Runy
(Plžovo RPG)

Začátek: 26.2.2011
Verze IV
Poslední úpravy 16.2.2016

1

Obsah:
Obsah: ..................................................................................................................................................................... 2
Úvod: ...................................................................................................................................................................... 3
Mechanika hry: ................................................................................................................................................... 3
Čas: ..................................................................................................................................................................... 3
Vlastnosti a dovednosti: ...................................................................................................................................... 3
Tvorba postavy........................................................................................................................................................ 5
Rozvíjení vlastností a dovedností:....................................................................................................................... 5
Kdy investovat body: .......................................................................................................................................... 6
Rychlá tvorba postav na vyšší úrovni: ................................................................................................................ 6
Rasy: ................................................................................................................................................................... 6
Dovednosti: ............................................................................................................................................................. 7
Základní obtížnosti .............................................................................................................................................. 7
Rychlý začátek: ................................................................................................................................................... 7
Síla: ..................................................................................................................................................................... 7
Obratnost: ............................................................................................................................................................ 7
Odolnost: ............................................................................................................................................................. 8
Inteligence: ........................................................................................................................................................ 11
Charisma: .......................................................................................................................................................... 11
Další dovednosti ................................................................................................................................................ 12
Boj ......................................................................................................................................................................... 12
Iniciativa ........................................................................................................................................................... 12
Útok, obrana a základní zranění ........................................................................................................................ 13
Zbraně: .............................................................................................................................................................. 14
Zásahy: .............................................................................................................................................................. 15
Brnění:............................................................................................................................................................... 15
Brnění (alternativní verze): ............................................................................................................................... 16
Pohyb: ............................................................................................................................................................... 16
Speciální útoky a akce:...................................................................................................................................... 16
Další situace .......................................................................................................................................................... 19
Pády .................................................................................................................................................................. 19
Jedy a nemoci .................................................................................................................................................... 19
Magie: ................................................................................................................................................................... 21
Dosah/Trvání/Rozsah ........................................................................................................................................ 21
Bonusy a postihy: .............................................................................................................................................. 23
Další nepovinná pravidla k magii: .................................................................................................................... 24
Kouzelné runy: .................................................................................................................................................. 25
Pro Vypravěče: ...................................................................................................................................................... 39
Tabulky – obecné .............................................................................................................................................. 40
Tabulky – magie................................................................................................................................................ 41

2

Úvod:
Právě držíš v ruce pravidla jedné z mnoha her na hrdiny, kde se můžeš dle libosti stát bájným hrdinou či
nájemným vrahem. Pravidla zatím nejsou určena pro úplné začátečníky, protože zde nenajdeš popis co je to
hraní na hrdiny ani další podobné teoretické úvody.
V této hře je zde jeden Nejvyšší, Tvůrce či Vypravěč, který řídí hru a ostatní hrají jen jednotlivé dobrodruhy.
Dále v celých pravidlech jen Vypravěč.
Celá pravidla jsou stavěna tak aby byla co nejjednodušší oproti realističnosti a aby šla začít hrát co nejrychleji.

Mechanika hry:
Celá hra je založena na jedné jediné mechanice a tou jsou dva hody desetistěnnou kostkou proti sobě
modifikované danou dovedností. Kdo má výsledné vyšší číslo, vyhrává. Pokud si hráč háže sám proti sobě tak
pro zjednodušení se místo druhého hodu bere číslo 5. Pokud se vám nechce vůbec házet a Vypravěč s tím
souhlasí tak se všechny hody dají nahradit číslem 5.
V celých pravidlech jsou psány všechny hodnoty bez hodu (respektive bez +5). Toto se k danému číslu
musí vždy připočítat.

Kdy brát číslo 5
Hody do hry vnáší prvek náhody, ale zase se musí brát v potaz, že každý hod zdržuje hru od samotného hraní
příběhu. Je proto vždy na zvážení jestli si vzít jen číslo 5, nebo raději házet. Ve chvíli kdy mi stačí hod 5 a
výsledek je pro samotnou hru nepodstatný, například jen nějaký bonus či postih, je pro hru plně dostačující si
vzít 5 a nic se vlastně neděje. Tato situace totiž nemůže přinést v daný okamžik žádný zvrat v ději a hod by zde
jen zdržoval.
Druhá situace je ve chvíli, kdy by následovalo několik hodů za sebou. V tomto případě je dobré zvolit ten
nejdůležitější okamžik, nejdůležitější hod, který může nejvíce ovlivnit výsledek a zbytek nechat jen na čísle 5.
Do třetice je dobré brát 5 v nebojových situacích kdy ani nemůže dojít k ohrožení družiny.
Příklady:
Kouzlím si jen tak pro radost, například si hraji s motýly kolem sebe. Ať je výsledek jakýkoliv, je to pro hru
vcelku jedno, takže bohatě postačí číslo 5.

Čas:
Stejně jako ve všech systémech i zde je zapotřebí počítat čas. Nejmenší
jednotkou je jedno kolo 10 kol je přibližně jedna minuta, 60 minut je hodina
atd. Kolo je především fikční jednotka pro rozdělení akcí a tak není potřebí
určovat kolik sekund je přesně jedno kolo. Údaj, že 10 kol je jedna minuta je
tak podstatný pouze pro efekty působící několik minut, kde daný efekt může
v průběhu počítání kol skončit.

Vlastnosti a dovednosti:
V pravidlech nejsou povolání, jedná se o dovednostní systém. Každý si volí
dovednosti, které chce umět. Dovednosti jsou rozděleny do pěti skupin podle
základních vlastností, aby byl zachován princip, že silný trol bude lépe bojovat
než inteligentní elf, ale ten zase bude umět lépe kouzlit.
Základní vlastnosti jsou:
Síla (SI) – síla představuje především kontaktní boj, ale i téměř veškeré
zranění. V těchto pravidlech je část obrany převáděna z útoku, takže síla
velkou měrou přispívá i k možnosti postavy přežít.
Obratnost (OB) – na obratnosti je závislá hlavně obrana, ale také veškeré
zbraně na dálku (střelné i vrhací) a dále možnost trefit se kouzlem. Kromě
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aktivní obrany je potřebná k plížení a schovávání, ježdění na čemkoliv nebo létání, akrobacii, a zlodějským
dovednostem.
Odolnost (OD) – Odolnost v této hře je odolnost nejen fyzická, ale i odolnost psychická a tak není divu, že
kromě životů a fyzické výdrže, je to vlastnost, na které závisí třeba i počet kouzel, koncentrace (jak pro boj, tak
pro magii), a meditace.
Inteligence (IQ) – Inteligence je vlastnost důležitá především na kouzla a kouzelné schopnosti, ale nejen ty.
Inteligence ovlivňuje i alchymii, hledání, navigaci a používání magických předmětů.
Charisma (CH) – Charisma je poslední ze základních vlastností a je stejně důležitá jako všechny předešlé. V této
hře kromě obvyklé krásy a schopnosti jednat představuje i selský rozum a teoretické znalosti. Postavička
s nízkou charismou by sama asi dlouho nepřežila. Na tuto vlastnost jsou navázány důležité dovednosti – znalosti,
které posilují velkou část dalších dovedností a jsou tak velkou pomocí nejen v boji, ale třeba i při kouzlení.
Pojmenovat to Moudrost? Nebo nějak jina?

Velikosti vlastností a dovedností:
Všechny vlastnosti i dovednosti se rozvíjí po úrovních a k těmto úrovním se přičítají bonusy nebo postihy.
Ověřuje se potom vždy celá dovednost tedy dané úrovně v dovednosti včetně příslušných bonusů. Bonusy jsou
za každou 5. úroveň +1 (5 úroveň +1, 10 úroveň +2, atd.). Dále dovednosti mají bonusy za základní vlastnost a
další související dovednosti. Vždy v celých pravidlech se převádí z jedné vlastnosti či dovednosti do druhé pouze
BONUSI, nikoliv úrovně.
Například:
Síla na 15. úrovní znamená bonus +3 ke všem silovým dovednostem. Pokud navíc budu umět lézt na 10 úrovni
(což je jedna ze silových dovedností) mám celkem 10 úroveň v dovednosti a k tomu bonus +5. Pokud budu chtít
lézt po stěně budu ověřovat celých 15 proti obtížnosti stěny.
K těmto bonusům se počítají samozřejmě i bonusy za lepší vybavení.
Vlastnosti mohou mít i záporné úrovně. Za každých započatých 5 je postih -1 na danou vlastnost.
Příklad:
-1 úroveň je postih -1 na vlastnost
-5 úroveň je stále postih – 1 na vlastnost
-6 úrovní je postih -2 na vlastnost

Typy bonusů:
Bonusy spojené s postavičkou (bonusy z dovedností a vlastností) mohu použít jen jednou za kolo. Bonusy
z okolí například pokud stojím za hradbou nebo k magii v případě nějakého magického zřídla se přičítají ke
každé akci. U postihů, se toto číslo počítá bez rozdílu ke všem akcím.

Aktivní dovednosti:
Podle použití se dovednosti dělí na aktivní a pasivní. Aktivní dovednosti jsou dovednosti, které aktivně a
vědomě používám. Lze je dělit podle úrovní (nikoliv bonusů) a tedy v jednom kole mohu použít více aktivních
dovedností naráz. Například pokud mám 5 úrovní, mohu dovednost rozdělit na 5 částí. Lze použít i několik
dovedností s tím, že mohu použít maximálně tolik úrovní, kolik mám na nejlepší použité dovednosti a použité
úrovně nesmí přesáhnout úroveň v dané dovednosti.
Např.: mám zacházení se zbraní na 3 úrovni a akrobacií na 2 úrovni. Nejvyšší dovednost je se zbraní 3 úroveň
tedy mohu mít až 3 akce. Tyto akce si mohu vzít v libovolném pořadí a množství až do výše dané dovednosti ale
součet nesmí přesáhnout 3. Tedy si mohu vzít?:
- 1 úroveň akrobacie a 2 úrovně na jeden útok
- 2 úrovně akrobacie a 1 na útok
- dvakrát akrobacii po 1 rovni a jeden útok
- 1 akrobacie a dva útoky (nebo obrany) po 1 úrovni
- 2 úrovně akrobacie a jinak nic ale nemohu si vzít 3 úrovně akrobacie, protože akrobacii mám jen na 2 úrovni.
atd.
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Po rozdělení na jednotlivé části mohu (ale nemusím) ještě rozdělit bonusy. Každá dovednost má svoji sadu
bonusů. Tato sada je maximální velikost bonusu pro danou dovednost a dané kolo.
Příklad:
Mám bonus +2 na akrobacii a bonus +2 na útok. Z minulého příkladu si vezmeme 1 na akrobacii a dva útoky po
jedné.
K akrobacii mohu přičíst až +2 ale mohu taky přičíst jen +1, nebo vůbec nic.
U útoků mohu k jednomu přičíst +2, ke každému +1, nebo nepřičíst vůbec nic.
Nemohu ale přičíst k oběma útokům +2 protože můj bonus za kolo je jen +2 nikoliv +4.

Pasivní dovednosti:
Pasivní dovednosti se používají samovolně v nulovém čase a nedělí se. Takovýmito dovednostmi jsou například
koncentrace nebo všímavost.

Netrénované dovednosti:
Netrénované dovednosti (dovednosti na nulté úrovni) nelze použít jako pasivní dovednost. Jejich použití jako
aktivní dovednosti zabere celé kolo a nelze již dělat nic jiného.

Tvorba postavy
Při tvorbě postavy zvolí hráč úrovně vlastností s tím, že jejich součet stanový Vypravěč.
Pro dlouhé hry stačí zvolit nulu jako součet vlastností, umožňuje to dlouhý rozvoj postavičky, pro kratší hry se
dá zvolit součet vlastností větší například +5. Mohu samozřejmě zvolit i záporné vlastnosti.
Poznámka:
Pozor na příliš nízké vlastnosti. Na každou vlastnost navazuje kupa samozřejmých dovedností, které nejsou
popsané v pravidlech, ale které se může rozhodnout Vypravěč využít ve chvíli, kdy si některou z vlastností zvolíte
příliš nízkou. Například vlastnost od 6 do 10 záporné úrovně (postih -2) znamená 10% možnost neúspěchu u
naprosto triviálních věcí jako třeba otevření obyčejných dveří nebo překročení prahu. Pokud jste si dali
obratnost hodně nízkou tak se vám může stát, že každou chvíli postavička zakopne. To stejné třeba s chozením na
záchod u charismy nebo inteligence, či obyčejného nachlazení u odolnosti, nebo vůbec nezvednete své tělo u síly.
Proto nedoporučuji při tvorbě nižší než -5 úroveň na vlastnosti.
Na nulté úrovni dostane postavička jen body za kladné vlastnosti. Na první a každé další úrovni potom dostane
úroveň + daná vlastnost do každé skupiny reprezentované danou vlastností.
Příklad:
Vypravěč určil, že součet vlastností bude 0.
Feng dcera obchodníka.
Je to křehká dívka a tak zvolím zápornou sílu -5 úroveň tedy postih -1.
Naopak je studována a tak zvolím charismu, která reprezentuje i znalosti na 5 úrovni tedy bonus +1.
Na nulté úrovni dostanu pouze 1 bod k dovednostem používajícím charismu.

Rozvíjení vlastností a dovedností:
Spolu s tím jak postavička používá své dovednosti a zažívá dobrodružství se samozřejmě i zlepšuje. Pro
jednoduché zjištění celkové síly postavičky je zde veličina celková úroveň, která také určuje, kolik dostane
postavička bodů při přestupu z jedné úrovně na druhou. Přestupy doporučuji:
1 úroveň za 4 hry
Po zvýšení úrovně dostane každá postava do každé skupiny dle základních vlastností tolik kolik je celková
úroveň plus bonus za základní vlastnost.
Příklad Síla +1, celková úroveň 2 tedy dostanu celkem 3 body.
Všechny vlastnosti a dovednosti se rozvíjí po úrovních. Každá úroveň stojí tolik bodů kolikátá je to úroveň.
Tedy 1 úroveň stojí jeden bod, druhá 2 body, třetí 3 body atd. Jednotlivé úrovně nejdou přeskakovat. Tyto body
mohu použít na dovednosti či základní vlastnost dané skupiny. Body lze mezi jednotlivými vlastnostmi převádět
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v poměru 2:1. V případě zlepšení dané vlastnosti se body nedopočítávají zpětně, tedy pokud se mi vlastnost
zvýší, nezískám body za minulé úrovně.

Kdy investovat body:
Body do vlastností a dovedností není potřebí investovat ihned. Lze si je schovat do chvíle než je budu chtít nějak
využít. Body tak lze investovat kdykoliv před hodem. Toto více vystihuje reálnou situaci, protože například když
se učím plavat tak při troše snahy se za pár dnů učení už neutopím a nemusím kvůli tomu čekat ještě dvě hry
(což může být i několik týdnů herního času) než se plavat alespoň trošku naučím.

Rychlá tvorba postav na vyšší úrovni:
V případě nahrazení mrtvé postavičky či jen rychlého začátku je vhodné nepostupovat po jednotlivých úrovních
ale rovnou zvolit počáteční celkovou úroveň a dle ní přidělit body.
Pro rychlý start zde uvádím cenu úrovní jednotlivých dovedností, která zároveň může pomoci rozhodnout
Vypravěči kolik bodů na začátku hráčům dát.
Matematický vzorec pro výpočet součtu řady: Sn = n(A1 + An)/2
- kde Sn je výsledný součet, n je počet členů tedy pořadí úrovně, A1 je první člen v řadě (většinou 1) a An je
poslední úroveň kterou chceme. Pokud jde řada od jedné, potom je a1 = 1 a n = An a vzorec se zjednoduší na:
Sn = n(n+1)/2
A ještě tabulka pro prvních několik úrovní počítáno od 1 úrovně.
Konečná
Sn
Konečná
Sn
úroveň
(množství
úroveň
(množství
bodů)
bodů)
1
1
6
21
2
3
7
28
3
6
8
36
4
10
9
45
5
15
10
55

Konečná
úroveň
11
12
13
14
15

Sn
(množství
bodů)
66
78
91
105
120

První krokem je zvolení nebo zaplacení vlastností a opětovné dopočítání bodů za bonusové vlastnosti (nebo
odečet za mínusové).
Dalším krokem by bylo rozdělení bodů do jednotlivých dovedností, ale to jde už dělat přímo při hře. Pokud
navíc Vypravěč dovolí investovat body i po hodu tak se sice postavičce bude ze začátku vše dařit a bude „jen“
spotřebovávat zdroje, ale zároveň se tím vyprofilují její dovednosti a stejně jí body jednou dojdou a bude muset
začít spoléhat na štěstí kostek a už naučené dovednosti.
Příklad
Tvorba postavičky na 5 úrovni:
Do každé dovednosti dostanu dle tabulky 15 bodů.
Chci Válečníka a tak dám sílu na 5 úroveň (bonus +1) a nebudu potřebovat inteligenci -5 úroveň postih -1.
Znovu přepočítám body a na sílu mám 15 + 1x5 = 20 bodů, na inteligenci 10 a na dovednosti pod ostatními
vlastnostmi 15 bodů.

Rasy:
Neplánuji žádné výhody nevýhody k jednotlivým rasám. Tuto část nechávám plně na hráčích a jejich úvahách
v rámci rozdělování vlastností dovedností a charakteru postavy. Rasy jsou především záležitostí světa nikoliv
pravidel.
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Dovednosti:
Základní obtížnosti
Pro co nejjednodušší vyhodnocování úspěchů a neúspěchů je zde následující přehledná tabulka, která říká jakou
číselnou hodnotu zvolit pro danou obtížnost. Nezapomínejte, že ke všem číslům se přidává hod nebo 5
Popis obtížnosti
Číselná obtížnost
Obtížnost +5
Poznámka
(pro přehlednost)
Naprosto triviální
-5
0
Obvykle se vůbec neháže
ale je zde pro potřeby
příliš nízkých vlastností
nebo velkých postihů
Jednoduché
0
5
Obvyklé pro dané umění
5
10
Mistrovské
10
15
Velmistrovské
15
20
Božské
20
25
a může to pokračovat
až do nekonečna

Rychlý začátek:
Pokud chci hru rychle začít tak doporučuji přečíst jen názvy jednotlivých dovedností pro to, abych zjistil co vše
za dovednosti je v pravidlech a danou dovednost číst až ve chvíli kdy bude zapotřebí k řešení nějakého konfliktu.
Například životy jsou velmi důležitou dovedností, ale její potřeba začíná až při zranění. Doporučuji přeskočit až
na kapitoly o boji a především magii, která lze použít i mimo boj a může hodně ovlivnit hru i při pouhém
vyprávěcím stylu, kdy se téměř neháže kostkami a je minimum bojů.

Síla:
Lezení (SI, aktivní)
Klasická dovednost představující lezení po všem možném i nemožném. Obtížnost se pohybuje dle tabulky pro
základní obtížnosti. Jedná se o aktivní dovednost, takže třeba boj na skalní stěně znamená, že jsou prováděny
dvě aktivní dovednosti dle pravidel pro aktivní dovednosti.

Plavání (SI, aktivní)
Klasická dovednost, úroveň plus vlastnost proti obtížnosti. Kromě základní
obtížnosti se ještě přičítá množství nákladu, brnění (dvojnásobek pasivní
obrany) a jestli jsou prázdné ruce. Každá obsazená končetina zvyšuje obtížnost
akce. Vždy ale záleží ještě na povaze předmětu. Obtížnější bude plavat
s železným mečem v ruce než s dřevěnou holí.

Zbraně na blízko (SI, aktivní i pasivní)
Dovednost boje se zbraněmi na blízko. Vše viz kapitola Boj.

Nošení zbrojí (SI, pasivní)
Pasivní dovednost nulující postihy na nošení zbrojí. Zbroje viz kapitola Boj

Obratnost:
Zbraně na dálku (OB, aktivní)
Viz kapitola boj.
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Plížení a schovávání (OB, aktivní)
Klasická dovednost háže se proti všímavosti. Dále jsou bonusy za terén a počasí a postihy za vybavení – lesklá
zbroj či hodně cinkající)

Jezdectví/létání (OB, pasivní)
Hod na dovednost proti obtížnosti dané terénem typem zvířete a situací. Dovednost se rozvíjí za každý typ
zvířete zvlášť.
Při boji v sedle je obtížnost jezdectví minimálně 5 a výsledek (kladný i záporný) se přičítá k bojovým
dovednostem, za každých 5 navíc bonus +1.

Akrobacie (OB, aktivní)
Aktivní:
Akrobacie zahrnuje, skákání chození po laně, kotouly a přemety, rovnováhu při všech činnostech a další
podobné akrobatické prvky.
Dále akrobacie zahrnuje techniku boje při, které se útočník přiblíží natolik k protivníkovi, že jeho zbraň se stává
neúčinnou a nemůže ji použít. Je účinná především vůči tyčovým zbraním naopak téměř nelze provést vůči
krátkým zbraním. V tomto případě se Akrobacie ověřuje proti klasické obraně cíle. Krátké zbraně mají bonus
+10 proti této technice, střední +5, dlouhé 0, ratišťové naopak -5. V případě úspěchu nemůže cíl použít útok
zbraní ani do útoku ani do obrany. Pokud by cíl chtěl použít zbraň, musí si opět hodit svůj aktuální útok proti
této dovednosti jako pasivní dovednosti. Pokud neuspěje tak o danou část útoku samozřejmě přijde.
Akrobacie se používá jako obrana proti shazování a ztrátě rovnováhy i v tomto případě se ale jedná o aktivní
dovednost.
Bonusy:
Kromě toho při boji tato dovednost přidává všechny své bonusy do aktivní obrany (nikoliv úrovně jen bonusy
tedy bonus za vlastnost a bonusy za 5,10 atd. úroveň).
Bonusy za akrobacii se přidávají i k pohybu při boji.

Navádění kouzel (OB, aktivní)
Všechna kouzla se musí navádět na cíl. Pokud se cíl nehýbe tak se dá použít pouze 1 úroveň. Každé kouzla ale
vždy potřebuje alespoň část z navádění kouzel. Samotná kouzelná runa je potom pasivní dovednost.
Tato dovednost představuje vlastně útok a tedy stejně jako útok u zbraní i sama o sobě zraňuje. Lze použít pouze
ve spojení danou runou magie. Více viz kapitola Magie.

Zlodějské dovednosti (OB, aktivní)
Pod touto dovedností se souhrnně skrývá otvírání zámků, odstraňování pastí, vykrádání cizích kapes.

Odolnost:
Životy (OD, pasivní)
Životy je jedna z nejzákladnějších dovedností. Určuje se jako 5 + vlastnost odolnost + úroveň (úroveň tedy může
být i nulová). Celková velikost této dovednosti je dvojnásobná tedy to co máš v kladných číslech, máš i
v záporných. Nula přitom představuje obvyklou mez vyřazení.
Například vesničan má pouze 5 životů pokud klesnou životy na 0 je v bezvědomí ale umírá až pod -5.

Možná zranění a smrt:
- Smrt nastává automaticky pouze za podmínek, že jsi jedním zraněním zraněn na hlavě, hrudi nebo břichu za
více než je dvojnásobek tvých životů
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- Pokud je jedno zranění za více než dvojnásobek do ruky nebo nohy, je
tato končetina uťata (uťata je i hlava ale tam už je to potom jedno) a do X
kol vykrvácíš, pokud se nepoužije dovednost první pomoc nebo kouzlo
(X je úroveň v dovednosti životy).
- Pokud klesnou životy o více, než je tvoje maximum v plusu postupným
zraněním, není smrt okamžitá, ale potřebuješ téměř okamžitou pomoc,
nebo během X kol zemřeš (stejně jako u useknuté končetiny).
- Pokud klesnou životy pod nulu jedním zraněním, jedná se o vážné
zranění (zranění za tolik životů kolik máš maximální počet životů). Při
tomto zranění jsou následky zranění dlouhodobější- rozbitá hlava,
zlomená žebra, polámané kosti. Léčení vyžaduje klid na lůžku nebo
magii.
- Pokud klesnou životy pod nulu sadou menších zranění tak je cíl pouze
v bezvědomí, do doby než ji někdo nebo něco přidá životy alespoň na
nulu.

Postihy:
Za každý ubraný život má postavička navíc postih –1 na vše. Tyto postihy
trvají, dokud nejsou zaplaceny úrovní. Platit úrovněmi samozřejmě lze i
v bezvědomí. Tyto postihy se pro možnosti bezvědomí počítají stejně jako
životy. Postihy nelze zmenšit dovedností Koncentrace.
Například
Bezvědomí:
Vesničan s 5 životy je zraněn za 3 životy. Navíc dostává -3 postih. Pro možnost bezvědomí či omráčení se tedy
jedná jako by přišel o 6 životy a má tedy -1. Nicméně nemá nic rozbitého ani zlomeného.
Sčítání postihů:
Vesničan je zraněn za 3 životy, má postih –3 na vše, zaplatí jednu úroveň a tak druhé kolo už má jen –2 ale
znovu zraněn za 3 životy tedy má –2 z minule a teď –3 dohromady –5.

Léčení:
Po odpočinku přibude tolik životů kolik je bonus za odolnost, minimálně však 1 život, v případě péče o
zraněného přibude dvojnásobek (minimálně 2 životy). Po každém boji cca do 1 hodiny přibude 1 život, který
reprezentuje spíše únavu ze zranění, vyčerpání případně nějaké podlitiny než skutečné zranění.
Jakékoliv zranění chce svůj čas a tak pokud není stanoveno jinak tak životy přibývají maximálně 1 život za kolo
a to i pomocí obvyklých kouzel a lektvarů.

Kouzla (OD, pasivní)
Dovednost kouzla určuje počet kouzel, která mohu seslat. Rychlost doplňování kouzel se řídí dovedností
kouzelná regenerace.
Stejně jako životy mohou jít do mínusu tak i tato dovednost může klesnout pod nulu. Klesnutí pod nulu je zásah
do životní energie. Za každý bod pod nulu je postih rovný bodů pod nulou. Pokles kouzel pod absolutní hodnotu
dovednosti znamená automatické bezvědomí a následnou smrt.

Kouzelná regenerace (OD, pasivní) (nepovinná dovednost)
Kouzelná regenerace je dovednost, která říká, kolik kouzel přibude za 8 hodin.
Kouzla v této hře nepředstavují veličinu, která stále přibývá, ale to, že kouzelník či sesilatel kouzel umí stále lépe
zacházet s energií kolem sebe tedy jako by stále uměl sesílat levněji a levněji. Tomuto odpovídá i doplňování
kouzel.
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Kouzelná regenerace je vlastnost, která se nerozvíjí a nedá se rozvíjet. Má vždy pouze 1 úroveň a nepočítá se
k ní přímo bonus za vlastnost. Počítají se ale všechny bonusy za dovednost Kouzla (bonus za vlastnost, bonusy
za 5,10,15 a 20 úroveň). Kouzelná regenerace je vždy minimálně 1 a to i v případě záporných vlastností nebo
jiných postihů.

Koncentrace (OD, pasivní i aktivní)
Aktivní:
Koncentrace používá u připravovaného útoku. Hod na koncentraci, proti počtu kol které se koncentruji (+5).
Ověřuje se až na konci, ne každé kolo. Výsledek je, jestli mám bonus nebo ne (vhodné hlavně pro kata
sekajícího hlavy). V tomto případě se bere koncentrace jako aktivní dovednost
Na koncentraci si můžeš házet i u všech dovedností kde se několik kol dopředu můžeš koncentrovat a
připravovat (otvírání zámků, odstraňování pastí atd.) Princip je stejný jako u přípravy před útokem i se stejným
výsledkem.

Pasivní:
Dovednost koncentrace se ověřuje i v případě sesílání kouzel. I zde je to pouze o tom zda se povedlo či nikoliv
v případě neúspěchu získáváš postih, jak je uvedeno v kapitole Neúspěšné sesílání.
Koncentrace se dále ověřuje, pokud klesne počet životů pod nulu. V tom případě se koncentrace ověřuje proti 10
(plus hod nebo plus 5)
Na koncentraci se nehází v případě zranění či jiných postihů. Tyto postihy se anulují zaplacením úrovní.
Pokud se jedná o postih s trváním (například z nějakého kouzla) tak se jeho velikost obnovuje každé kolo.
Příklad:
Vesničan bojuje s mistrem meče. Vesničan je lehce zraněn za 3 životy a dostává tedy postih -3. Na dovednosti se
zbraní má sice š úrovně ale kdyby zaplatil vše naráz tak už se nemůže to kolo bránit. Prní kolo tedy zaplatí ě
úrovně a má už postih pouze -1 (a jednu úroveň ve zbrani si nechá na obranu) a druhé kolo zaplatí jednu úroveň
a dvě mu zbydou na obranu.
Do boje se přidá kouzelník, který na mistra zakouzlí paralýzu a ten má na několik hodin postih -5. Mistr má ale
10 úrovní v dovednosti se zbraní a při „boji“ (pro něj je to spíše rozcvička) mu vůbec nebude vadit když zaplatí
každé kolo 5 úrovní aby neměl postih než mít na vše -5.

Výdrž (OD, pasivní)
Dovednost je určena proti kouzlům, jedům a nemocem. Pokud u kouzel není přímo použito navádění, proti
kterému se dá vyhnout jako proti normálnímu útoku, používá se tato dovednost. Háže se vždy celková dovednost
použité runy s použitými postihy proti této dovednosti.

Meditace (OD, aktivní)
Za příhodných podmínek v klidu se dá obnovit část kouzel případně i odpočinout. K meditaci se přičítá bonus
z koncentrace.
Meditace pro obnovu kouzel trvá hodinu, během níž nesmí být meditující vyrušen, jinak se automaticky
nezdařila. Následuje hod. V případě úspěchu proti 10, je obnoveno tolik kouzel, kolik je dovednost kouzelná
regenerace (nikdy ne nad dovednost kouzla), v případě úspěchu proti 15 je obnoven dvojnásobek kouzel atd.
Meditace lze dále použít i na zlepšení koncentrace. U vlastností, kde se lze několik kol koncentrovat lze před
touto koncentrací i meditovat a tak zvýšit svoji koncentraci. Za každých celých 5 je bonus +1. V tomto případě
trvá Meditace taktéž hodinu a obtížnost je 10 (plus hod).
Meditovat se dá dále pro vyčištění mysli a plné soustřeďování na následující akci. Tato akce může být i
dlouhodobější. Může se jednat například o boj, sesílání kouzel, nějakou akrobatickou sestavu atd. Během
provádění této akce má potom na všechny potřebné dovednosti za každých celých 5 bonus +1. V tomto případě
trvá Meditace taktéž hodinu a obtížnost je 10 (plus hod). Pokud jsi nucen během prováděné akce ověřovat
koncentraci a neuspěješ, končí i veškeré bonusy z této meditace.
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Za čtvrté lze tuto dovednost ještě použít na zkrácení spánku. Za každých celých 5 bonus o hodinu kratší spánek.
(minimum je 1 hodina spánku). Opět obtížnost 10.

Inteligence:
Alchymie (IQ, aktivní)
Je výroba různých bylinných jedů, pyrotechnických předmětů, mastí a dalších základních chemických procedur
(destilace, extrakce atd.). Jestli se výrobek povedl nebo nepoved se ověřuje obtížnost výroby proti dovednosti
alchymie.

Kouzelné runy (IQ, pasivní)
viz kapitola Magie

Hledání (IQ, aktivní)
Cílené hledání, například různých pastí tajných dveří či úkrytů. Hlavním bonusem k této dovednosti je
z dovednosti Všímavost. Dále je možné použít bonusy z dovedností dle hledaného cíle. Například bude-li
hledáno kouzlo ohně, bude připočítán bonus z runy ohně atd.

Navigace (IQ, aktivní)
Navigace všemi dostupnými prostředky od navigace na vodě až po navigaci a určení světových stran uprostřed
lesa.

Používání magických předmětů (IQ, aktivní)
S každým magickým předmětem se musíte naučit zacházet. Háže se oproti složitosti daného předmětu, složitost
může být velmi různá. Naopak počítají se bonusy za znalost kouzelné runy, pokud je stejná jako účinky
předmětu. Například na použití ohnivého prstenu lze použít bonusy z dovednosti Kouzelné runy – ohnivá runa.
Některé předměty ale nemusí být spojeny s žádnou runou. Pokud jednou pochopíte používání daného předmětu
tak jej už nadále používáte bez hodu. Hod lze opakovat jednou za hru.

Charisma:
Herectví (CHA, aktivní)
Dovednost přestavující různé druhy hraní například předstírání, lhaní či simulaci, ale třeba i maskování se za
někoho jiného.

Všímavost (CHA, pasivní)
Obecná a asi nejpoužívanější vlastnost. Všímat si můžete celkem čehokoliv od protivníků přes pasti ale třeba i
stop. Není to jen všímavost očí ale i schopnost všimnout si pachů, vůní či zvuků nebo magie. Všímavost je
dovednost, jejíž použití řídí Vypravěč, hráč sám může jen připomínat, jestli si něčeho nevšiml. Jinak postavička
sama pouze aktivně Hledá (viz dovednost Hledání).
Dále tuto dovednost použijete proti různým šermířským fintám, nebo náhodném všimnutí magie a jejích zřídel.
Ve všech těchto případech se k všímavosti přidávají bonusy z daných dovedností. Bonusy ze všímání se
používají k dovednosti zbraně na blízko v případě boje s neviditelným protivníkem.

První pomoc (CHA, aktivní)
První pomoc je důležitou dovedností. Pokud je použita po boji tak vrací 1 život z daného boje, ověřuje se proti 5
(x2 proti 10 atd.). V případě useknutých končetin tak zastavuje krvácení (postavička s uťatou rukou přežije)
ověřuje se proti 10. V případě použití před spánkem tak místo 1 životu za spánek přibude o 1 navíc (tedy 2),
ověřuje se proti 5.
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Jazyky (CHA, pasivní)
Již na začátku je jeden jazyk na 5 úrovni což představuje normální běžné používání. Ostatní jazyky se musí
rozvíjet. Na dovednost se běžně neháže, jen je-li to skutečně hodně závažné, může Vypravěč stanovit obtížnost a
hráč si proti ní hodí.

Znalosti (CHA, pasivní)
Znalosti nejsou většinou dovedností, na kterou se přímo háže, ale je to dovednost, která přidává bonusy
k ostatním dovednostem. Rozvíjí se za každou znalost zvlášť. Bonusy, které přidává, jsou bonusy, které se
dostávají na dovednosti (bonus za vlastnost a bonusy na 5,10, 15 atd. úrovni). Tyto bonusy se přičítají
k všímavosti a ostatním specifickým znalostem například znalosti zbraní se přičítají k útoku, znalosti ohnivých
kouzel k ohnivým kouzlům atd. Jedná se například o:
- znalosti zámků
- znalosti pastí
- znalosti stop
- znalosti zbraní (konkrétní zbraně)
- znalosti terénu (bažiny, les podzemí atd. – další bonus k útoku)
- znalosti kouzel (ohnivých, ledových atd. podle run)
- znalost alchymie
- znalost koncentračních technik
atd.
Znalosti nelze rozvíjet k dovednostem:
- životy
- kouzla
- výdrž

Znalost magických obrazců
Znalost magických obrazců je přímo rozvíjená dovednost. Obtížnost jednotlivých obrazců je 5 za každý bonus
+1. Dále se přičítá bonus z dané runy, pro kterou má obrazec sloužit. Obrazce jsou pro každou runu trošku jiné.
Nejprve se určí bonus výsledného obrazce, až následně se ověří, jestli se podařil nakreslit. Obtížnost kreslení
magického obrazce se ještě může zvednout o podmínky, při kterých je obrazec kreslen. Jiná bude doma na dvoře
a jiná na lodi při rozbouřeném moři, nebo uprostřed boje. Obtížnost určuje Vypravěč dle základních obtížností.

Další dovednosti
Další dovednosti jsou aktivní nebo pasivní dle dané dovednosti.
K systému lze jednoduše dodat další dovednosti například kovářství, nebo jen chůze (speciálně pro postavičky se
zápornými vlastnostmi). Všechny dovednosti se řídí stále stejnými pravidly, tedy přidá se vlastnost a na 5,10,15
a 20 úrovni bonusy. Jaké další dovednost lze rozvíjet je na volbě hráče a dohodě s Vypravěčem.

Boj
Boj je už tradičně jednou z nejdůležitějších součástí pravidel RPG a ani zde není výjimkou. Boj je v těchto
pravidlech charakterizován dvěma dovednostmi a to zbraně na blízko, zbraně na dálku. Všechny zbraně ať už na
blízko nebo na dálku se vždy rozvíjí daná konkrétní zbraň například dlouhý meč. Podobné zbraně jsou
automaticky na poloviční úrovni. Například pokud umím zacházet s dlouhým lukem na 6 úrovni, umím
automaticky zacházet i s krátkým lukem na 3 úrovni. Pokud takovouto podobnou zbraň chci rozvíjet tak ji
rozvíjím od oné poloviční úrovně. Stejná zbraň v druhé ruce se počítá jako podobná zbraň. Pokud budu mít
podobnou zbraň a ještě k tomu v levé ruce je to celkem ¼ původní úrovně.

Boj (alternativní verze)
Boj je už tradičně jednou z nejdůležitějších součástí pravidel RPG a ani zde není výjimkou. Boj je v těchto
pravidlech charakterizován dvěma dovednostmi a to zbraně na blízko, zbraně na dálku. Všechny zbraně ať už na
blízko nebo na dálku se vždy rozvíjí daná konkrétní zbraň, například dlouhý meč. Pro podobné zbraně je možné
využít bonus jiné (podobné) zbraně. Stejná zbraň v druhé ruce se počítá jako podobná. V případě většího rozdílu
se bere již jen ½ bonusu například pro podobnou zbraň v druhé ruce.
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Iniciativa
Iniciativa aneb pořadí v jakém postavy v případě konfliktu jednají. Pokud
je podstatné kdo jede první a kdo další tak rozhoduje především úroveň
největší dovednosti, kterou v daném kole chci použít. Tedy například
v boji dovednost zbraně na blízko. V případě pochybností rozhoduje
Vypravěč, zda je reálné danou dovednost v daném konfliktu použít. Hráč,
který je na řadě, spotřebuje určitý počet úrovní a tím si sníží svoji
iniciativu. V případě, že dva hráči mají stejnou iniciativu, rozhoduje o
pořadí hod.

Bonus nebo postih k iniciativě:
Může se stát situace, kdy útočník přiloží obránci nůž na krk, a přesto chce
obránce mít vyšší iniciativu a začít jednat. Ano dá se to zvládnout, dokáže
to jen mistr, a podle toho se určí i obtížnost, tedy postih obránce
k iniciativě v prvním kole. Dle tabulky „Základní obtížnosti“ je obtížnost
pro mistrovský kousek 10 a tedy postih k iniciativě bude právě -10. Není
zapotřebí uvažovat o útočníkovi, který drží nůž, protože už jeho
dovednost za něj mluví dostatečně a tak postih na iniciativu jen
zdůrazňuje rozdíl a obtížnost situace. V případě jiné scény, nože dále od
krku, nebo napnutého luku se určí postih podobně tedy jak moc obtížná
(dle tabulky základní obtížnosti) je daná akce.

Útok, obrana a základní zranění
Základem každého boje je útok a obrana. Pro útok a obranu platí stejná mechanika jako pro všechny ostatní
dovednosti ve hře, tedy ten kdo má větší výsledné číslo vyhrává. Pokud vyhrál obránce, zůstává nezasažen,
pokud útočník je obránce zraněn za tolik životů kolik je rozdíl mezi dovednostmi.

Útok:
Útok reprezentuje daná použitá dovednost se zbraní. Jedná se o aktivní dovednost, tedy tuto dovednost mohu
dělit dle úrovní a útočit tak několikráte.
Pokud o mně cíl neví, nebo je nepohyblivý, mohu se na „útok na blízko“ připravit. Za každé kolo přípravy
získávám bonus +1 do útoku. Tento bonus je i k útokům na dálku s tím rozdílem, že není podmínkou, aby cíl o
mně nevěděl. Na konci se ověří koncentrace, více viz dovednost Koncentrace.
Další bonusy možné bonusy jsou za útok z boku +1, útok zezadu +2, útok na ležícího +3 a útok na
nepohyblivého +4. Dále pokud jsem výš než protivník, tak opět bonus +1, ale tento platí jen u souboje
humanoidních protivníků.

Obrana:
Aktivní obrana je v této hře tvořena vlastností obratnost a dále různými bonusy (například z akrobacie). Aktivní
obrana je pasivní dovednost a počítá se do každé obrany za předpokladu, že se mohu hýbat tedy se snažit
vyhnout.
Příklad:
Feng má obratnost +1, tedy její základní aktivní obrana je 1.
Část dovednosti se zbraní (nebo celou) mohu použít na krytí zbraní. V tomto případě se daná část dovednosti
přičítá proti danému útoku jako bonus k aktivní obraně. Dále mohu k aktivní obraně získat bonusy +1 pokud
použiji celou dovednost se zbraní do obrany nebo pokud zbraní neútočím. Tento bonus mohu použit jen jednou
za každou zbraň, tedy mám-li dvě zbraně tak bonus za neútočení si například mohu připsat k oběma.
Část útoku do obrany je vždy vhodné použít a nepoužívají ji snad jen sebevrazi nebo se nepoužívá ve chvíli, kdy
jde na jednoho přesila a stejně by nestihnul vykrýt všechny.
Příklad:
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Feng 3 úroveň na boji vějířem a bonusem +3 a aktivní obranou 3 se brání proti 2 útočníkům útok 1 bez bonusu a
obrana taky 1. Boj je bez jediného hodu všude se používá jen číslo 5. Útok útočníků je potom 1+5 = 6. Feng
rozdělí svůj útok na 3 části (má tři úrovně) její obrana je 3 (základní obrana) 1 (1 úroveň z útoku) a +5 (nebo
hod) dohromady tedy 9 a útočníci nemají šanci zranit.

Útok na dálku a obrana
Střelecké a vrhací útoky na dálku mohu taktéž rozdělovat až na několik výjimek. Střelnými zbraněmi se nelze
bránit a útok těchto zbraní nelze použít do obrany. U střílení z luku několika šípy po sobě v jednom kole se
každý šíp bere jako příprava (tasení) zbraně. Kuše se nabíjí podstatně déle (nabíjení zabere nicméně 1 kolo nebo
10 úrovní).
Co se týče vrhacích zbraní, tak tam je to celku logické, že pokud zbraň ještě držím, mohu se s ní bránit, pokud ji
hodím, už ji v ruce nemám, a tedy se s touto zbraní nelze bránit. Počet vrhaných zbraní závisí na jejich velikosti.
Kopí a oštěpy se dá házet současně jen jeden. Střední například sekery každou rukou jednu.
Střelným a vrhacím zbraním se lze běžně bránit pouze aktivní obranou nebo štítem (speciální zbraní). Obrana
klasickou zbraní proti útokům na dálku je speciální akce (viz dále).

Krytí při boji:
Pokud využiji překážky či jiného krytu například pokud stojím za hradbou, která mi kryje půlku těla, v lese
využívám stromy a keře ke krytí tak mi tyto překážky dávají bonus k aktivní obraně, který se počítá vždy. Tento
bonus se automaticky počítá všem účastníkům, kteří ho mohou využít. Tato aktivní obrana je ve velikosti od +1
do asi +10 dle velikosti překážky. Přičemž +10 se považuje za téměř 100% krytí.
Příklad:
Všichni účastníci boje v hospodě dostávají bonus +2 k aktivní obraně za překážky, které se zde nacházejí. Stoly,
židle atd.
Příklady bonusů:
Vysoká tráva
Nábytek v hospodě
Hradby

Mladý les (překážející)
Bambusový háj

+1
+2
+5

+1
+2

Útočnost a pasivní obrana:
Samotná zbraň vám nepomůže k zásahu, ale ve chvíli kdy zasáhnete tak způsobíte větší zranění. Nazývejme tuto
část útoku útočností. Ve chvíli, kdy útok bude větší, než obrana protivníka, si útočník může útočnost přičíst ke
zranění. Může, ale nemusí. Tedy pokud nechci zranit moc, mohu přičíst jen určitou část útočnosti, nebo útočnost
nepřičíst vůbec. Toto rozhodnutí mohu udělat až ve chvíli zásahu, ale před samotným započítáním zranění.
K útočnosti se kromě samotné zbraně přičítají i bonusy za 5,10 atd. úroveň ve zbrani a bonusy z vlastnosti.
Opakem útočnosti je vlastnost pasivní obrana. Pasivní obrana vám nepomůže se útoku vyhnout, ale pomůže vám
až ve chvílí kdy je postavička zasažena a to tak, že se odečte od zranění.

Zbraně:
Zbraň

útočnost

Boj bezezbraně

0

Délka
zbraně
Krátká

Štít malý

0

Krátká

Štít střední

0

Krátká

Štít velký

0

Krátká

Dýka, Srp, Palcát, kyj, malé

1

Krátká

speciální bonusy
Rozvíjí se až 4x, dvě ruce a dvě nohy, nedefinuje se,
kterou končetinou se zrovna útočí
pokud neútočím nebo se bráním celým útokem bonus
+1 použitelný pouze do obrany
pokud neútočím nebo se bráním celým útokem bonus +2
použitelný pouze do obrany, obrana proti šípům bez
postihu
pokud neútočím nebo se bráním celým útokem bonus +4
použitelný pouze do obrany, obrana proti šípům bez
postihu
Vrhání 3m
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kopí, krátký meč, sekera
Hůl obouruční
Prak, šipka
Kuše, luk
Těžká kuše
Dlouhý meč, válečná sekera,
šavle
Obouruční zbraně
Obouruční ratišťové zbraně

2
1
2
3
2

Střední
Krátká
Krátká
Krátká
Střední

4
4

Dlouhá
Dlouhá

Možnost rozvíjet dvakrát a útočit oběma konci
Prak 10m, šipka 3m
Dostřel 25m
Dostřel 35m

Nemají postih
k iniciativě

v malých

rovných

prostorách,

+1

Štíty
Štít je v těchto pravidlech pouze speciálním typem zbraně určené především k obraně i bez tréninku vám
poskytne bonus k obraně dle tabulky. Štítem jako jedinou zbraní se dá bránit bez postihu proti útokům na dálku
(včetně kouzel, která nemají plošný účinek). V případě zasažení štítu kouzlem s delším trváním toto trvání platí a
tedy kouzlo je funkční ale na štítu (například může hořet dle trvání kouzla). Větší štíty mají dále speciální bonus
použitelný pouze do obrany. Speciální typy štítů například opatřené ostny mohou mít i bonusové zranění.

Dostřel a postihy za vzdálenost:
U jednotlivých zbraní je uveden dostřel, na který je „jednoduché“ zasáhnout („jednoduché“ dle tabulky
základních obtížností, tedy bez postihu) se vzrůstající vzdáleností se samozřejmě postihy budou zvětšovat, ale
pro hru není zapotřebí řešit přesnou vzdálenost v metrech ale pouze orientační vzdálenost a obtížnost zásahu.
Tedy jestli je to obtížnost obvyklá pro danou zbraň (postih -5), nebo by se trefil do statického cíle jen mistr (-10).
Všechny postihy jsou potom odvozeny z tabulky „Základních obtížností“ v kapitole „Dovednosti“.

Zásahy:
Pro určení, kam šel útok, je zde jednoduchá tabulka, která část těla byla zraněna. Toto pravidlo se ale používá jen
ve chvílích smrtelného zranění, nebo ve chvíli kdy má každá část těla jinou pasivní obranu. V ostatních
případech je zcela nadbytečná a není potřeba hod řešit.
Hlava
Hruď
Břicho
Levá noha
Pravá noha
Levá ruka
Pravá ruka

1
2-3
4-5
6
7
8
9

Tato uvedená tabulka platí jen v případech, kdy jsou protivníci přibližně stejně velcí, a pokud ani jeden
z protivníků není krytý za nějakou pevnou překážkou. Pokud dojde k částečnému krytí, například střílím na
postavu, která má polovinu těla krytou za hradbou tak se tato tabulka musí upravit tak aby odpovídala
skutečnosti. Stejně tak se tato tabulka musí opravit ve chvíli, kdy bojuji s obrem a nedosáhnu mu dál než do
pasu.

Brnění:
Brnění
pasivní obrana Postihy
Nic
0
0
Kožené
1
-2
Drátěné
2
-4
šupinové
3
-6
plátové
4
-8
Vždy se počítá jen nejvyšší pasivní obrana. To, že třeba pod plátovou zbrojí je kroužková, se počítá jako
normální. Stejně jako je pasivní obrana pasivní tak není potřebí házet na vlastnost chození v brnění. Postihy se
počítají ke všem silovým a obratnostním dovednostem. Lze je vyrovnat na nulu příslušnou dovedností. Postihy
se také počítají ke kouzlům, tyto vyrovnat nelze. Postihy jsou pro plné brnění na celém těle. V případě
kombinací jednotlivých částí brnění se počítá průměrný postih. Například: Mám jen hrudní plát. Celkem je 7
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zásahových částí (viz kapitola Zásahy) a hrudní plát pokrývá dvě z nich Hruď a břicho. Výsledný postih je
potom -2.

Brnění (alternativní verze):
Brnění
pasivní obrana Obtížnost
Nic
0
Kožené
1
Obvyklá
Drátěné
2
Obvyklá
šupinové
3
Mistrovská
plátové
4
Mistrovská
Nošení brnění není úplně samozřejmé umění. Bez postihu se tak v brnění lehčím brnění pohybují jen ti co
alespoň ovládají alespoň zběžně (obvykle pro dané umění) dovednost „Nošení zbrojí“. Obvykle se jedná o
kožené nebo kroužkové brnění. Nošení těžší normálních zbrojí je mistrovská záležitost v případě velmi těžkých
exotických brnění (nejsou uvedená v tabulce) se může jednat i o velmistrovskou obtížnost.
Postihy o velikosti obtížnosti nošení se dají snížit nebo nulovat dovedností „Nošení brnění“. Na tuto dovednost
se neháže. Postihy se počítají ke všem dovednostem na sílu a obratnost (včetně útoku a aktivní obrany). Postihy
se také počítají ke kouzlům, tyto vyrovnat nelze.
Postihy a obtížnost nošení se bere dle nejobtížnější části nošeného brnění, případně může Vypravěč obtížnost dle
uvážení snížit v případě pokrytí menší části těla obtížnější zbrojí.

Pohyb:
Při boji se lze samozřejmě jakkoliv pohybovat. Pohyb 1m je bez problémů. Za každý bonus za obratnost a bonus
z dovednosti akrobacie je další 1m pohybu. Za zaplacenou 1 úroveň (z dovednosti síly nebo obratnosti) je další
pohyb 1m. V případě, že je obratnost záporná tak se pohyb 1m a záporná obratnost se začne počítat až u
bonusového pohybu (z dovednosti akrobacie) nebo zaplaceného jinou dovedností.
Pro pohyb mimo boj není zapotřebí detailně vypočítávat přesné údaje, ale plně postačí přirovnání k obtížnostem
dle základní tabulky obtížností a případným bonusům či postihům za terén. To stejné platí i o vyčerpání při běhu.

Speciální útoky a akce:
Speciální útoky jsou většinou nepovinné. Je na rozhodnutí Vypravěč a na domluvě s hráči, které z nich vezme
v potaz a které nikoliv. Pokud chcete rychle začít, tak přejděte rovnou k magii a touto kapitolou se moc netrapte.
Pokud vznikne sporná situace, vždy se můžete k této části pravidel vrátit nebo věc řešit pouze úvahou či
kolektivní domluvou.

Boj dvěma a více zbraněmi
V případě boje dvěma a více zbraněmi se každá zbraň rozvíjí zvlášť, v četně určení, ve které ruce se s ní bojuje.
Tedy například boj mečem a dýkou bude zvlášť rozvíjena dovednost pro boj mečem pravou rukou a boj dýkou
levou rukou. U všeho se jedná o používání několika aktivních dovedností v jednom kole, viz popis aktivních
dovedností. Bojové dovednosti mají navíc o 1 snížený bonus za každou dovednost nad první. (první dovednost 0,
druhá dovednost -1, třetí -2, atd.)

Jedna zbraň nebo dvě zbraně?
Aneb úvaha o tom jestli je výhodnější rozvíjet jednu dovednost se zbraní anebo více.
Rozvíjení jedné zbraně je vcelku jednoduché používám jednu dovednost se zbraní na útok i obranu a jednu sadu
bonusů a rozvíjím pouze tuto jednu dovednost. V případě rozvíjení dvou a více zbraní (zbraní mohou být i ruce a
nohy, proto uvádím možnost i více zbraní) nebo zbraně a štítu tak jsem znevýhodněn tím, že musím rozvíjet
každou zbraň nebo štít (speciální druh zbraně) zvlášť. Tedy jednu zbraň budu mít například na 8 úrovni
(investuji celkově 36 bodů) ale za stejný počet bodů budu mít dvě zbraně jednu na 6 úrovni a druhou na 5.
Znamená to třeba i to, že s jednou zbraní mohu zaútočit 8x a se dvěma jen 6x. Na druhou stranu k jedné zbrani
mám jen jednu sadu bonusů (síla, nad 5 úroveň), ale k dvěma zbraním, mám sady bonusů dvě, tedy dvakrát
použiji bonus za sílu a i bonus z dovednosti na 5 úrovni. Stejně tak se dvěma zbraněmi mohu použít dvakrát
bonus za neútočení zbraní. Číselně při síle +1 budu mít na osmé úrovni s jednou zbraní bonusy +2 a se dvěma
zbraněmi na 6 a 5 úrovni budu mít bonusy celkem +4 (+2 u každé zbraně).
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Boj bezezbraně
V případě boje bezezbraně se tato dovednost může rozvíjet tolikrát kolik je končetin tedy u člověka 4x (dvě ruce
a dvě nohy). Nedefinuje se přesně, kterou končetinou se zrovna útočí. Boj bezezbraně se dá rovněž libovolně
kombinovat s útokem zbraní či dvěma zbraněmi. Tedy například k boji dvěma meči mohu přidat ještě dvakrát
dovednost boje bezezbraně (v tomto případě dvě nohy).

Tasení a příprava zbraně:
Spolu s uměním zacházení se zbraní ji umím i rychleji připravit a použít. Je to dovednost, která pouze přidává
bonusy nebo spíše nuluje postihy. Většinou nepřináší žádný zvrat do hry a tak na ni není zapotřebí házet. Tasit
rychle zbraň je tak obvyklé pro dané umění a už s celkovou dovedností 5 (obtížnost dle „Základní tabulky
obtížností“) je bez postihu. Dvě zbraně ovládají mistři a tři velmistři. Postihy nejsou přímo 5 a 10 ale vždy rozdíl
mezi dovedností a obtížnosti. Stejná pravidla platí pro vytahování šípů či přípravě vrhacích zbraní.
Speciální, zvláště vrhací zbraně například různé dýky, hřebíky jehlice, kterých háži více naráz se pro potřeby
tasení považují za jednu zbraň.

Obrana zbraní proti útokům na dálku:
Alespoň trošku umí zbraní vykrýt šíp jen mistři a velmistři. Od 10 tedy mohu dát polovinu dovednosti Spolu
s uměním zacházení se zbraní ji umím i rychleji připravit a použít. Je to dovednost, která pouze přidává bonusy
nebo spíše nuluje postihy. Většinou nepřináší žádný zvrat do hry a tak na ni není zapotřebí házet. Tasit rychle
zbraň je tak obvyklé pro dané umění a už s celkovou dovedností 5 (obtížnost dle „Základní tabulky obtížností“)
je bez postihu. Dvě zbraně ovládají mistři a tři velmistři. Postihy nejsou přímo 5 a 10 ale vždy rozdíl mezi
dovedností a obtížnosti. Stejná pravidla platí pro vytahování šípů či přípravě vrhacích zbraní.

Vrhání několika zbraní a speciální zbraně:
Házení několika menších zbraní držených v jedné ruce nebo střílení několika šípů se bere jako další zbraň tedy 1 za každou nad první a stejně se s ní i útočí. Zranění se počítá za každý projektil zvlášť.
Příklad:
Lia háže tři jehlice jednou rukou na ráz její útok tedy bude o 1 menší za druhou jehlici a o 2 za třetí a mám tři
útoky na jeden cíl a u každého rozhoduji jak moc zranil.
Útok speciálními zbraněmi, například foukačkou s dvaceti šipkami se počítá jako standardní útok, nicméně
obrana se uplatňuje obrana proti více střelám.
Jehličky drobné šipky a podobné zbraně většinou nemají za úkol zranit ale vpravit do těla jed. Tyto drobné
zbraně proto mohou mít i zápornou útočnost. Vzhledem k rozptylu a množství jehel není možné přesně určit do
které části těla se trefily a v případě nulového zranění t ani není podstatné.

Omráčení, ochromení:
U útočnosti některých zbraní si dále mohu vybrat, zda zraním za životy anebo zda chci jen protivníka omráčit, či
ochromit. Jestli mohu s danou zbraní i ochromovat záleží především na logice a Vypravěči. Pokud chci
protivníka ochromit tak zaútočím a místo zranění jen udělím postih, jako bych zranil. Díky tomuto postihu může
být cíl ochromen. I zde lze licitovat, jak velkou částí zraním a jak velkou jen ochromím. Mohu rozvíjet speciální
dovednost, která se bude přičítat k velikosti uděleného postihu.

Shazování, zatlačení, odzbrojení:
Útok nemusím použít jen na zranění nepřítele, ale i na shození nepřítele na zem, odzbrojení či jeho zatlačení.
Ověření je stále stejné tedy dovednost se zbraní proti obraně protivníka. Jen pro shození se ještě přidává ověření
akrobacie proti teoretickému zranění (ranění o takové velikosti kolik by zranil normální útok). V případě
neúspěchu protivník musí pro udržení rovnováhy ustoupit.
Shodit či zatlačit těžšího protivníka či protivníka s více končetinami bude mnohem těžší tedy dostane bonusy dle
uvážení Vypravěče dle tabulky Základních obtížnosti.
Například shodit pavouka s osmi nohama by dokázal jen velmistr tedy bonus bude +15)
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Postihy za nedostatek prostoru:
Při boji v určitých situacích, v úzké chodbě, na točitém schodišti se třeba s dlouhými sečnými zbraněmi nedá
efektivně rozmáchnout. V takovýchto místech může Vypravěč definovat postihy pro tyto zbraně dle tabulky
základních obtížností.

Útok na určitou část:
Zasahovat lze přímo jednotlivé části. Toto ale zvedá obtížnost útoku o jednu třídu a tedy přidává postih -5.
Pokud bych třeba ještzě chtěl zasáhnou detail určité části těla, například nos na hlavě pak se obtížnost opět o
jednu třídu zvedá tedy na -10. Pokud je cíl nehybný, postihy nejsou (důležité pro kata sekajícího hlavy).

Útok na předmět:
Poznámka:
Pokud nepotřebujete konkrétně rozštípnout jednou ránou špalek, zničit protivníkovi v tomto souboji štít a
podobné speciální akce je počítání zásahů do zbraní či zbrojí zdržující a je lepší se s tím vůbec nezabývat, pouze
to přidává zbytečnou administrativu a hře to stejně nepřidá.
Na předměty lze útočit stejně jako na postavy. Nepohyblivý předmět nemá aktivní obranu. Každý předmět má
svoji pasivní obranu dle materiálu, a počet životů. Pro životy platí stejná pravidla jako pro životy postav tedy
zásah za plný počet životů je vážné poškození, ale ne utnutí. Zásah za dvojnásobek je rozseknutí.
Na zbraň a štít se potom dá útočit dvěma způsoby. Nevědomky tedy, že cíl se štítem brání a já ho tedy zásahu ale
nebylo to mým záměrem. V tomto případě se od obrany odečte část použitého útoku do obrany a znovu se
vyhodnotí, jestli došlo k zásahu či nikoliv. Pokud ano, za životy nebyl zraněn obránce ale štít a může být
poškozen či zničen.
Příklad:
Lou se brání štítem proti útočníkovi. Lou má aktivní obranu 5, útok který použije do obrany je 1 a ještě může
použít bonus +3. Včetně hodu (resp. +5) je tedy obrana 9. Útočník má útok včetně hodu také 9 a útočnost 5.
Útočník Lou nezasáhl, ale možná se trefil do štítu. Lou použila 1 úroveň a +3 bonus jako dovednost se štítem do
obrany tedy obrana bez štítu je 9-4 = 5. Útočník má útok 9 – obrana bez štítu 5 = 4. Útočník zasáhl štít za 4
životy + 5 životů za útočnost = 9. Pasivní obrana štítu je 10 tedy na štítu nezůstal ani škrábanec.
Pokud je záměrem trefit zbraň či štít tak je to zase útok na určitou část (viz výše kapitola Útok na určitou část)
K pasivní obraně zbraně (štít je zde jen speciální zbraní) mohu přičíst část svého bonusu s danou zbraní. (Pozor
dle pravidel pro aktivní dovednosti tedy jen tu část, kterou jsem toto kolo ještě nepoužil). Tento bonus
reprezentuje umění s danou zbraní a tedy zvolení správného úhlu střetu aby nedošlo k poškození zbraně (a nebo
naopak).
Příklady předmětů
Předmět
Pasivní obrana
Bambusová tyč 5
Dřevěné dveře
5
Látka
2
Kované dveře
10

Životy
5
10
2
10

Předmět
Štít
Meč

Pasivní obrana
10
10

Životy
5
10

Krytí při boji (volitelná část):
V případě, že bych zasáhl protivníka, kdy jen díky překážce jsem nezranil, se tuto překážku mohu pokusit zničit
dle pravidel pro Útok na předmět. Pokud by došlo ke zničení daného předmětu tak předmět bude fungovat jako
pasivní obrana před zraněním cíle.
Příklad:
Hospodská bitka pokračuje. Dru se rozmáchne na jednoho z rváčů svým obouručním mečem a má o 1 menší útok
než útočník obranu. Pokud od jeho obrany odečtu 2 (bonus za překážky) tak už by Dru zasáhl. Teď se podle
útoku na předmět musí hráč Drua podívat jestli je schopen překážku rozbít a jestli mu ještě nějaké životy zbudou,
aby mohl zasáhnout i rváče za ní.
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Jestli má smysl uvažovat o tomto pravidle je rozhodující, jaké zranění mohu udílet, tedy jakou mám útočnost u
zbraně.
Příklad:
Feng se sílou 0 má u vějíře útočnost 2. Nemá proto smysl vůbec uvažovat o zničení předmětu. Dru, který má u
svého obouručního meče útočnost 6, už se bude v případě bambusového zábradlí rozmýšlet. U obra Donga, který
má u svého jednoručního kyje velikosti pořádného stromu útočnost 15, bude Vypravěč rovnou hlásit, jak za ním
praskají dřevěné části domu, a nebude nic počítat.

Licitace bonusů:
Licitace je mechanika, která umožňuje až filmové scény. Tedy možnosti jak zastavit útok těsně u krku a přitom
nezranit, případně jen škrábnout pro souboje do první krve. Je to také mechanika jak nemít proti slabému
protivníkovi příliš velkou obranu a druhou obranu proti silnému protivníkovi zbytečně malou.
Po rozdělení aktivní dovednosti je rozdělen dle libosti i bonus k této dovednosti. Následně kladné bonusy
přidělené k dané části mohou být zpětně sebrány a použity v témže kole při opětovném použití téže dovednosti.
Bonus lze stáhnout pouze do té výše, aby výsledek byl vyrovnaný, tedy aby obě výsledná čísla byla stejná.
Přiklad 1 - útok:
Feng bojuje se svým manželem Selem. Feng má sice celkovou úroveň se zbraní 4 ale do útoku požije jen 3 a
bonus +4, Sel má obranu 5. Boj o ničem nerozhoduje, takže ani jeden si nebude házet a oba si vezmou 5. Feng
má tedy celkem útok 3+4+5 = 12 a Sel má obranu jen 10 a byl by zasažen za 2 životy. Ale přece jen Sel je
manžel Feng a zranit ho nechce. Použije tedy licitaci a bonus +2 stáhne (a může ho použít se zbývající úrovní
k dalšímu útoku) a výsledek útoku je tedy, že Feng Sela nezranila. Celý bonus +4 stáhnout nelze, protože obě
výsledná čísla tedy útok Feng i obrana Sela se musí rovnat. Naopak kdyby chtěla Feng zranit za 1 život mohlaby stáhnout jen bonus +1.
Příklad 2 - obrana:
Tentýž souboj jen o pár kol dále. Feng útočí, ale Sel tentokráte do obrany použije i zbraň (+1) a její bonus +5.
Útok Feng je stále stejný tedy 12. Obrana Sela je 16 a Sel tedy může bonus +4 licitovat stáhnout a použít třeba
do svého příštího útoku.
Poznámka:
Čísla v obou příkladech jsou sice shodná, tedy útok se rovná obraně, ale popis událostí je naprosto rozdílný.
V prvním příkladu musí Vypravěč popsat, že Feng zastavila svoji zbraň těsně před Selem a tím pádem Sel ví, že
prohrál a že mohl být zraněn. V druhém případě je naopak Feng jasné, že Sel vykryl její ránu s velkou rezervou,
kterou může využít při své další akci.

Další situace
Pády
1m 1 úroveň útoku pádu proti obratnosti nebo akrobacii. Stejně jako všechny dovednosti i úroveň pádu dostává
za každých 5 bonus +1 jak k útoku tak útočnosti (zranění). Útočnost (zranění) je závislá na terénu dopadu
například 0 za hlínu nebo písek, 2 za kamení, 3 za ostré kameny, 4 za bodce.
Poznámka:
Dle základních obtížností je velikost obvyklá pro dané umění 5 tedy obvyklá obratnost třeba i pro vesničany je 5
(bonus +1) a tedy zraňuje až pád ze 2 metrů.

Jedy a nemoci
Každý jed nebo nemoc má svoji sílu, která vyjadřuje jejich obtížnost. Proti této obtížnosti se háže proti výdrži.
Jedy a nemoci mohou mít i několik obtížností, které budou odstupňované a které budou říkat, který z efektů
nastane. Hody se mohou různě opakovat po určité době se vzrůstající či snižující obtížností opět v závislosti na
parametrech daného jedu či nemoci. Jedy tak mohou mít třeba sekundární účinek, který se dostaví po několika
minutách nebo dokonce dnech. Zápis na tyto možnosti by byl příliš složitý musel by se pamatovat a tak je
vhodné popisovat jedy a nemoci slovně.
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Příklad:
Chřipka s obtížností 5 pokud překoná postavička tak má lehkou virózu a má -1 pokud ne má -5, další den si háže
znovu s úrovní 4 (o jedna nižší útok) a výsledek může být stejný nebo jinačí tedy viróza se zdánlivě může
několikrát vrátit ale přitom je to stejná nemoc.
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Magie:
Pod pojmem magie si prosím nepředstavujte pouze kouzelníky, ale i léčitele, mistry bojových umění ovládající
nadpřirozené síly, nebo lovce čarodějnic, zaklínače apod. Magie zde nejsou jen kouzla, ale vlastně i nadpřirozené
schopnosti a podpůrné dovednosti.
Aktivní dovedností kouzlení je dovednost Navádění kouzel. Tato dovednost se používá k útoku, obraně i
k normálnímu kouzlení, tedy vždy minimálně 1 úroveň. K obraně se používá stejně, jako daná dovednost se
zbraní tedy část mohu převést do obrany a to jak proti samotným kouzlům, tak i proti jiným útokům.
Dovednost Navádění kouzel dále představuje dostřel kouzla v metrech pro potřebí postihů na útok za vzdálenost.
Ten se určuje stejně, jako u střelných zbraní viz „Dostřel a postihy za vzdálenost“ v kapitole Boj.
Každé kolo, které používám dovednost Navádění kouzel, dále musím jako zdroj magické síly zaplatit 1
z dovednosti Kouzla. Dovednost Kouzla reprezentuje sílu, zdroj mého kouzlení a určuje, kolikráte mohu kouzlit.
Dovednost, která mi říká, jak moc mocná kouzla zvládám je dovednost v magii – dovednost určité runy.
Kouzelné runy jsou výjimkou v systému dovedností. Jedná se o nezávislou aktivní dovednost. Spotřebovává se
stejně jako všechny ostatní aktivní dovednosti. Použiji-li jednu úroveň z runy již ji to dané kolo podruhé použít
nemohu. Je ale nezávislá na ostatních aktivních dovednostech, tedy nezáleží, co všechno jsem už v kole použil,
ale pouze na tom jak velkou část z některé z run jsem použil.
Runy představují určitý obor magie. V rámci tohoto oboru si mohu tvořit kouzla spojená s tímto oborem, jak
chci s tím, že vlastně rozděluji svoji dovednost mezi jednotlivé složky tak abych dostal výsledné kouzlo. Pokud
chci kouzlem útočit nebo se bránit tak mi samozřejmě musí moje znalost kouzel toto dovolovat, například
dosahem kouzla.
Kouzlo se v základu vždy vyvolává bez jakýchkoliv komponent. Magie má téměř vždy viditelnou složku tedy je
vidět, že se kouzlí. Tento viditelný efekt je rozdílný u jednotlivých run. Jinak vypadají kouzla ohně a jinak vody.
U iluzí se jen lehce zachvěje vzduch nebo například u kouzel těla se jedná o modré světlo.
Efekty kouzel se nikdy nesčítají, jen se překrývají, tedy platí vždy nejsilnější kouzlo z daného oboru.
Například přidáním malého ohýnku do již existujícího mohutného ohně se nic nestane.

Dosah/Trvání/Rozsah
Ovládání

Dosah

Navádění
kouzel, Sesilatel
koncentrace
1 jednoduchý povel
Dotyk
1
jednoduchý 1 m/úroveň
povel/úroveň
10 m/úroveň

Trvání

Rozsah
(průměr)
Bod

Ihned

1kolo/úroveň
1cm/úroveň
1minuta/úroveň 1dm/úroveň

Hmotnost
Nic

Zaplacená
dovednosti
0

1g/úroveň
10g/úroveň

1
2

část

10
1m/úroveň
1kg/úroveň 4
minut/úroveň
1 povel
1 km/úroveň 1hodina/úroveň 10m/úroveň
10kg/úroveň 8
1 povel/úroveň
10 km/úroveň 1den/úroveň
1km/úroveň
1tuna/úroveň 16
100km/úroveň 1rok/úroveň
10km/úroveň
10tun/úroveň 32
Inteligence
bez omezení
Stálé
100km/úroveň Bez omezení 64
Pozn.: úroveň, se bere úroveň v dané dovednosti
Při zvolení jiného parametru než za 0 již při další výběru stejného parametru nemohu použít tu s nulovou úrovní.

Vysvětlení parametrů z tabulky:
Samotné kouzlo má podobu parametrů použitých z tabulky a výsledného efektu dané runy. U parametrů
v tabulce se vždy počítají úrovně v dovednosti (ne bonusy)
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Pro zvolení počtu parametrů vždy dělím úrovně a až následně přidávám bonusy. Mezi parametry patří i
zvolený speciální efekt.
Ovládání – povely jsou jakékoliv modifikace dle přání, změny barvy nebo skupenství, lepší vymezení prostoru
(v základu je prostor kouzla vždy kulový, nebo kruhový), a také co bude dělat kouzlo, když se na něj zrovna
kouzelník nebude soustředit. Pokud toto nedefinuji jednoduchým povelem, tak kouzlo prostě nebude dělat nic,
zmizí. Pro efekt bez soustředění musím přidat alespoň jednoduchý povel. Pokud má kouzlo samo útočit, musí se
jednat až o Povel nikoliv Jednoduchý povel.
Dosah – je vzdálenost do, které kouzlo doletí, do kterého mohu zasáhnout cíl. Například kam až doletí útočné
kouzlo nebo na jakou vzdálenost mohu třeba léčit. Dosahů si mohu vybrat i více, ale pokud si vyberu jiný dosah
než sesilatel tak již dosah sesilatel zvolit nemohu. Například pokud chci léčit sebe a další cíl musím dvakrát
zvolit dosah dotyk a ne jednou sesilatel a podruhé dotyk. Pokud má kouzlo více dosahů tak patřičně musím
rozdělit i aktivní dovednost „Navádění kouzel“
Trvání – se dá použít dvěma způsoby, první je jak dlouho bude samotné kouzlo působit. Například jak dlouho
bude hořet oheň, jak dlouho budu dýchat pod vodou. Druhé využití je jak dlouho budu mít kouzlo „na ruce“
abych ho mohl opakovaně využít.
Rozsah – je oblast zásahu kouzla, jak velký prostor má být kouzlem zasažen. V základu je rozsah vždy kulový
prostor, který lze jednoduchými povely upravit. Pokud bych zvolil rozsah tak musím zvolit takový, který plně
pokryje všechny zamýšlené cíle, tedy nestačí, když dám rozsah v dm a deset cílů dá prsty k sobě. Pokud zvolím
rozsah bod tak se jedná o jednu věc. Věcí může být i tvor ale jen on bez vybavení a šatů.
Hmotnost – pokud kouzlo manipuluje s hmotou, například různé levitace, nebo teleporty tak množství, které
toto kouzlo unesou je právě hmotnost.
Zaplacená část dovednosti – tento sloupec v tabulce říká, jak velkou část dovednosti mě bude daná vlastnost
kouzla stát.
Příklady:
Dovednost runy ohně na 5 úrovni a bonus +3 (celkem 8) a potřebuji zranit nějaký cíl mohu použít:
- dosah dotyk (1) a zranění z runy ohně za zbytek dovednosti tedy 7 životů.
- dosah 1m/za úroveň (2 z dovednosti, 5m) zranění 6 životů
- dosah 10m/úroveň (4 z dovednosti, 10*5=50m) zranění 4
- dosah 1m/úroveň, trvání 1kolo/úroveň (5kol), zranění bude 5 životů každé kolo
- dosah 1m/úroveň, trvání 1kolo/úroveň (5kol), zranění bude 5 životů, ale u trvání si vyberu, že 5 kol budu mít
kouzlo na ruce a budu ho moci směřovat každým útokem na jiný cíl
- dosah 1m/úroveň, 2x trvání 1kolo/úroveň, zranění bude 4 životy za každé kolo a zároveň mám kouzlo na ruce a
mohu s ním 5 kol útočit na libovolné cíle
- dosah 1m/úroveň, trvání 1kolo/úroveň (5kol) do útoku a dosah sesilatel (ale stojí mě 1 protože jsem tento
parametr již jednou vybral), trvání 1kolo/úroveň, zranění bude potom 3 životy každé kolo a zároveň budu mít
ohnivý štít proti 3 životům na 5 kol.
Speciální efekty jako je vodní dech, teleporty a další jsou popsány vždy u příslušné runy a mají základ, který se
musí odečíst, aby vůbec byla možnost danou věc seslat. Jako vždy platí, že dělím úrovně, nikoliv bonusy, ty
přičítám až následně. Příklad kouzla 2 úroveň +2 za IQ – mám sice 4, ale mohu si zvolit jen dva parametry tedy
třeba dosah a životy.
Poznámka:
U velké části pravidel nejsou uváděny přesné metry ale jen jakýsi odpad kdo by asi tak danou problematiku
zváld. Proč tedy najednou jsou tyhle parametry u kouzel? Je to z toho důvodu, že kouzla v našem svatě nejsou a
tak je velmi obtížné určit co zvládne začátečník co je obvyklá dovednost a co zvládne mistr. Z toho důvodu je u
kouzel uváděna přesná vzdálenost. to ale neznamená že se musí přesně řešit každý centimetr kouzla. Pro hru je
plně postačující jen přibližný odhad kolik by to tak asi přibližně mohlo být, do kterého řádku v tabulce spadne a
více neřešit.

Plošná kouzla:
S rozsahem souvisí plošná kouzla. Navádění kouzel je aktivní dovednost, která se dělí na jednotlivé cíle. Toto
lze uplatnit v případě dvou nebo třech cílů.
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U plošných kouzel, která působí třeba na deset cílů, už tento postup použít nejde. U plošných kouzel je tak útok
pomocí navádění kouzel veden jen na centrum kouzla (jeden vybraný cíl) a útok na všechny ostatní je roven
přímo počtu životů s nulovou útočností.
V případě plošných kouzel s delším trváním je tento útok jen první kolo a další kola už jsou všichni v rozsahu
kouzla zasažení automaticky maximálním účinkem kouzla.

Bonusy a postihy:
Bonusy prostředí:
Bonusy prostředí jsou stálé. Nejzákladnější bonusy prostředí jsou za místo sesílání. Toto záleží na dané oblasti.
Dalším bonusem prostředí jsou bonusy za použité obrazce (například. pentagramy). Obrazce mohou být i trvalé
například různé koberce. Nejsložitějším obrazcem může být třeba i celá stavba. Dalším bonusem prostředí je
bonus za ohnisko, tedy předmět, který použijete ke kouzlení, ale který se kouzlením nespotřebuje. Všechny tyto
bonusy se sčítají a pohybují se od +1 až +20.
V případě zřídel může dojít k takzvanému stínění tedy, že jedna runa zastíní jinou. V praxi to znamená, že na
jednu runu je bonus a na jinou postih nebo nelze použít vůbec. Například ve zřídlu runy vody uprostřed oceánu
s velkou pravděpodobností nepůjde použít runa ohně.

Pohyblivé bonusy:
Další bonusy jsou bonusy za různé komponenty ke kouzlům nebo jinak upravené podmínky. Jedná se o:
Komponenty
+1 až +20
Kouzlo navíc (lze obětovat i více kouzel) +1 za každé kouzlo
Delší vyvolání (1min, 1 hodina, 1 den)
+1, +2, +4
Komponenty jsou například různé prášky či kapaliny například krev, zkrátka cokoliv čím Vypravěč dá bonus
k některé z run. Pro jednotlivé věci není podstatné co je to zač, ale jen bonus, který dané věci Vypravěč přisoudí.
Nezapomínejte, že při kouzlení se ověřuje množství použitých bonusů při kouzlení proti koncentraci.

Postihy při kouzlení:
Kouzlení není jednoduchá záležitost a není to jen stav mysli ale pohyb celého těla, od postoje přes pohyb rukou a
prstů. Proto se při sesílání kouzel stojí. Při kouzlení se ale nemusí mluvit.
Kouzlení v sedě zvyšuje obtížnost o 5, nepohyblivost většiny těla zvedná obtížnost o 10 a bez jediného pohybu
si troufnou kouzlit jen velmistři tedy postih -15.
Překážkou může být i zbraň v ruce. Takto kouzlit je sice lehčí než v sedě, ale stále to sebou jisté omezení nese.
Výsledný postih tedy bude -1 až -2 pro lehčí zbraně – až -4 pro těžší.
Brnění obecně omezuje pohyb. Postih je dle daného tipu brnění (viz kapitola Brnění).

Postihy za přesnost při kouzlení na dálku:
Stejně jako u vrhacích či střelných zbraní i kouzla se musí strefit. Jedna věc jsou samotné parametry kouzla kam
až může doletět a druhá je přesnost. opět není nutné řešit přesnou vzdálenost v metrech ale jen kdo by na danou
vzdálenost trefil a podle toho přidávat postihy -5 pro obvyklou, -10 pokud zasáhne jen mistr a -15 pokud jen
velmistr.

Neúspěšné sesílání:
Veškeré bonusy i postihy mohou být velmi zrádné, protože proti absolutní hodnotě součtu všech bonusů i všech
postihů (i za vlastnost a bonusům za 5, 10 atd. úroveň) se háže na koncentraci. V případě neúspěšné koncentrace
dochází k nechtěnému nekontrolovanému uvolnění energie a zranění.
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Výsledný postih je roven absolutní hodnotě součtu všech bonusů i všech postihů a odeznívá +1 za hodinu.
Poznámka:
Pokud je součet malý jedná se tak jen o případné získání postihu pro postavičku a je pro plynulost hry dobré hod
nahradit číslem 5. Pokud součet přesahuje množství životů a v případě neúspěchu by tak postavička spadla do
bezvědomí je hod závislý na situaci. Je –li čas důležitý a ztráta několika hodin tak je důležitá tak hod určitě ano.
Pokud je družina u sebe doma a půl roku se nic nebude dít tak hod důležitý není. Pokud je součet tak velký že
neúspěch může postavičku zabít tak hod určitě ano. Smrt postavy je sice velmi vážná věc ale seslání takto silného
kouzla je rozhodnutí hráče a tedy je na jeho zodpovědnosti i tento risk. Pokud hráč z nějakého o riziku neví tak je
vhodné nechat postavičku upadnout do bezvědomí nebo zvolit jiný postih například trvale snížit vlastnost ale
rozhodně bych nevolil msrt postavy.

Změna a rušení kouzel
Stejně jako mohu kouzla seslat tak je mohu změnit nebo zrušit. Na svoje kouzla mi stačí jen koncentrace a mohu
změnit libovolný parametr kouzla (do výše mé dovednosti s danou runou) tedy i trvání na nulu a tím kouzlo
ukončit. Čas ale stále běží, takže třeba po hodinovém kouzle když snížím parametr na deset minut tak kouzlo
končí, protože čas se pořád počítá od prvního seslání. Toto mohu dělat do vzdálenosti definované při sesílání
kouzla (dosah). Pokud se vzdálím tak kouzlo ovládat nemohu, po opětovném přiblížení ale zase mohu kouzlem
různě manipulovat.
Příklad:
Feng, runa ohně 8 bonus +4, si na vaření vytvoří malý ohýnek, který vydrží několik hodin (trvání 1 hodina za
úroveň, dosah dotyk, zranění 3 životy). Po hodině přijde útok jiného ohnivého mága. Feng místo aby podruhé
kouzlila, se rozhodnout upravit své vlastní kouzlo na obranu proti ohni. (trvání sníží na 10minut za úroveň –
zaplatí 4 úrovně místo 8, více nemůže, jinak by ji kouzlo skončilo, protože už hodinu funguje, dosah sesilatel,
zbytek tedy výsledná obrana bude 8). A následně by ještě mohla stejným kozel zaútočit.
Pokud kouzlo způsobilo nějakou škodu či nějaký jiný efekt ten samozřejmě nezmizí. Například pokud ohnivým
kouzlem podpálím dřevo tak kouzlo sice zruším, ale dřevo hoří dál.
V případě rušení cizích kouzel stejné runy se zaplatí jedno kouzlo a háže se celková dovednost v dané runě proti
celkové dovednosti sesilatele původního kouzla. V případě rozdílných run má cílové kouzlo ještě bonus +10.
Kterékoliv kouzlo jde udělat odolnější vůči rušení a to zaplacením 1 úrovně při sesílání. Takovéto kouzlo
dostane bonus +5 proti rušení.

Přerušení vyvolávání
V případě zvolení delšího vyvolání se může objevit případ kdy je potřebí přerušit vyvolávané kouzlo. Pro
přerušení vyvolávání se zopakuje hod na koncentraci. Kouzlo včetně všech ingrediencí při kouzlení je vždy
ztraceno. V případě úspěchu hodu na koncentraci se energie kouzla vyzáří bez zranění do okolí (s patřičným
efektem dle úvahy Vypravěče). V případě neúspěchu se postupuje stejně jako při Neúspěšném seslání.

Další nepovinná pravidla k magii:
Kouzlení zadarmo:
Pro velmi dobré kouzelníky je tu i možnost kouzlení zadarmo. Při kouzlení zadarmo se počítá postih na úrovně –
10. I tento postih se samozřejmě zahrnuje do ověřování koncentrace.

Rituály:
Rituál je sesílání jednoho kouzla několika kouzelníky. U rituálů je jeden kouzelník hlavní a zbytek tomuto
kouzelníkovi přidává bonusy (a aby tak mohli, učinit musí zaplatit jedno kouzlo, případné další kouzla se již
počítají jako bonusy). Každý kouzelník si hází na koncentraci proti svým bonusům, které poskytuje hlavnímu
kouzelníkovi. Hlavní kouzelník sesílá kouzlo téměř normálně, má jen +1 na obtížnost za každého kouzelníka
navíc. Bonusy za ostatní kouzelníky se přičítají až po seslání. Pokud se některému z kouzelníků nepodaří ověřit
koncentraci, má klasický postih za zkažené kouzlo. Bonus ale ještě není ztracen. Přičte se hlavnímu kouzelníkovi
k jeho kouzlu a tím se samozřejmě i zvedne obtížnost koncentrace.
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Rušení viditelné složky:
Každé kouzlo má viditelnou složku, která je nedílnou součástí dané runy. Velikost viditelné složky je závislá na
použité velikosti dovednosti. Tuto viditelnou složku mohu zmenšit až na jakési blýsknutí v očích. Za každý bod
investovaný do kouzla musím zaplatit jeden bod na zeslabení viditelné složky. Postih ve velikosti tlumení (tedy
úrovní zaplacených na tlumení) se opět zahrnuje do ověření koncentrace. Rušení viditelné složky se počítá mezi
parametry kouzla, tedy minimálně musím vždy investovat jednu úroveň.

Kouzelné runy:
Popisy jednotlivých kouzel vždy jsou na maximální možný účinek daného kouzla. Sesilatel se ale může
rozhodnout tento maximální účinek nevyužít a zvolit kouzlo menšího účinku. V případě trvání kouzla se prostým
soustředěním na něj dají účinky měnit mezi maximem a minimem (nulou).
Magie by měla umět téměř vše, a pokud hráče něco napadne, a nenajde to přímo v pravidlech, neznamená to, že
daný efekt magie neumí. Je potom na dohodě s Vypravěčem, ke které runě požadovaný efekt přiřadit a jak moc
bude složitý.
Není zapotřebí číst všechny runy a jejich možnosti. Jedná se pouze o zpřesnění, dovysvětlení či pomoc pro
možná použití dané runy a k čemu všemu jde použít. Pro potřebu jestli dané kouzlo sesilatel zvládne či nikoliv
vždy začněte úvahou co vše musí kouzlo obsahovat a v jakém rozsahu. Pokud jde přímo z logiky odvodit
působení kouzla tak většinou přímo v runě je psána 0 úroveň a tedy mi na kouzla stačí jen tabulka a nic jiného.
Až u speciálních efektů, které nejdou přímo popsat logikou, se začnu dívat na danou runu.
Například:
Levitace:
Mám třicetikilový kámen, který chci shora shodit na nepřítele, který je za zdí, tedy jen kousíček. Kámen tedy
zvednu do vzduchu, Levitace nebo let jsou určitě v runě vzduchu. Runu vzduchu mám na 7 úrovni a bonusy
s veškerou přípravou kouzla dostanu na +4, celková dovednost je tedy 11.
Kámen má 30 kilogramů tedy potřebuji za 8 z dovednosti rozsah 10kg/úroveň z tabulky „Dosah/Trvání/Rozsah“.
Z 11 mi zbude 3.
Druhým parametrem potom bude trvání. Zase z tabulky mi bude stačit 1kolo/úroveň tedy 1 z dovednosti.
Kámen mi leží u nohou, tedy mi bude stačit zase 1 za dosah dotyk.
Rozsah řešit nemusím, je to jeden kámen jeden předmět.
Pokud bych se podíval k runě vzduchu tak let je rychlostí za zbývající dovednost tedy 1m za kolo. Rychlost mě ale
netrápí, může být i mnohem pomalejší stačí, jen když vypravěč řekne, že se vejdu do zvoleného trvání.
Právě jsem kouzlem vyřadil protivníka za zdí a ani jsem se přitom nepodíval na popis runy vzduchu.
Oheň:
Potřebuji ohřát vodu na čaj. Na ohni mi trvá ohřátí vody v kotlíku takových 10 minut. Runu ohně mám na 5
bonus +3. Vezmu tabulku a volím parametry.
Hmotnost mě nezajímá, rozsah také ne. Oheň sice nějaký rozsah má (reprezentovaný velikostí ohně) ale tady se
jedná o malý ohýnek, který nemá za účel pokrýt nějaké území ale jen ohřát kotlík.
Trvání zvolím 10min/úroveň tedy 4
A kotlík mám na dosah tedy 1.
Ještě přidám Jednoduchý povel aby kouzlo fungovalo i bez soustředění na něj zase 1.
Po chvíli mi bulbe voda v kotlíku a hráč ani nepotřebuje znát více, natož nějaké popisy u runy ohně.
Útok vodou:
Při vaření čaje jsem byl přepaden a nenapadlo mě nic jiného než, že vroucí čaj runou vody chrstnu na
protivníka. Toto je první příklad kdy využiji znalosti popsané u runy vody. Tam se uvádí, že nepočítám hmotnost,
ale hmotnost znamená zranění. Z tabulky „Dosah/Trvání/Rozsah“ tedy hmotnost neuvažuji. Jediné co mě tak
bude zajímat je dosah, abych protivníka zasáhl, který zvolím 1m/úroveň tedy 2 z dovednosti. Zbytek bude
útočnost, tedy postih, který voda normálně dává, ještě doplněný o zranění za to, že je voda vařící. Chudák
útočník a škoda dobrého čaje.

25

Oheň
Oheň je jeden ze základních elementů. Ohnivá kouzla patří mezi nejničivější. Při sesílání kouzel ohně je kolem
sesilatele vidět ohnivá aura. Všechna kouzla ohně svítí a plápolají asi jako světlo pochodně a také zraňují za
zbylé úrovně. Útočná kouzla máji podobu ohně anebo blesků. K bonusu +1 stačí oheň pochodně, tábornický
oheň +2, velký oheň +3, vatra +4. Zřídla jsou nejčastěji sopky.
0. úroveň

útok ohněm za zbývající úrovně, nebo ztlumení ohně o X životů

Oheň zraňující za jeden život je velký asi jako plamen pochodně a stejně tak i svítí. Tento oheň ohřeje 1l vody za
cca 1 hodinu. Oheň za 2 životy tedy bude dvakráte větší než oheň pochodně a 1 litr vody ohřeje za 30 minut.
Po přidání jednoduchého povelu mohu světlo z ohně směřovat a tím ho zněkolikanásobit.
Stejně tak přidáním jednoduchého povelu může být upraven rozsah z koule na určitou výseč a tím vytvořit
ohnivou vlnu.
Dále jednoduchým povelem lze měnit barva ohně.
Povelem lze vytvořit oheň, který sám útočí na určitý cíl. Tento oheň ale musí stále být v dosahu sesilatele. Útok
je roven dovednosti Navádění kouzel, útočnost je zbytková úroveň. Počet životů a aktivní obrana takovéhoto
útočícího ohně je roven zbytkové úrovni, zranitelný je pouze vodou, ledem nebo magickými zbraněmi. Při
zranění magickou zbraní se počítá pouze magické zranění.
0. úroveň

obrana proti chladu nebo ohni 1 životy za zbývající úrovně

Toto kouzlo lze použít jako obrana, protikouzlo proti ohnivým a vodním kouzlům. Pro dočasnou ochranu
nějakého cíle nebo území musí být vybrán parametr rozsah. Kouzlem lze také tlumit oheň. Pokud je nemagický
oheň utlumen tak že nezraní, je uhašen.
1. úroveň
Dým – dým štípe do očí a snižuje viditelnost postih -1 za 1 život zbývající úrovně v daném
území, past na výdrž (povinné parametry: rozsah)
Zvýšená úroveň charakterizuje přechod z ohně na dým.
Po přidání jednoduchého povelu jde dýmu definovat tvar, v případě několika jednoduchých povelů jde tvar
měnit, povelem už se dýmu dá vložit nějaká činnost.
5. úroveň

blesk, 2 životy za 1 zbývající úroveň, dvakrát více světla

5. úroveň
10. úroveň

let, tryskový pohon (povinné parametry: hmotnost)
teleport (povinné parametry: hmotnost)

Teleport z ohně do míst kde má runa ohně alespoň bonus +1. Jedná se o přechod přes element ohně a toto kouzlo
nechrání proti zranění ohněm, zranění je 1 život za každých 10 kg přenášené váhy.
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Voda
Další ze základních elementů je element vody. Její kouzla jsou klidná a jdou vidět jako bílá mlha
povalující se kolem cíle. Pro kouzlení runou vody musí být voda fyzicky přítomná (v zemi, ve vaku, v rybníce).
Pro bonus +1 stačí rybníček nebo potok, +2 velký rybník nebo řeka, +3 moře, +5 moře na lodi. Častými zřídly
jsou různé přírodní tůňky.
Kouzla vody nezraňují, jen omračují, kouzla ledu mohou i zraňovat (ale nemusí) Přechod mezi
skupenstvími není automatický, ale vyžaduje jednoduchý povel. Toto není napsané přímo u jednotlivých kouzel,
protože pokud kouzlím z ledu tak ho znovu na led měnit nemusím a naopak. Runa vody nedokáže vodu zahřát na
páru a zraňovat teplem.
0. úroveň
útok 1 životy za zbývající úrovně, útok na dálku útok tvoří masa ledu, (parametry které
nelze vybrat: hmotnost) - Parametr hmotnost je v tomto případě již vyjádřen zbytkovou úrovní a velikostí
zranění.
Povelem mohu přikázat, aby led cíl chytil a ne jen zasáhl. Mohu tak pomocí ledu někoho uvěznit. Z ledu se lze
vyprostit silou, nebo útokem (zničením či rozštípnutím ledu) háže se proti zbytkové úrovni, která představuje
množství, tedy hmotnost ledu. Tento hod ale následuje až po hodu na koncentraci proti postihu – ochromení za
zásah. U zásahů ledem mohu stejně jako při útoku část nebo všechny životy převést do pokusu o shození
protivníka viz. - Shazování, zatlačení. Led má naprosto náhodný tvar. V základu mohu vybírat jen, jestli ostrý
nebo tupý (kvůli volbě zranění). Pokud chci ledu dát tvar musím použít jednoduchého povelu.
0. úroveň
postih -1 za zbývající úrovně, útok na dálku (voda), stejně jako útok ledem (parametry
které nelze vybrat: hmotnost)
Parametr hmotnost je v tomto případě již vyjádřen zbytkovou úrovní a velikostí zranění.
Při dostatečném množství mohu někoho ve vodě uvěznit a utopit ho. Při zásahu voda kromě postihu automaticky
shazuje – viz Shazování, zatlačení. Voda má v základu vždy kulový tvar. Pokud chci tvar změnit, musím použít
jednoduchý příkaz.
0. úroveň
1 úroveň
1. úroveň

1. úroveň
2 úroveň
2 úroveň
3. úroveň
5. úroveň
5 úroveň
10 úroveň

10 úroveň

obrana proti chladu nebo ohni 1 život za zbývající úrovně (povinné parametry: rozsah –
chráněného území.)
nesmáčivost
přesun vody (povinné parametry: trvání, hmotnost-kolik vody přesunu za kolo).
Tímto kouzlem lze přemísťovat vodu do nádrží, vysoušet kaluže, přemísťovat vodu z oblečení
(sušit oblečení). Kouzlem lze také zraňovat (vytahovat vodu z živých tvorů). V tomto případě
se velikost zranění vypočítá tak, že se zbytková úroveň bere jako by nebyl zadán parametr
hmotnost. Ověřuje se výsledná zbytková úroveň proti výdrži. Rozdíl je výsledné zranění.
mlha -X na vidění tedy všímavost - Pokud chci zadat přesný tvar mlhy tak musím zadat
jednoduchý příkaz. U mlhy také mohu využít rozkladu světla a využít barvy duhy. Každá barva
je ale jeden jednoduchý příkaz.
světlo modrozelené světélkující světlo vycházející z vody - Světlo vychází z vody, tedy je
nutné vodu mít někde tak aby mohla svítit.
vodní dech (povinné parametry: trvání)
chůze po hladině (povinné parametry: hmotnost)
pramen- Ze země vytryskne pramen s vydatností X l za hodinu (1 l za hodinu = 16 ml za
minutu, 6 kapek za 1s, 1 mil = 24 kapek), v zemi ale musí být přítomna voda postihy za
nepřítomnost vody určuje Vypravěč dle tabulky obtížnosti
cit vody – výš kde co je pod hladinou nebo na ni až do rozsahu kouzla (povinný parametr:
rozsah)
teleport z vody do vody (povinné parametry: hmotnost) jedná se o rychlý přesun přes element
vody, z kouzla tedy mohu vystoupit kdekoliv v neizolované vodě (řeka, potok, pramínek, ale
ne třeba v sudu s vodou, kaluži, bazénu bez přítoku a odtoku atd.) kouzlo trvá okamžik, je
třeba zadržet dech, protože procházíš vodou
proměna ve vodu (povinné parametry: trvání, hmotnost) - Kouzlem se sesilatel nebo cíl
kouzla dočasně promění ve vodu (pouze cíl nikoliv jeho věci). Cíl potom nelze zasáhnou
fyzickými útoky a může dle libosti měnit tvar. Nemusí dýchat. Útočit může pouze rukama
zbraň sice nebo věci sice uzvedne, ale není schopen rychlejší a přesnější manipulace. Pokud
má dojít i ke změně objemu a tím i hmotnosti tak je zapotřebí podruhé přidat parametr
hmotnost.

27

Země
Element země je především elementem nepoddajnosti a odolnosti. Je to runa ovládající okolní neživou přírodu
nemanipuluje se sesilatelem ani přímo s živými tvory. Sesílání kouzel se vždy projevuje minimálně vířením
prachu kolem sesilatele. V oblasti s pevnou půdou pod nohama stačí jen hrst hlíny nebo písku pro bonus +1.
Bonusy za lokalitu lze získat třeba v podzemí nebo uprostřed hor. Naopak runa nelze použít v místech kde je
nedostatek materiálu tedy například na moři.
Kouzla země mohou být ve dvou základních podobách. Jako jeden či více kusů, nebo v podobě malých částeček
prachu, písku. Přechod mezi těmito stavy není automatický, ale vyžaduje jednoduchý povel.
Kouzla země jsou stálá, nejedná se vytváření elementu, ale pouze o přesun a úpravu vzhledu. Kterékoliv
z kouzel tak lze použít nejen na tvorbu něčeho z hlíny či kamene ale i na kopání děr a příkopů. Kouzla země
proto nejdou použít někde, kde není žádná hlína či kámen. Kouzla země také nemanipulují s voudou nemohou
tedy z mokrého bahna udělat suchý prach, ale mohou z mokrého bahna udělat hroudu vytlačením vody z hlíny.
0. úroveň

útok je tvořen projektilem nebo projektily (parametry, které nelze vybrat: hmotnost)
útok 1 životy za zbývající úrovně

Parametr hmotnost je v tomto případě již vyjádřen zbytkovou úrovní a velikostí zranění.
Povelem mohu přikázat, aby materiál cíl chytil a ne jen zasáhl. Mohu tak pomocí runy země někoho uvěznit.
Z uvěznění se lze vyprostit silou, nebo útokem (zničením či rozštípnutím) háže se především proti zbytkové
úrovni, která představuje množství. Tento hod následuje až po hodu na koncentraci proti postihu – ochromení za
zásah. U zásahů mohu stejně jako při útoku část nebo všechny životy převést do pokusu o shození protivníka viz.
- Shazování, zatlačení.
Materiál má naprosto náhodný tvar. V základu mohu vybírat jen, jestli ostrý nebo tupý (kvůli volbě zranění).
Pokud chci materiálu dát tvar musím použít jednoduchého povelu.
0. úroveň
hmotnost)

postih -1 za zbývající úrovně, útok na dálku (prach a písek), (parametry které nelze vybrat:

Stejně jako útok kusem jen s tím rozdílem, že kromě klasického postihu písek nebo prach oslepuje. Parametr
hmotnost je v tomto případě již vyjádřen zbytkovou úrovní a velikostí postihu. Proti prachu se nelze bránit
například zbraní. Proti postihu lze použít koncentraci.
0. úroveň
kamenná stěna (povinné parametry: hmotnost) – v základu libovolný kvádr, jiný tvar je
možné dát jednoduchým povelem, dalším povelem se může tvar měnit.
Pro maximální zjednodušení je přibližná hustota materiálu cca 2,5 g/cm3 tedy 2,5kg/l
Stěna o velikosti 1m x 1m a šířce 1 cm má objem 10 litrů a tedy váží 25 kg.
Stěna o velikosti 1m x 1m a šířce 10 cm má objem 100 litrů a tedy váží 250 kg.
Pokud materiál leží na zemi tak se na něj v době trvání kouzla nemusím soustředit. Pokud se na kouzlo
koncentruji, mohu s materiálem hýbat, nebo ho i držet ve vzduchu. Pro pohyb musím ověřit koncentraci (pasivní
dovednost) proti celkové úrovni kouzla. Ověřuje se jednou za kolo. Pokud na někoho takto materiál hodím,
přepočítá se zvolená hmotnost zpět na zbylé úrovně a postupuje se jako při útoku, včetně navádění kouzel.
Pokud materiál používám jako štít tak získávám bonus za velikost krytí plus používám ke krytí navádění kouzel.
0. úroveň

kamenné brnění (povinné parametry: Povel a Jednoduchý povel)

Jedná se v zásadě o variaci na kamennou stěnu jen díky parametru Jednoduchý povel je natvarovaná přesně
kolem cíle. Parametr Povel potom zajišťuje kopírování materiálu pohybů cíle. Pro co nejjednodušší počítání se
nevybírá parametr Hmotnost, zbytková úroveň jej představuje v podobě pasivního brnění.
0. úroveň

Golem (povinné parametry: Povel a Jednoduchý povel)

jednoduchým povelem natvaruji hmotu do podoby aby mohla něčím útočit (například ruce) a aby se mohla hýbat
(například nohy). Výběrem parametru Povel přiměji zvolenou masu útočit na zadaný cíl. Pokud chci cílů více
musím zvolit více Povelů. Útok je roven dovednosti navádění kouzel. Zbytková úroveň představuje jak útočnost,
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tak pasivní obranu a životy. Země nemá pocit bolesti, tedy nemá postihy za zranění a jediný způsob vyřazení za
až smrt.
0. úroveň – změna v prach (povinné parametry: hmotnost, jednoduchý povel)
Kus materiálu se z pevného stavu změní v prach nebo opačně. Lze tak vytvářet například tekuté písky. Jediné
parametry jsou hmotnost, která reprezentuje množství rozmělněného materiálu a jednoduchý povel na změnu
stavu materiálu.
Pokud místo Jednoduchého povelu je zvolen povel dá se takzvaně procházet zdí. Ve skutečnosti před sebou zeď
měníš na prach a za sebou ji zase obnovuješ. V tomto případě je kouzlu navíc potřebí přidat trvání. Rychlost
pohybu představuje hmotnost přesunutá za kolo.
Pokud nepotřebuji instantní efekt, mohu „projít zdí“ i pomocí dvou jednoduchých povelů.
Pokud chci změnit povrch pod někým tak se tento materiál bere jako by byl v majetku cíle a cíl ověřuje výdrž
proti zbytkové úrovni.
1 úroveň
přilnavost (povinné parametry: hmotnost) – Musí se zvolit hmotnost, která ještě na daném
povrchu drží.
1 úroveň
chůze bezestop (povinné parametry: hmotnost)
2 úroveň
10 úroveň

cit země – (povinné parametry: rozsah) upozorní tě, pokud někdo vstoupí/je v rozsahu
kouzla (musí se dotknout země), bez parametru jednoduchý povel kouzlo zobrazuje vše v
rozsahu
teleport (povinné parametry: hmotnost) propadneš se do země a ze země se vynoříš nelze se
vynořit v močálu nebo z prkenné podlahy
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Vzduchu
Vzduch je všude kolem nás. Nedá se nahmatat ale všude je a tak i kouzla vzduchu mají všude bonus +1. Zřídla
runy vzduch jsou velmi vzácná a většinou jsou vysoko v oblacích. Kouzla vzduch jsou vidět pouze jako tetelící
se vzduch kolem cíle.
0. úroveň

postih -1 za zbývající úrovně, vítr

Při zásahu vzduch kromě postihu automaticky shazuje – viz Shazování, zatlačení.
Pokud zadám parametr trvání tak je kouzlo beztvaré a prostě vír fičí dál, ale ovlivňuje jen cíl kouzla.
Pokud přidám parametr rozsah tak v základu má vítr tvar koule.
Pokud budu chtít změnit tvar na jiný, musím přidat jednoduchý povel, pro změnu tvaru v době trvání kouzla
musí být povelů více.
Vybrání zda je vítr všude v kouli, nebo jen na jejím povrchu a tvoří jakousi klec, do které někoho mohu chytit,
nebo ji mohu použít jako ochranu sebe, nepotřebuje zaplatit žádnou úroveň. Větrná stěna ale působí vždy
oboustranně. Pokud by jsi chtěl, aby ty jsi mohl útočit bez postihu tak za jeden útok musíš dát jeden povel (8
úroveň pro jeden útok, 16 úroveň pro více útoků)
Pokud přidám parametr hmotnost tak navíc snižuji viditelnost za zbytkové úrovně.
Pokud chci aby pevné částice měly přesnou podobu musím přidal jednoduchý povel.
Pokud v rámci přidání hmotnosti přidám nějaký ostrý předmět tak kouzlo vzduchu může zranit a útočnost tohoto
předmětu se přičítá ke zranění kouzla.
0. úroveň

Imploze – zraňuje 1 život za zbývající úrovně (povinný parametr: rozsah, parametry které
nelze vybrat: trvání) v daném místě vytvoří vakuum do kterého se následně vzduch velmi
rychle vrátí, z toho důvodů nelze vybrat parametr trvání ale pouze k samotnému účinku kouzla,
trvání ve vztahu k opakovanému použití kouzla vybrat lze.

0. úroveň

let (povinné parametry: hmotnost) zbylé úrovně jsou rychlost posunu, pokud se jedná o
jeden předmět tak není potřebí zadávat rozsah

2. úroveň

alarm – upozorní tě, pokud někdo vstoupí do dané oblasti (povinné parametry: rozsah)

Jednoduchým povelem lze přesněji specifikovat prostor a vyjmout cíle z působnosti kouzla.
7. úroveň

rychlost, vítr kolem tebe ti dopomáhá k rychlejším pohybům, za každých 5 zbývajících úrovní
bonus +1 k dovednostem obratnosti. Tento bonus reprezentuje zrychlení

10 úroveň

teleport ze vzduchu do vzduchu,(povinné parametry: hmotnost) – jedná se o rychlý přesun
přes elemement vzduchu. Lze se přemístit i do volného prostoru, kouzlo nebrání před pády.

1m pod vodou se bere jako 1 útok. Tento útok může být automaticky odražen obranou proti fyzickým útokům a
může tak být vytvořena bublina, díky které se dá dýchat pod vodou. Člověk vydýchá za 1 minutu při velkém
zjednodušení cca 1,5 l vzduchu.
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Těla
Kouzla těla jsou kouzla léčitelská a posilující, kromě sesilatele mohou posilovat i jiný cíl při sesílání produkují
charakteristické modré světlo. Ingrediencemi k těmto kouzlům jsou léčivé byliny, které dle druhu dávají bonus
od +1. Zřídla jsou většinou místa kde se hodně a pravidelně léčí tedy většinou chrámy, dále se hojně vyskytují
léčivé prameny. Kouzla těla nelze použít na různé konstrukty a také neochrání vybavení.
0. úroveň

útok 1 životy za zbývající úrovně, škrábance a sečné rány

Jak vypadá útok na plochu?
0. úroveň

útok - 1 postih za zbývající úrovně, tělo cíle je ochromeno, mysl funguje, nelze použít na
nemrtvé

Kouzlo lze seslat i jako bariéru. Ta funguje ale pouze na „tělo“ – živé tvory nebrání průchodu něčeho jiného
například zbraní či jiných kouzel.
0. úroveň

léčení + 1 život za zbývající úrovně, zraňuje nemrtvé

Alternativní kouzlo: kouzlo nezraňuje nemrtvé, protože pouze fyzicky léčí zranění, nemanipuluje s energii těla,
tedy i na zombii bude léčit různé například sečné rány a nebude zasahovat do podstaty nemrtvého.
0. úroveň

obrana +1 proti za zbývající úrovně zranění runou nekromancie, ohněm nebo chladem

Pozor kouzlo chrání pouze samotné tělo (včetně vlasů) ale nechrání vybavení včetně oblečení. Tedy cíl například
neshoří ale jeho oblečení ano.
0. úroveň

detekce jedu (pouze v jiném těle, nebo ochutnáním a pod.) – detekuje a rozpozná pouze jedy
do velikosti zbývající úrovně. Silnější jedy (složitější obtížnější jedy) kouzlo nepozná

2. úroveň

zadrž jed (povinné parametry: trvání) zpomalí jed do maxima zbývající úrovně. Jed z těla
nezmizí jen je jeho účinek oddálen po dobu trvání kouzla. Efekty, které už v důvodu otravy
nastaly, nejsou změněny.

3. úroveň
3. úroveň

noční vidění – kočičí oči, cíl dobře vidí i při špatném osvětlení, nevidí v úplné tmě
balzamování (povinné parametry: trvání) – cíli zabráním v rozkladu (dá se použít na
odseknuté části těla, nebo potraviny
živočišného původu aby se nekazili)

4 úroveň

změň – promění fyzickou podobu jednoho tvora (změna hmotnosti dle tabulky)

4. úroveň
4. úroveň
4. úroveň

síla - bonus k vlastnosti síla, za každých 5 zbývajících úrovní bonus +1
obratnost - bonus k vlastnosti obratnost, za každých 5 zbývajících úrovní bonus +1
odolnost - bonus k vlastnosti odolnost, za každých 5 zbývajících úrovní bonus +1

Opakem těchto kouzel je snižování vlastností kde za každých zbývajících 5 je postih – 1 na danou vlastnost.
5. úroveň

rychlost – tvoje fyzická, za každých 5 zbývajících úrovní bonus +1 k dovednostem síly a
obratnosti. Tento bonus reprezentuje zrychlení.

5. úroveň

okamžité léčení + 1 život za zbývající úrovně s tím rozdílem, že léčení je okamžité

6 úroveň
5 úroveň
5 úroveň
6. úroveň
10. úroveň

léčení jedu – při léčení jedu se ověřuje zbytková úroveň proti síle jedu
léčení nemocí - při léčení nemoci se ověřuje zbytková úroveň proti síle nemoci
slepota/hluchota a jejich odstranění
léčení zlomeniny
regenerace končetiny (povinné parametry: trvání), rychlost dorůstání je zbytková úroveň cm za
hodinu (trvání oživení atd.)
oživení

50 úroveň
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Nekromancie
Kouzla nekromancie mají na sluníčku o jeden stupeň kratší dobu trvání, než odpovídá tabulce. Sesílání a
dlouhodobá kouzla se projevují jako vlnění stínů a šeptání. Při sesílání jsou jasně zřetelné pohyby stínů. Jako
nejběžnější ingredience lze použít kostěný prach, bonus +1. Obvyklé ingredience jsou dále krev bonus +1 za 1
život ale toto je vždy spojeno se smrtí dárce krve. Panenská či panická krev má navíc bonus +5. Nejčastějšími
zřídly jsou hřbitovy a místa kde bylo zabito hodně tvorů.
Kouzla nekromancie se dají dále sesílat pomocí oběti. V tom případě nemusí sesilatel ověřovat koncentraci,
protože veškerá síla kouzla prochází skrze oběť, kterou takovéto sesílání zabije. Takovéto kouzlo je limitováno
počtem životů a druhem oběti.
Nevýhodou je, že kouzla nekromancie nepůsobí přímo, ale na životní energii a tedy proti všem kouzlům se háže
na dovednost výdrž, proti celkové velikosti runy nekromancie.
0. úroveň

útok - 1 životy za zbývající úrovně – vysávání životní energie

V případě rozsahu má oblast v základu tvar koule. Tento tvar lze upravit jednoduchým povelem. Stejně tak lze
jednoduchým povelem vyjmout určité cíle z působení kouzla.
Povelem lze vytvořit stín, který sám útočí na určitý cíl. Tento stín musí stále být v dosahu sesilatele. Útok je
roven dovednosti Navádění kouzel, útočnost je zbytková úroveň. Počet životů a aktivní obrana takovéhoto
útočícího stínu je roven zbytkové úrovni, zranitelný je pouze kouzly těla nebo magickými zbraněmi. Při zranění
magickou zbraní se počítá pouze magické zranění.
0. úroveň

paralýza – postih -1 za zbývající úrovně – manipulace se životní energii

0. úroveň
tma/světlo – (povinné parametry: jednoduchý povel) stejně jako útok nebo paralýza s tím, že
jednoduchým povelem navíc stanovím, že kouzlo nebude zraňovat/ochromovat ale jen vytvoří tmu
nebo bledé slabé světlo (viz všeobecně
nekromancie)
0. úroveň

zahalení do energie okolí - proti fyzickým útokům k aktivní obraně a proti útokům nemrtvých
+1 za zbývající úrovně
K tomuto kouzlu lze dále přičíst jako část obrany dovednost Navádění kouzel se všemi pravidly pro aktivní
dovednosti. Kouzlo působí oboustranně, tedy brání cíl před útočníkem i útočníka před cílem. Pokud má cíl
kouzla útočit bez postihu je zapotřebí přidat Povel pro každý útok.
0. úroveň
0. úroveň
1 úroveň

neútoč na mě, na cíl nezaútočí nemrtví do úrovně rovné zbývající úrovně kouzla, jakýmkoliv
útokem nemrtvého kouzlo končí. Nemrtví nejsou ovládáni jen „nevidí, necítí, neslyší“ cíl
kouzla.
cit stínu, (povinné parametry: rozsah) díky spojení se světem duchů mohu zjistit život
v působení kouzla. Jednoduchým povelem mohu specifikovat formu života.
ovládej nemrtvého – zda kouzlo uspělo, se ověřuje zbytková úroveň proti úrovni nemrtvého.

2. úroveň

mrtvá loutka (povinné parametry: trvání), cíl může být jen mrtvé tělo, po dobu trvání kouzla
s ním můžeš libovolně pohybovat. Přidáním Jednoduchého povelu můžeš zadat jednoduchý
opakující se úkon, na útok je zapotřebí Povel.
4 úroveň
halení stíny – bonus ke schovávání ve tmě a stínech zbytková úroveň na plížení a schovávání
za každých 5 zbývajících úrovní bonus +1
4. úroveň
stvoř nemrtvého (nelze vybrat parametr trvání, trvání je stálé), opakovaným výběrem tohoto
parametru se zvedá úroveň nemrtvého.
6. úroveň
rychlost – přátelé ze záhrobí ti pomohou k větší rychlosti, za každých 5 zbývajících úrovní
bonus +1 k dovednostem síly a obratnosti. Tento bonus reprezentuje zrychlení.
10 úroveň
teleport přes svět duchů (povinné parametry: hmotnost), zahalí tě temnota a z temnoty se zase
vynoříš, kouzlo nechrání před vlivem světa duchů, který zraňuje vše živé zranění je 1 život za každých
10 kg přenášené váhy
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Iluzí
Runa iluzí je runa velmi omezená ale o to používanější. Neumí nic jiného než iluze ale právě díky této vlastnosti
umí naopak úplně vše. Umí iluzi kouzel ostatních run. Doprovodný efekt k vyvolání kouzel iluzí může být
jakýkoliv tedy stejný jako u kouzel ohně nebo země. U iluzí je jediný rozdíl a to ten, že cíl kouzel musí uvěřit, že
je to všechno skutečné (háže se všímavost proti zbytkové úrovni). Iluzorní kouzla jde skládat, takže není
problém nejprve vytvořit iluzi, druhým kouzlem ji přidat pohyb třetím zvuk a čtvrtým dotyk, jednotlivé vjemy je
možné použít i samostatně.
1. úroveň

zvuk k iluzi (parametr, který nelze vybrat rozsah) – zbytkové úrovně jsou rovny síle hlasu, lze
použít i samostatně bez iluze jako břichomluvectví, či na ochromení zvukem -1 za zbývající
úrovně.

2 úroveň

světlo/tma – lze použít i bez iluze, světlem lze navíc oslňovat -1 za zbývající úrovně, v případě
že samotné světlo nebo tma má mít jiný než kulovitý tvar, tak tento tvar se volí jednoduchým
povelem.

2 úroveň

statická iluze (povinné parametry: rozsah, trvání) – libovolný statický obraz čehokoliv co jen
sesilatel chce, pro rozpoznání iluze se ověřuje zbytková úroveň proti všímavosti, k iluzi lze
přidávat další kouzla (zvuk, dotek, vůně, pohyb), která mohou být sesílána i postupně,

Přidaná kouzla mohou mít i jinou dobu trvání, po skončení samotné iluze ale končí i všechna na ni přidaná
kouzla
2. úroveň

pohyb k iluzi – můžeš použít opakující se přesně daný pohyb, koncentrovat se na pohyb nebo
pohyb něco kopíruje (tvůj obličej, tvé tělo)

2. úroveň

dotek k iluzi (povinné parametry: hmotnost, trvání) – přidáním parametru hmotnost se iluze
stává reálnější a lze se ji dotýkat. Útok iluzí (například iluzorním mečem) zraní vždy
maximálně za 1 život. Pro vyrážení přesekávání a jiné ničení má iluzorní předmět tolik životů
kolik je zbytková úroveň a pasivní obrana je vždy nulová.

2. úroveň

vůně, zápach, smrad - iluze plynného jedu atd. (povinné parametry: rozsah, trvání) – do jaké
vzdálenosti je vůně cítit

4 úroveň

neviditelnost – jedná se vlastně o statickou iluzi doplněnou pohybem, který kopíruje pohyb
cíle, zbytková úroveň je bonus k plížení a schovávání (i neviditelného je možné si všimnout)
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Myšlenek
Runa myšlenek patří mezi „slabší runy“ neumí přenášet hmotu, teleporty a další věci. Působí na mysl tedy nelze
s ní ovlivnit nemyslící bytosti a nemrtvé. Při sesílání má cíl vždy hod na Výdrž proti zbytkové úrovni. Runa
nemá viditelný magický projev. Pro útoky na větší dálky musíš přesně vědět kde daná mysl, tvůj cíl, je. Jako
komponenty se mohou používat sušené mozečky (+1), věc nošenou cílem (+2), ....
0. úroveň

útok - 1 život za zbývající úrovně

0. úroveň

paralýza/spánek – postih -1 za zbývající úrovně

Větším postihu než je aktuální stav životů cíl ověřuje koncentraci a může upadnout do bezvědomí, přestane
vnímat. Stav podobný spánku lze navodit déletrvajícím kouzlem. Druhým zadáním trvání dojde k opakování
postihu každé kolo. Na rozdíl od postihů za zranění odeznívají postihy způsobené tímto kouzlem ihned po
skončení kouzla.
1 úroveň
rozumím ti - díky čtení myšlenek rozumíš, co cíl říká, stejně jako se dá odhadnou emoce cíle a
jeho nálada.
V případě seslání na plochu lze vycítit myšlenky okolí a zjistit tvory v okolí sesilatele. Předáním jednoduchého
povelu lze eliminovat příliš malé tvory nebo kouzlo zaměřit na určité tvory (třeba humanoidy).
1. úroveň

štít – bonus proti kouzlům mysli, za každých 5 bonus +1 k výdrži

Po přidání povelu lze určit co se stane s kouzlem kterému jsi odolal, například ho otočit na protivníka.
2 úroveň

koncentrace - za každých 5 zbývajících úrovní bonus +1 ke koncentraci

3 úroveň

rozuměj mi (výsledek cíl ti rozumí)

5 úroveň

nevšímej si mě – cíl tě nevidí ani neslyší, i když děláš cokoliv

5 úroveň
útok na mysl (povinné parametry: trvání) – kouzlem se nesnižují životy ale přímo inteligence
nebo charizma –1 za každých 5 úrovní. Nejedná se o zranění po skončení kouzla se vlastnost obnoví.
6. úroveň
vnuknutí – vnukneš cíli co je chceš například emoci - beznaděj, zuřivost, strach, naděje, štěstí,
sympatie, či určitý obraz například nebude něco vidět, někoho bude vidět jinak atd.
Lze použít i na spící cíl a vyvolat noční můru nebo krásný sen. Specifikace, pokud je nutná, se provede
jednoduchým povelem.
6 úroveň
úkol/poslání (povinné parametry trvání) – Cíly uložíš úkol který se ze všech sil bude snažit
vyplnit, nepůjde jen do sebevražedných akcí
10 úroveň
změň paměť (povinné parametry trvání) pozměníš paměť cíli v době trvání kouzla, cíl si právě
probíhající děj zapamatuje jinak, než ve skutečnosti je. Pokud se má jednat o změnění minulosti tak je
zapotřebí podruhé přidat trvání, které bude říkat, do jak velké minulosti lze jít.
10 úroveň
ovládnutí (povinné parametry trvání) - cíl tě poslouchá na slovo a vyplní každé tvoje přání, i
sebevražedné
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Přírody
Runa přírody je runa druidů a poustevníků. Runa přírody je runa, která ti pomůže s přírodou okolo. Jejím
projevem je zelené světlo spolu s vířením větru. V případě využívání této runy v panenské přírodě získává
sesilatel bonus +1. Runa přírody se rozděluje na dvě části faunu a flóru.

Fauna:
0. úroveň

neútoč, zvíře, které nemá přímý důvod k útoku, tě nenapadne, zbylé úrovně musí být větší
nebo stejné než úroveň zvířete (čím větší zvíře tím větší úroveň)

Kouzlo lze buď cílit na určitý cíl tvora, který nebude útočit, nebo postavičku na kterou nebudou útočit. V tomto
případě nemusí mít kouzlo stanovený rozsah. V případě oblasti bude chráněna tato oblast. Jednoduchým
kouzlem tak například lze chránit proti bodavému hmyzu.
Tvor pod vlivem tohoto kouzla tě nebude ignorovat. Sice na tebe přímo nezaútočí (kvůli potravě), bude tě
považovat za člena své smečky svého druhu, ale pokud například budeš ohrožovat mladé tak kouzlo končí.
Jednoduchým povelem lze omezit výběr na určitý typ tvora, na kterého kouzlo bude nebo naopak nebude
účinkovat.
1 úroveň

rozumím ti (díky čtení myšlenek rozumíš co zvíře říká) – je důležité dobře volit parametry
kouzla aby jsi se domluvil s konkrétním tvorem nebo tvory a neslyšel všechny mravence a aby
ti kouzlo neskončilo uprostřed poslouchání.

2 úroveň

rozuměj mi (výsledek cíl ti rozumí) díky tomuto kouzlu jsi schopen „mluvit“ zvířecí řečí. Ve
skutečnosti komunikuješ telepaticky s daným tvorem.

3. úroveň

Mluvení se zvířaty – spojením předchozích dvou kouzel můžeš vést plnohodnotný rozhovor
s daným tvorem.

2. úroveň
přítel, jako neútoč, ale zvíře je tvůj přítel, zvíře nebude provádět sebevražedné akce (dle druhu
a úvahy Vypravěče) bude tě „jen“ brát za vůdce smečky. Nebude podnikat akce, které obvykle nedělá a
které nechápe, proč by je mělo dělat. Zvíře neovládáš, dělá si co chce.
Jednoduchým povelem lze vybrat typ tvora, aby jsi neměl za přítele každou stonožku v okolí.
3. úroveň
propůjčení smyslů můžeš si půjčit jeden ze smyslů cíle (zrak, čich, huť, hmat) tedy například
vidíš očima zvířete. Kouzlo zvíře neovládá, jen ti zprostředkovává stejný vjem.
V případě výběru parametru rozsah dostává cíl kouzla informace od všech tvorů v okolí. Tvor se samozřejmě
nesmí vzdálit za dosah kouzla. Ve chvíli kdy využíváš zapůjčených smyslů tak svým smyslem nevnímáš, tedy
pokud se díváš očima zvířete, již nevidíš co se děje ve tvém okolí.
6. úroveň
rozkaž jako neútoč ale tvora nebo tvory plně ovládáš a rozkazuješ jim, tvorové udělají cokoliv
včetně sebevražedných akcí.

Flóra:
0. úroveň

hledej - kouzlo najde ve svém rozsahu faunu, příslušná rostlina se volí jednoduchým povelem.

Jednoduchým povelem mohu samozřejmě zvolit i jiný hledaný objekt než jen bylinu třeba tvora nebo předmět,
který ale musí být v dosahu fauny – dotýkat se ji.
1. úroveň
prostupnost terénem, nezanechání strop, znepříjemnění prostupu terénem postihy na akce za
zbývající úrovně, proti hodu na sílu obratnost nebo použitou dovednost.
Flóra je vždy závislá na okolní flóře kolem sesilatele. Pokud není přítomna dostatečná masa flóry v okolí cíle, je
nutné ke kouzlu přidat hmotnost. V okolní půdě ale musí být přítomna alespoň semínka rostlin, nebo je musí mít
sesilatel. Takto vytvořené rostlinstvo vydrží jen po dobu působení kouzla. (Pozor na jídlo vytvořené z těchto
rostlin okamžitě po oddělení z celku přestává na tuto část kouzlo působit).
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Flóra neumí přímo zraňovat, ale umí zavazet, omotávat, chytat, podtrhávat, shazovat, nebo omamovat a oblbovat
vůní. Vždy má 1 za zbývající úrovně a je jen na sesilateli co si vybere. Takto lze vytvořit třeba různé oživlé keře
a stromy.
4 úroveň
ohýbej a kruť dřevem (násady seker, kopí) 5 úroveň
rychlý růst
10 úroveň
teleport ze stromu do stromu
Animace dřevěných končetin?
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Minulosti a přítomnosti
Runa minulosti a přítomnosti je magie vidění do minulosti a hledání věcí. Neumí útočit bránit, neumí tvořit ani
ničit ale za to vám odhalí roušku minulosti a předpoví budoucnost. Základem jsou různé pomůcky jako věštecké
karty (+1), křišťálová koule (+3) a pod. Komponentami jsou potom hlavně perly (+5) a nebo mušle s perletí
(+1).
Poznámka:
Runa minulosti a přítomnosti je velmi mocná runa, která především svým viděním minulosti může rozbourat
mnohé detektivní zápletky. Buď ji tedy vynechte, nebo s touto magii musí všichni vrazi a lepší zloději počítat.
Hledání:
3 úroveň
najdi – najde jednu věc, nebo osobu v rozsahu kouzla, v případě nepřesného popisu se kouzlo
vybírá dvakrát, za pouze viděno se obtížnost ztrojnásobuje, úroveň hledání jsou zbytkové úrovně, pokud je cílem
osoba má proti kouzlu hod na dovednost Výdrž.
0. úroveň

skryj před hledáním - za každých 5 bonus +1 proti hledání

Práce s minulostí
1 úroveň
vidění minulosti (povinné parametry: trvání)
U jednoho předmětu nebo osoby zjistíš jeden vjem, co se v minulosti stalo. Trvání nepředstavuje délku trvání
kouzla, ale jak daleko do minulosti vidíš. Možné vjemy jsou zrak, sluch a čich.
Vjemy lze podporovat jinými kouzly seslanými před viděním minulosti. Doba trvání musí být minimálně shodná
s trváním Vidění minulosti. Pokud jsou tato kouzla použita takto tak jejich trvání se spotřebovává na vidění a
v reálném čase se jejich trvání zkracuje (většinou končí s koncem vidění).
Pro všimnutí maličkostí v daném vidění například detekce magie se ověřuje Všímavost. Během vidění nelze
použít kouzla, při nichž by si cíl cokoliv ověřoval, například čtení myšlenek.
Pokud je cílem kouzla jen předmět (dotyk dosah bez zvoleného rozsahu) tak znáš pouze nejbližší okolí a to spíše
pocitem. Tedy jestli bylo okolí jen vzduch (předmět letěl nebo padal), nebo z jedné strany byla pevná plocha
(předmět ležel) a jestli se předmět pohyboval (šel, byl nesen).
Při zvolení parametru rozsah, ti je známo větší okolí daného cíle v závislosti na velikosti rozsahu.
Zbytková úroveň slouží k prolamování maskování. Stejně tak pokud kouzlo zacílím na tvora nebo jeho majetek
tak se háže proti dovednosti Výdrž.
Vidění minulosti je paměť magické aury celého světa. Vidění minulosti mohu použít jen na cíle v dosahu kouzla.
1. úroveň
nepamatuj si mě – po dobu působení kouzla se do okolí zaznamenává jen nepatrný díl
skutečné minulosti cíle kouzla a tak při zjišťování minulosti se zdá jako by daný cíl místě detekce
minulosti nebyl. Při zjišťování minulosti se tak ověřuje zbytková úroveň tohoto kouzla proti zbytkové
úrovni vidění minulého.
2. úroveň
zastři minulost (povinné parametry 2x trvání – jednou doba zastřené minulosti, podruhé doba
trvání kouzla) – po dobu trvání kouzla je již proběhlá scéna z minulosti zastřená a nelze poznat co se
tam dělo (obraz je rozmazaný, zvuky zkreslené atd.) Ověřuje se zbytková úroveň tohoto kouzla proti
zbytkové úrovni vidění minulého.
Poznámka:
Pro jednoduchost není zapotřebí, aby Vypravěč počítal přesné parametry kouzla, ale aby pouze stanovil
obtížnost proti, které se vidění minulosti ověřuje. K tomuto stanovení obtížnosti plně postačí tabulka základních
obtížností a stanovení zda se jednalo například o mistra atd.
5. úroveň
překrytí (povinné parametry 2x trvání – jednou doba zastřené minulosti, podruhé doba trvání
kouzla) – podobě jako zastři minulost, jen místo zastření dojde k vytvoření jiného libovolného obrazu.
Ověřuje se zbytková úroveň tohoto kouzla proti zbytkové úrovni vidění minulého.

37

Nebylo by lepší to nechat vše bez hodu a nechat to jen na klasickém rušení kouzel nebo všímavosti?
3. úroveň

pravé vidění, znáš pravou podstatu cíle (například jestli se nejedná o iluzi atd.) pokud chceš
vidět do okolí, musí být stanoven rozsah kouzla. Cíl má hod na Výdrž proti zbytkové úrovni
kouzla.

9. úroveň

předtucha, cíl nemůže být překvapen, má za všech okolností možnost plné obrany (ale ne
první akce)

Například:
Feng hodí Druovi do zad nůž ten díky předtuše se může plně bránit ale i když má lepší dovednost se zbraní než
Feng, a tedy by ve standardní situaci mohl útočil první, tak zde to neplatí.
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Pro Vypravěče:
Primitivní a náhodná magie:
Mezi primitivní a náhodnou magií patří především různé symboly tvořené díky pověrám a tradicím. Asi něco
jako křížek na čelo pro štěstí před odchodem. I tyto rituály mohou být do jisté míry projevem magie run, ale
nemusí. Každý z těchto symbolických prvků má svoji pravděpodobnost, kterou dle světa a kultury určuje
Vypravěč. Nepodceňujte ale tuto magii jako dobrodruzi a naopak nepřeceňujte ji jako Vypravěči.
Ke znalostním bonusům se počítají i bonusy udělované Vypravěčem za mistry, znalosti různých kouzelnických
či bojových škol a členství v různých spolcích.
Vypravěč se může rozhodnou udělit bonus postavičce za speciální znalosti. Jedná se například o znalosti
z nějakého spolku či organizace nebo bojové či kouzelnické školy. Tyto bonusy jsou vždy závislé na daném
Vypravěči a světě.
Nejsložitější obrazce – budovy – vznikají jako kolektivní dílo a takovýto obrazec se muže třeba ladit k dokonalé
funkčnosti až několik let.

Jak na zbytečnou administrativu u magie:
Je mnoho situací kdy je zbytečné se vůbec dívat do tabulky a zjišťovat jestli to či ono dané kouzlo umí. Jsou to
hlavně chvíle kdy je na kouzlení dost času a nikdo sesilatele neohrožuje. Pokud by výsledek kouzla neměl
nějaký zásadní vliv na další děj (rozpoutání konfliktu, dostání se do střeženého objektu, nebo z něj) tak je stejně
jako u hodů jednodušší zapomenout na všechna čísla a pokud to alespoň trošku odpovídá logice tak nechat
kouzlo projít.
Druhým velkým důvodem proč sem tam i v boji nepočítat kouzla je plynutí děje a celé akce. Pokud hráč vymyslí
dokonalý, šílený nebo jinak unikátní nápad a budou se všichni hráči bavit, zapomeňte na počítání a řekněte, že
nápad vyšel. I kdyby u toho měla zemřít nějaká cizí postava tak stejně akci nechte projít bez počítání. Není nic
důležitějšího než zábava a aby děj někam běžel. Tuhle chvíli rušit nějakou matematikou nemá smysl.
Stejně tak je mnohdy zbytečné počítání přesných parametrů kouzel u cizích postav. Stačí jen přibližně vědět, že
daný efekt by byl proveditelný a více neřešit. Hra je především o zábavě a čísla jsou jen pro jakési usměrnění a
strop co asi tak je v silách daného sesilatele, nikoliv přesné a neporušitelné dogma. Proto kdykoliv kdy by
zbytečná matematika zdržovala děj a rozbíjela scénu, zapomeňte na ni a jednejte dál jen podle selského rozumu.

Tvorba a dovednosti nehráčských postav:
První nejsložitější možností jak tvořit ostatní tvory okolo postav je projít stejným procesem jako u tvorby
samotné postavičky. To lze udělat ale jen jako příprava před hrou. Je dobré si takto udělat pár postaviček na
různých úrovních pro představu, jakou asi mají sílu a co vše dovedou. Přímo při hře je ale teto postup nanic.
Pokud potřebujete teď hned protivníka družiny tak se vůbec nezalamujte s nějakým počítáním bodů. Jen zvolte
velikost dané dovednosti s tím, že polovina dovednosti jsou její úrovně a zbytek jsou bonusy a zapište si ji
k danému protivníkovy. Pokud budete potřebovat jinou dovednost, zase ji takto zvolte a stejně rozdělte na
úrovně a bonusy. Nezapomínejte, že je to hra ne matematické cvičení, jde o zábavu nikoliv přesná čísla.

Ověření dovednosti stylem až co zbude:
Někdy je důležité, aby se první hod na dovednost povedl, a teprve pokud se povede, má smysl řešit co bude dál.
Pokud nastane tato situace muže se Vypravěč rozhodnout dovolit hráči dorovnat danou dovedností a onu
překážku tak aby uspěl a jestli ještě nějaké dovednosti zbyly tak podle nich jednat. Vzhledem k minimu hodů
nahradit hod číslem 5 a celou podobnou akci nechat jen na jakém si konstantním postihu okolí.
Příklad:
Feng si pořídila kotě a to ji uteklo do lanoví lodě. Feng tedy leze za ním. Hod na lezení se ji tedy vždy musí
povést, jinak by spadla. A až potom co něco zbude, má smysl se pokoušet chytit kotě. Celá tato situace má smysl
jen ve chvíli, pokud na palubě stojí celá posádka a škodolibě čeká, až Feng spadne. Jinak je to totiž nebojová
scéna, která se stejně dříve nebo později podaří a nemá smysl vůbec házet.
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Tabulky – obecné
Životy:
do jedné hodiny +1ž (odřeniny únava), První pomoc+1ž za každých celých 5.

Pád:
1m je 1 úroveň pádu a zranění za 1k10 životů, bonusy z akrobacie snižují úroveň pádů

Zásahy:
Hlava
Hruď
Břicho
Levá noha
Pravá noha
Levá ruka
Pravá ruka

1
2-3
4-6
6
7
8
9

Obtížnosti:
- 5 naprosto triviální (vše plus hod nebo 5)
- 0 jednoduché
+5 běžná obtížnost
+10 mistrovská
+15 velmistrovská
+20 arcimistrovská
+25 polobožská
+30 božská

Bonusy k útoku a obraně:
Za co
Celá dovednost do obrany
Neútočím zbraní
Kolo přípravy
Útok z boku
Útok zezadu
Útok na ležícího
Útok na nepohyblivého
Vysoká tráva
Nábytek v hospodě
Les (kde zavazí stromy při boji)
Bambusový háj
Obrana proti střelám
Obrana proti střelám
Obrana proti střelám
Ochromení
Shazování zatlačení
Přiblížení
Proti přiblížení
Proti přiblížení
Proti přiblížení
Proti přiblížení
Tasení zbraně
První zbraň
Druhá zbraň
Třetí zbraň
Čtvrtá zbraň
Útok na určitou část

bonus
+1
+1
+1 za každé kolo
+1
+2
+3
+4
+1 k aktivní obraně
+2 k aktivní obraně
+1 k aktivní obraně
+2 k aktivní obraně
1/2
1
Otočení nebo chycení
Bez životů jen postih
Útok = převedené životy
Akrobacie proti útoku
+10
+5
0
-5
-2
0
-1
-2
-3
-5
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Proti čemu se případně háže

koncentrace

Zbraň, obtížnost 5
Zbraň, obtížnost 10
Zbraň, obtížnost 15
Akrobacie
Krátká zbraň
Střední zbraň
Dlouhá zbraň
Ratišťové zbraně
Proti zbrani za každých 5 bonus +1

Tabulky – magie
Dosah/Trvání/Rozsah
Ovládání

Dosah

Navádění
kouzel, Sesilatel
koncentrace
1 jednoduchý povel
Dotyk
1 jednoduchý povel/úroveň 1 m/úroveň
10 m/úroveň

Trvání

Rozsah

Hmotnost

Ihned

Bod

Nic

Zaplacené
úrovně
0

1kolo/úroveň
1cm/úroveň
1g/úroveň
1
1minuta/úroveň 1dm/úroveň
10g/úroveň 2
10
1m/úroveň
1kg/úroveň 4
minut/úroveň
1 povel
1 km/úroveň 1hodina/úroveň 10m/úroveň
10kg/úroveň 8
1 povel/úroveň
10 km/úroveň 1den/úroveň
1km/úroveň
1tuna/úroveň 16
100km/úroveň 1rok/úroveň
10km/úroveň 10tun/úroveň 32
Inteligence
bez omezení
Stálé
100km/úroveň Bez omezení 64
Pozn: úroveň, se bere úroveň v dané dovednosti
Při zvolení jiného parametru než za 0 již při další výběru stejného parametru nemohu použít tu s nulovou úrovní.

Obecné bonusy a postihy:
Bonusy prostředí (nelze licitovat) – místa, obrazce, ohniska +1 až +20
Komponenty
+1 až +20
Kouzlo navíc
+1 za každé kouzlo
Delší vyvolání (1min, 1 hodina, 1 den)
+1, +2, +4
Handicap při kouzlení
-1 až -14
Brnění
- postih u brnění
Části těla jsou: ruce (každá zvlášť), nohy (taktéž každá zvlášť) spodní část těla (břicho zadek), horní část těla
(hruď ramena) a hlava. Za každou část -2 na kouzla

Neúspěšné sesílání:
Veškeré bonusy i postihy mohou být velmi zrádné, protože proti absolutní hodnotě součtu všech bonusů i všech
postihů (i za vlastnost a bonusům za 5, 10 atd. úroveň) se háže na koncentraci. V případě neúspěšné koncentrace
dochází k nechtěnému nekontrolovanému uvolnění energie a zranění.
Výsledné zranění je rovno absolutní hodnotě součtu všech bonusů i všech postihů a odeznívá +1 za hodinu.

Rušení kouzel
Stejně jako mohu kouzla seslat tak je mohu změnit nebo zrušit. Na svoje kouzla mi stačí jen koncentrace a mohu
změnit libovolný parametr kouzla (do výše mé dovednosti s danou runou) tedy i trvání na nulu a tím kouzlo
ukončit. Čas ale stále běží, takže třeba po hodinovém kouzle když snížím parametr na deset minut tak kouzlo
končí, protože čas se pořád počítá od prvního seslání. Toto mohu dělat do vzdálenosti definované při sesílání
kouzla (dosah). Pokud se vzdálím tak kouzlo ovládat nemohu, po opětovném přiblížení ale zase mohu kouzlem
různě manipulovat.

Přerušení vyvolávání
Pro přerušení vyvolávání se zopakuje hod na koncentraci, bonusy kouzla nejdou licitovat. Kouzlo včetně všech
ingrediencí při kouzlení je vždy ztraceno. V případě úspěchu vyzáření do okolí. V případě neúspěchu se
postupuje stejně jako při Neúspěšném seslání.

Kouzlení zadarmo:
postih -10.
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