah: koule okolo klerika o poloměru 20 sáhů 

Rozsah: všichni tvorové v dosahu 

Trvání: ihned 

Vzývání: 1 kolo 

Obtížnost: 16 

Vyžaduje: nauka žehnání aurami 

 

Poté, co je prosba vyslyšena, jsou všechny postavy pod Mezi vyřazení znovu přivedeny 

k vědomí. Jejich nejhorší rány jsou zahojené a mají 1 život. Cítí se navíc neuvěřitelně 

odpočatě a svěže.  

 
 

AURA STRACHU 

 

Přízeň: 30 

Dosah: koule okolo klerika o poloměru 20 sáhů 

Rozsah: všichni tvorové v dosahu 

Trvání: ihned 

Vzývání: 1 kolo 

Ověření:  Vůle (CHAR) vs. Vůle (CHAR) 

Obtížnost: 18 

Vyžaduje: nauka žehnání aurami 

 

Tato aura dokáže vyvolat nekontrolovatelný strach. Všichni tvorové v rozsahu aury, kteří 

nedokáží ověřovacím hodem vzdorovat Vůli klerika, prchají v panice a chaosu. To, co je žene 

pryč, je pocit nadpozemské hrůzy. Není to tedy strach z klerika, ale čehosi nedefinovatelného, 

co se blíží. Klerik nemusí být pro účely efektu prosby vůbec vidět. 

 

Efekt strachu u zasažených přetrvává nejméně 1k10 minut.  
 


