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V rukou držíte sborník malých modulů pro
RPG hry, který vznikl v rámci 14. ročníku
designérského jamu RPG Kuchyně.

Jam je termín původně hudební, a jamovat 
značí sejít se bez obecenstva a hrát jen tak, bez dané 
notové osnovy, improvizovat a zkoušet. Je to užitečné 
cvičení, je to dobrý způsob jak skládat nové písničky –
ale hlavně je to zábava. Že nám z toho vznikl sborník, 
ve kterém si, věřím, dokáže každý najít něco 
použitelného pro vlastní hru nebo tvorbu, je velmi 
příjemný bonus. Použijte ho prosím proto například 
tak, že si zahrajete kousky, které vás zaujaly; že si jej 
pročtete pro inspiraci; a nebo že si rozmyslíte, co 
byste udělali jinak.

Příspěvky jsou řazeny náhodně, a s obsahem 
proto na stránce 3 přikládáme krátké shrnutí.

Jednotlivé moduly se dají stáhnout i jednotlivě 
na webových stránkách kuchyne.rpgforum.cz

Organizátoři: Antharon, Selhan 
Ilustrace: Quentin, Bára



Znovu zažehnout Slunce str. 3
Obří balista, která má zachránit svět před

nemrtvými, není rozhodně žádná troškařina – a jestli hráči
chtějí nemrtvé porazit, budou se muset ohánět.

Kláštor osvieteného str. 5
Jednoduchá lokace s hodně otevřenou topologií

opuštěné ruiny, s prokletým pokladem střeženým
magickými sochami a konkurenční partou lovců pokladů.

U-518 str. 7
Nejen, že kobka má tentokrát podobu prokletého

nacistického u-boatu, ale patří k ní i celý mini-setting
přístavního města Danzig, které se propadlo do Nil�heimu.

Poslední uctívač str. 9
Několikapatrová svatyně vybudována kolem

na�tového gejzíru – k tomu kmen kanibalů pro které je
místo tabu a hlavně neustálé nebezpečí výbuchu.

Zachraňte světlonoše str. 11
Zajímavé otočení představy, jak takové kobky

vypadají. Tato má jen tři místnosti, za to je ale k prasknutí
plná válečných uprchlíků, zatímco nepřátelští vojáci už
pátrají na povrchu.

Věčný principát str. 13
Hlavním obsahem tohoto modulu není samotná

kobka, ale point-crawl v okolních blatech, které skrývají jak
zřícený palác zapomenuté říše, tak způsob, jak se
vypořádat s nesmrtelnými loupeživými rytíři.

Světlo na konci sklepa str. 15
Spíše než o plnohodnotnou kobku jde malou

zříceninu, kterou by dobrodruzi mohli ideálně najít po
cestě za jiným úkolem, nicméně sklep poznamenaný
nepovedeným alchymistickým pokusem stojí za
nakouknutí.

Co pohřbil led str. 17
Ledovec, v jehož blyštivých tunelech bydlí rodinka

hobitích trosečníků a obří ledový had, na nějž asi bude
potřeba krom nabroušených mečů i chytrá taktika.

Sváča, která bude cítit až v kostech str.19
Klasická, menší nostalgická kobka se spoustou

spínačů, které sice nedávají moc smysl, ale ke správné
kobce přece patří, a samozřejmě poklad hlídaný nemrtvým
rytířem.

Skleněný dóm str. 21
Malá veselá lokace, která nenabízí nějakou

ohromnou výzvu, zato je jednoduše roztomilá. Magický
skleník uprostřed pouště – původního majitele bohužel
stihla nehoda, takže stromové chobotnice čekají na nové
návštěvníky.

Mrtvé písky str. 23
Pouštní kobka s hádankou, kletbou, mumiemi,

bronzovým minotaurem a spoustou pokladů k vybrakování
- jen pozor na hlavní artefakt, který krom jiného zajišťuje
majiteli nezranitelnost a jehož majitelství se předává jen
smrtí.

Zahrada chaosu str. 25
Jeskyně šíleného botanika, ve které číhá spousta

fantasy nebezpečí a doutnající spor dvou magických
bytostí.

Světlonoš str. 27
“Atmosféře lodi dominuje úctyplná náboženská

technofilie, pocit věčné smrti a nekonečného podrobení.”
Sci-fi horror, který celkem jistě skončí smrtí všech postav
a možná i pár okolních hvězdných systémů.

Allegřina knihovna str. 29
Pískem zavátý chrám, ve kterém si zřídila laboratoř

šílená čarodějka/vynálezkyně. Kdo si pospíší, možná ještě
stihne zachránit její poslední oběť.

Plamen pouště str. 31
Trojpatrová konstrukce ztrouchnivělého, petrolejem 

nasáklého lešení bývalé ropné studny, a svíce, která nesmí 
zhasnout - co nejhoršího se může stát?

Sběratel příběhů str. 33
Výlet do japonských legend – místo do podzemí vás

zavede do vily plné tapisérií, které jsou ve skutečnosti
zakleté příběhy.

CBETЛOHOC str. 35
Sovětský bunkr zapomenutý daleko za polárním

kruhem skrývá krom atomových zbraní také pozůstatky
biologického pokusu, který se vymknul kontrole. Kdo
nebude v průzkumu opravdu velmi opatrný, do civilizace
už se nevrátí.
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Zadání

Předmluva
Formát “jeskyně”, jak anglický termín “dungeon”

(kobka) u nás přeložili autoři průkopnického Dračího
doupěte, je starý jako RPG samotné. První
old-schoolové hry se zabývaly primárně prolézáním
podzemních tunelů plných pastí, tajných dveří,
nestvůr a pokladů - jistě, postupem času začalo být
toto omezení kamennými zdmi a temnými stropy
příliš těsné a naše hry vyrazili, ve šlépějích našich
oblíbených fantasy příběhů, cestovat divočinou,
spřádat intriky v městských uličkách nebo plavit se ke
hvězdám, nicméně jeskyně nikdy zcela nevymizely.

A není to jen pohodlné klišé, ony jsou pro 
dobrodružné RPG vyloženě příhodné: Kobka je už 
v základu enviromentální překážka, kterou bývá 
zajímavé řešit, a vzhledem k tomu, že nám z ní hráči 
logicky nemohou příliš utéct, můžeme si do ní 
přichystat spoustu detailů, které se mohou spojit ve 
skvěle připravenou hru. Nabízí ideální příležitost třeba

zaostřit hru kam chceme, dostat do ní logické puzzle, 
vyprávět atmosférický příběh skrz prostředí a nebo 
postavit postavy před skutečnou výzvu – a trénovat si 
na nich svůj designérský um se tudíž přímo nabízí.

Ne proto, že by napsat dobrou jeskyni bylo
jednoduché – kdeže. Naopak, spíše proto, že
nedostatky se projeví záhy a jasně, a vypravěč má
v pokusech zachránit to improvizací dost svázané
ruce. Hádanka, která je nevyluštitelná jinak než
náhodou; příběh, který se vůbec nedostane do hry;
lineární dráha, na které není co hrát; nebo prostředí,
které začne nudit – to všechno je zkrátka průšvih,
a u stolu se s ním jde většinou už jen srazit. A protože
žádný učený z nebe nespadl, je třeba zkoušet a zkoušet
– a já doufám, že náš jam autorům zaslaných kobek
v tomhle zkoušení pomohl.

Pojďte se příště přidat taky!

-Selhan
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Znovu zažehnout Slunce
Fi l ip „MarkyParky“ Dvořák -  RPG Kuchyně dungeonů 2021 - CC-BY

Světlonoše postavili dávní předkové, aby je chránil 

před hrůzami z podsvětí. Obrovskou balistu před 

každým úsvitem jej nabili projektilem Světla, 

přesně zacílili na oblohu a výstřelem v pravý čas 

zajistili, že další den na oblohu vyjde Slunce. 

Sluneční žár totiž spálí na popel každého 

nemrtvého, který by se odvážil vystrčit z hrobu 

svůj ohnilý spár. Jednoho dne ale posádka 

Světlonoše zaspala a nevystřelila. Toho dne na 

oblohu nevyšlo Slunce, ale obyčejná vzdálená koule 

žhavých plynů. A nemrtví povstali. 

Znovu zažehnout slunce je minidungeon v podobě 

balisty, která může znovu žažehnout Slunce a 

vyčistit tak kraj od Nemrtvých. Je možné ho hrát 

jako jednorázovu hru nebo jej zapojit jako modul do 

probíhající kampaně. Je zcela na Vypravěči, zda se 

efekt Světlonoše projevuje pouze lokálně nebo má 

jeho zprovoznění přesah do celého herního světa. 

Pro prodloužení jednorázové hry či propojení 

s kampaní je možné příchodu předřadit krátké 

putování krajinou zamořenou nemrtvými nebo 

propojit dungeon s okolím skrze ingredience 

potřebné na rituál v 1B či zažehnutí škrtátka 1C.  

1A Míření 
Přední noha balisty usazená na trojici velkých kol. 

• Uvnitř nohy ztrouchnivělý žebřík ke 2A.

Každé ráno v roce vychází slunce nad jiným místem 

nad obzorem. 

• Pro úspěch je třeba balistu správně natočit.

V kolech je zapleteno tělo válečníka v plátové zbroji 

s plamenným mečem. 

• Brání noze v pohybu.

• Při pokusu o manipulaci povstane jeho duch.

Nebude hrdinům bránit v prostém uvolnění

nohy, ale rozzuří se, pokud by si chtěli

přivlastnit jeho vybavení.

1B Přípravna projektilu Světla 
Několik kamenných stolů s okultním vybavením. 

• Napůl alchymistické stoly, napůl oltáře.

V severovýchodní stěně několik kamenných uren. 

• Jsou cítit surovou ropou.

Zdi jsou popsané křídovými nápisy. 

• Je to návod na okultní rituál, kterým se z ropy

uplácá a patřičně požehná Světelný projektil.

• Zahájení rituálu přivolá umrlce z blízkého

okolí.

• Přijdou ve třech vlnách o rostoucí obtížnosti.

Předčasné zapálení projektilu instantně spálí 

všechny nemrtvé v přímém dohledu, ale zároveň 

zničí projektil. 

1C Pata schodišté k rumpálu 
Skupina kostlivců zde bloumá kolem paty schodiště. 

• Zaútočí na každého, kdo se přiblíží.

• Jsou-li poraženi, ale jejich kosti zůstanou na

místě, po krátkém čase se znovu složí.

2A Hnízdo supodlaků 
Přímo v ústí Světlonoše se uhnízdila dvojice 

supodlaků. 

• Mají odtamtud skvělý výhled do kraje.

• Živí se mršinami, které nemrtví už skolili, ale

ještě nezvládly povstat jako noví nemrtví.

Hnízdo překáží v dráze projektilu. 

• Výstřel ho zapálí, ale bude hořet pomalu.

• Supodlaci se ho pokusí uhasit.

2B Škrtátko 
Uprostřed těla balisty se nachází magické škrtátko. 

• Runy ohně jsou vyhlaslé, je potřeba je obnovit.

• Alternativou je rozdělat v tomto místě jakýkoliv

silný ohneň.

V čase příchodu hrdinů se přibližně na úrovni 

škrtátka nachází uvolněné pouzdro na projektil 

Světla, které je třeba nabít a natáhnout. 

2C Uvolněná tětiva 
Jedna část tětivy na severním rameni je uvolněná a 

zplihle visí dolů. 

• Světlonoš dokáže jedenkrát vystřelit, aniž by

byla tětiva opravena, ale při takovém výstřelu

tětiva praskne.

Supodlakům z 2A se nebude snaha o opravu tětivy 

zamlouvat. 

2D Rumpál 
Velký rumpál slouží k natažení Světlonoše. 

• Rumpál se natahuje s pomocí velkého koše,

který se nahoře naplní kamením, spustí dolů,

kde se kameny vyloží a vynosí po schodech

vzhůru.

• Na jedno natažení je potřeba spustit koš 3x.

V místnosti je i spoušť, která odpálí balistu, je-li 

natažená. 
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Kláštor osvieteného

Dávno pradávno istý potulný kňaz chodil, kázal, vyháňal zlo a činil zázraky. Niektorí hovoria, že ich navštívil ako mudrc s knihou, aby vniesol
svetlo múdrosti do ich nevedomosti. Inde ho zas videli kráčať v brnení s kropáčom v ruke a rozsievať rany maloverným. No všetci sa zhodujú na

lampáši, ktorý bez ustania ožaroval jeho kroky. Ako jeho povesť rástla, stúpencov i milodarov pribúdalo, rozhodol sa usadiť a založiť kláštor.
Prvý postavil relikviár, do ktorého uložil Lampáš večného svetla a Knihu osvietenia. Po nečakanej a náhlej smrti sa relikviár stal aj jeho hrobom.

S kňazom však skonala aj viera, kláštor navštevovalo čoraz menej pútnikov až s posledným z nich odišiel aj posledný mních. Ostali len mŕtve
budovy, živé legendy a pochybné zvesti o hľadačoch pokladov, ktorí sa ta vybrali, no nikdy nevrátili.

Kňaz Magnus

Pôvodne paladín, neskôr kňaz, ktorému sa zunovalo násilie, aj keď sa k nemu pre dobro viery z nutnosti uchyľoval. Relikvie, ktoré získal pri 
vyháňaní démonov zo znesvätenej kaplnky ho ale pripravili o spánok, hoci mu dopomohli k sláve kláštora. Spánok si mohol privodiť 
bylinkami, elixírmi, kúzlom či litrami vína. Raz to však prehnal a odobral sa na spánok večný. Magnusove relikvie: 

Lampáš večného svetla Kniha osvietenia

Lampáš, ktorý nikdy nezhasne. Kto ho obdrží, musí odolať jeho 
vábeniu, pri neúspechu je ním posadnutý na k6 dní – nosí ho všade so 
sebou, agresívne ho pred každým ochraňuje. V prípade straty/krádeže 
hľadá a podozrieva. Po uplynutí doby prekliatia sa musí postava opäť 
pokúsiť odolať vábeniu. Pri úspechu je na nej, či si ho ponechá. Ak sa 
niekto cudzí lampáša dotkne hoc i náhodou, musí aj on podstúpiť test. 
Lampáš možno zničiť, postava, ktorá tak učiní, oslepne na k6 dní.

Kniha, ktorá pomáha nájsť hľadajúcim svetlo v otázkach 
náboženských a magických. Jej prekliatím je nespavosť. Ak jej 
vlastník túži po dobrodení odpočinku, musí si pomôcť mágiou, 
elixírom, apod. Zničenie knihy spôsobí hlboký spánok na k6 dní.

Ako sa sem dostať Náhodné udalosti

1. Skupina lovcov pokladov už pridlho čaká na spoločníkov
Johanesa a Edgara, ktorí šli preskúmať kláštor.

2. Duch kňaza Magnusa od istého času sužuje neďalekú osadu,
každý, kto ho stretne, na čas oslepne.

3. Prízrak s diamantom v ruke sa zjaví postave, ukáže na cestu
ku kláštoru, usmeje sa a zmizne.

1. Lovci pokladov prídu zistiť, kde trčia jej dvaja členovia.
2. Zrúti sa budova (hod k12 určí, ktorá).
3. Socha na nádvorí a chrliči precitnú a zaútočia.
4. Z hrobov začnú vyliezať nemŕtvi nahnevaní narušením ich

večného pokoja.
5. Magnus sa dostane z hrobu a vypýta si ukradnutú relikviu.
6. Na strechu chrámu dosadne drak unavený letom.

Martin.Vonšák[at]gmail.com © CC-BY
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1. Brána

Cez miestami zborený nevysoký val viedla dvojkrídla drevená brána,
ostali len pánty. Na bráne stojí: „Nositeľ a Ochranca nikdy nespí.“ Pár
metrov od nej leží v neprirodzenej polohe mŕtvola lovca pokladov 
Johanesa. Má natrhnuté a prakticky z kĺbu vyrvané rameno (po údere 
kropáčom sochou (3)) a polámané kosti (po vrhnutí chrličmi z chrámu 
(4)). V ruke kŕčovito zviera kus modrého hodvábu.

2. Dom hostí

stojí, aj keď k zrúteniu mnoho nechýba. Nad dverami stojí „Hosť do 
domu, Svetlo do domu.“ Dom je posvätený, postavy vo vnútri chráni 
pred nemŕtvymi. To prestane platiť, ak sa čo i len časť steny zvalí. Za 
prahom dverí, pokrytá lístím a prítmím, je osadená pasca na 
medveďa. Zariadenie tvorí niekoľko drevených postelí. Východnú 
stenu prekrýva skriňa, slúžila ako priestor pre batožinu hostí. 
Najzachovalejšia posteľ je prekrytá kožušinou, vedľa leží batoh. 
Nocuje tu Edgar, lovec pokladov i medveďov, Johanesov spoločník,
toho času prekliaty Lampášom večného svetla. Ak postavy pricestujú v
noci, Edgar tu spí, ak cez deň, hod k12 určí jeho polohu (riaď sa 
číslami na mape). 

Nálezy: medvedia kožušina dobrá do zimy i na predaj; v batohu 
proviant na k6 dní a mech vína; v skrini kedysi nepozornému hosťovi 
vypadol mešec mincí.

3. Socha kňaza Ochrancu

vysoká ako dvaja muži pôsobí nemiestne zachovalo. Je vytesaná z 
kameňa, ešte aj štít lemovaný nápisom Ochranca či lampáš zavesený 
na opasku, iba kropáč je pravý. Je možné si ho vziať, ale chce to veľkú
silu vyrvať ho z ruky. Socha reprezentuje násilnú tvár kňaza 
Magnusa (viď životopis v knižnici (6)), zároveň bráni vyneseniu 
relikvií.

Socha precitne a zaútočí, ak: sa niekto s relikviou priblíži k bráne, 
alebo sa pokúsi preliezť hradby; o tom rozhodne tabuľka náhodných 
udalostí; ju povolá Magnus.

4. Chrám svetla

Zachovalú budovu tvorí jedna loď, hlavný vstup vedie po schodoch z 
juhu cez portál tvorený dvoma okrídlenými démonickými chrličmi 
(prebudia a zaútočia, ak sa postava s relikviou rozhodne preliezť val, 
alebo utečie soche cez bránu), druhý z rajskej záhrady (7). Vnútro 
tvorí mramorová dlažba, kamenné lavice a oltár. Na bokoch stoja dve 
asi meter vysoké sochy, jedna je postava v brnení, so štítom a 
kropáčom, na piedestáli je nápis „Ochranca“. Druhá zobrazuje kňaza 
v ornáte zvierajúceho knihu, piedestál hlása „Nositeľ“. Sochy spája 
lampáš zavesený na opasku a rovnaká tvár. Tá v ornáte prezentuje 
osvietenskú stránku kňaza Magnusa. 

Z oltára, ktorý slúži ako relikviár i Magnusov hrob, sa šíri mŕtvolný 
puch spôsobený násilným otvorením a lajdáckym vrátením ťažkého 
poklopu. Príval vzduchu spustil rozklad inak zachovalého tela. To je 
zabalené v modrom hodvábnom habite, časť pri opasku je vytrhnutá 
(bol tam Lampáš), na hrudi prekríženými rukami zviera Knihu. 
Magnus sa pokúša vyslobodiť, aby si vzal späť relikviu, poklop je 
priťažký, a tak sa z chrámu ozýva len občasné búšenie.

Von sa dostane, ak: sa mu podarí za pomoci/nedbalosti postáv 
odstrániť poklop; o tom rozhodne Náhodná udalosť. Inak si za k6+1 
nocí privolá nemŕtvych z cintorína (8), ktorí mu s poklopom pomôžu.

Nálezy: Kniha osvietenia.

5. Sakristia

Malá prípravná miestnosť na obrady, skriňa so zničenými habitmi a 
ornátmi, v jednom je zaseknutý kľúčik (od truhličky v 10). Na stene 
visí skrinka s pár striebornými a zlatými kalichmi.

6. Knižnica

Západná stena je zvalená, strecha ledva drží, v troskách regálov 
možno nájsť pár ťažko čitateľných rukopisov a zvitkov. V 
juhovýchodnom rohu knižnice je pri troche snahy použiteľný 
alchymistický stolík. 

Nálezy: Magnusov životopis; zvitky (treba ich rozlúštiť, neúspech 
zasiahne postavu kúzlom) – slepoty, svetla, spánku; fľaštička s 
nápojom spánku.

7. Rajskú záhradu

lemuje zničené stĺporadie, krásne kvety a vzácne byliny vystriedala 
burina. V strede sa nachádza studňa. Hĺbka asi desať metrov, na dne 
sa ligocú mince. Voda je za normálnych okolností pitná. Ak postava do
studne vhodí mincu, voda vystúpi až po okraj, aby sa mohla napiť, čo 
má liečivý efekt. Ak sa postava pokúsi vybrať mince z dna, pri 
úspechu sa obohatí o k12 mincí, ale rovnaký počet dní bude prekliata 
– akýkoľvek spôsob liečenia bude mať 50% šancu na neúspech.

8. Cintorín

Za hrdzavým kovovým plotom je pochovaných 12 mníchov. V prípade
prebudenia Magnusa cintorín slúži ako zdroj pre nemŕtvych v boji.

9. Záhradky

slúžili na dopestovanie zeleniny a ovocia, ostala len burina a pár 
jabloní, ktoré ešte rodia.

10. Dom mníchov

stojí, no strecha sa už prepadla. Tvorí ho 5 miestností, v 4 sú po 3 
kamenné postele (mnísi si odopierali pohodlie), piata, najväčšia, 
slúžila ako „sklad“ spoločného majetku. Okrem skrine so zvyškami 
habitov a iného oblečenia v miestnosti nič nie je. Až na svietnik 
osadený na južnej stene. Keď ho postava povytiahne, vyskočí spod 
neho tehla. Za ňou sa v malom otvore skrýva krehká truhlička s 
diamantmi. Otvoriť sa dá kľúčikom zo sakristie (5).

11. Spoločenská budova

ergo kuchyňa (použiteľná), jedáleň i sklad potravín zároveň.
Nálezy: sucháre, pokryjú proviant na k6 dní.

12. Stajne

sú v troskách, kôlňa za nimi však nápor času zatiaľ vydržala. 

Nálezy: lano, sekery, motyky, pluh, rebrík, kladivo, apod.

Martin.Vonšák[at]gmail.com © CC-BY
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 SLOBODNÉ MESTO DANZIG  , MAREC 1946  (Nasledujúci úvod GM prečíta hráčom.) 

 V novembri 1944 vás počas náletu vysadili z bombardéra  B24  neďaleko Danzigu. Priorita č. 1: získať šifrovacie 

 zariadenie - Enigmu, ktoré na komunikáciu používajú nacistickí mystici - Nebelwandler (Chodci v hmle). Po jednom 

 zo silnejších výbuchov celú krajinu ožiarilo silné červené svetlo. Otvorila sa brána do  Niflheimu  , mýtickej 

 krajiny zo starých severských povestí. Danzig pokryl sneh, hmla a pach smrti, po krajine sa rozliezli beštie z 

 hmly. 16 mesiacov sa pokúšate prežiť v ľadovom pekle, nájsť Enigmu a nadviazať spojenie so svetom za bariérou, 

 ktorá obkolesila Danzig. Na pláž vyplavilo vrak ponorky pomaľovaný runami a zvláštnymi obrazcami. Mohla by sa 

 Enigma nachádzať v ponorke? Pomôže vám s rozšifrovaním denníka, ktorý ste našli pri mŕtvole nacistického 

 mystika? Ukrýva denník kľúč k prekonaniu bariéry, alebo aspoň vysvetlenie, čo sa počas vašeho výsadku stalo? 

 KOMANDO GAWAIN, Sekcia IX  (Svetlonos),  Oddelenie pre zvláštne operácie  (Special Operations Executive, SOE). 

 Symbolom Svetlonosov je fakľa, cez ktorú sú skrížené 

 kľúč strážcov vedomostí a šabľa obrancov svetla. Každý 

 hráč si vyberie jednu postavu, zvyšok sú nezvestní. 

 Štandardná výbava:  karabína De Lisle  ,  pištoľ 

 Ballester-Molina  , spacák,  Fairbairn-Sykesov bojový 

 nôž  , hodvábna šatka s mapou Danzigu, kompas,  bodák  , 

 samovražedné tabletky v gombíkoch, fľaša, nepremokavý 

 plášť, 2 náhradné zásobníky do karabíny aj pištole, 

 biely maskovací oblek. Extra výbava podľa popisu. 

 Niektorí agenti Sekcie IX ovládajú magické sily na 

 rôznej úrovni - Učeň, Tovaryš, Adept, Majster, 

 Veľmajster - podľa počtu kruhov mágie: Oheň, Zima, 

 Temnota, Myseľ, Runy, Kliatby, Liečenie, Jasnozrivosť, 

 Lykantropia, Ochrana. Na aktivovanie mágie potrebuje 

 čarodej krv, svoju, alebo cudziu. Magické krvavé 

 rituály a obätovanie dokážu kúzla výrazne posilniť. 

 Pomocou rún, obrazcov a rituálu je možné spútať kúzlo 

 do amuletu, predmetu, tetovania alebo zbrane. 

 *  KAPITÁN WINDHAM PARKER, britský komando, Tovaryš svetlonos (oheň, jasnozrivosť). 2x  Vysielačka SCR-536  .

 * SERŽANT CHARLES RECHENMANN, židovský prieskumník. Amulet s rytinou rysa, ďalekohľad, garota.

 * SERŽANT MAYA VON MANTEUFFEL, nemecká historička, lokálny kontakt. Adept svetlonos (myseľ, runy, ochrana).

 * DESIATNIK MARCUS BLOOM, britský ostreľovač. Ostreľovačka Lee Enfield No. 4 MKI, ďalekohľad, maskovacia deka.

 * DESIATNIK DOROTHY BADEN-POWELL, britská kryptografka. Zápisník, baterka, mechanická kalkulačka  Curta  .

 * VOJAK RAYMOND LABROSSE, kanadský výsadkár. 3x vrhací nôž, Webley Revolver, garota, 4x granát, lano, svetlica.

 * VOJAK BLANCHE CHARLET, britská šoférka. Kožená taška s nástrojmi, olejnička, páčidlo, garota, sada pakľúčov.

 * VOJAK ALF ESPEDAL, nórsky mariňák.  Šabľa  , signálna pištoľ, 3x granát, 2x vrhací nôž, 4x zásobník do karabíny.

 * VOJAK HAVIVA REIK, židovská medička, Tovaryš svetlonos (Liečenie, Lykantropia). Medikit, lieky, fľaša pálenky.

 U-518  : Diaľková  útočná  ponorka  typu IXC.  76 metrový vrak, mierne naklonený, predná časť odtrhnutá výbuchom. 

 D  Paluba pokrytá dreveným obložením, 105mm delo vpredu, 

 37mm delo vzadu. Zábradlie je poškodené. 

 OQ  Dôstojnícke kajuty. V každej je poschodová posteľ. V jednej 

 je Úlfhéðnar so sekerou, v druhej 2x draugr s pištoľou. 

 Tu  Veža s 2 periskopmi a šnorchlom, 20mm protilietadlový 

 guľomet. Na boku sú namaľované siluety svorky vlkov. 2x 

 Draugr s bodákom v dôstojníckej uniforme vo veži. 

 Z  Velín. 2x berserker so samopalom  MP 40  , 3x draugr s 

 pištoľou Walther P38 a bodákmi. Stôl s mapami, ovládacie 

 prvky ponorky. Rebrík do veže. 

 C1  4 poschodové postele, 3x draugr v koženej uniforme, 

 neozbrojení, ležia na posteliach. Poklop v strope. Pod 

 podlahou sklad torpéd. 

 C2  6 poschodových postelí, na každej leží vysušená múmia v 

 uniforme, z hrude každej trčí bodák. Poklop v strope. Pod 

 podlahou sklad torpéd. 

 M  2 dízlové motory, náradie, bandasky oleja, 2x draugr s 

 bodákom v koženej uniforme v uličke medzi motormi 

 T  Pôvodne 4 predné torpédové komory, odtrhnuté výbuchom. 

 Okraje diery sú kriedou popísané runami. 

 E  2 elektrické motory, náradie,  ovládanie  , 3x draugr  F, 0, G  Rádiostanica  a  Sonar  , WC, lodná kuchyňa. 

 B  Batérie, pomaľované runami ᚱ a ᛋ a obrázkami losov.  PQ  Šesť poschodových postelí, 5x draugr v koženej uniforme. 

 CQ  Kapitánova kajuta. Trezor pod posteľou. Kombinácia je 

 číslo jeho psej známky. Obsahuje Enigmu, lodný denník, 

 osobný šifrovaný denník, mapy, zlaté tehličky, pištoľ 

 Walther P38, 2x zásobník, tri amulety (oko, štít, mamut). 

 A  2 zadné torpédové strieľne. Fregattenkapitän 

 Hans-Günther Brachmann - valravn, Majster (Temnota, Runy, 

 Ochrana, Lykantropia). Ruky biele od kriedového prachu. 

 Šabľa, MP 40, Walther P38. 

 NÁHODNÉ  STRETNUTIA A OBJAVY  (6 na kocke znamená stretnutie, keď postavy vstúpia do budovy alebo nový segment 

 na mape Danzigu. 2k6 určí, čo našli, alebo koho stretli. Čím bližšie k 7, tým bežnejšie, bližšie k 2/12 vzácnejšie.) 

 Zbraň  Predmet  Jedlo  Civil  Vojak  Zviera  Budova  Národnosť  Udalosť 

 2  Odstreľovačka  Cigarety  Káva  Lekár  Psovod  Mamut  Nemocnica  Rus/Ukrajinec  Pogrom 

 3  Samopal  Benzín  Zelenina  Právnik  Spojár  Svorka vlkov  Polícia  škandinávec  Lúpež 

 4  Brokovnica  Lieky  Alkohol  Pekár  Medik  Ľadový Medveď  Reštaurácia  Poliak  Prelomený ľad 

 5  Pištoľ  Peniaze  Mlieko  Mechanik  Výsadkár  Zubor  Sklad  Nemec  Prostitúcia 

 6  Sekera  Zápalky  Vajcia  Sedliak  Námorník  Tuleň  Obchod  Nemec  Smrtiaci mráz 

 7  Nôž  Náradie  Múka  Robotník  Pechota  Túlavý Pes  Dom  Nemec  Sneženie 

 8  Bajonet  Kniha  Mäso  Remeselník  Sapér  Stádo sobov  Dielňa  Nemec  Snehová Búrka 

 9  Revolver  Sviečky  Konzervy  Úradník  Šofér  Mrož  Krčma  Nemec  Žiadosť o pomoc 

 10  Puška  Náboje  Obilie  Umelec  Ranger  Los  Stajňa  Žid  Vlúpanie 

 11  Granát  Pakľúče  Ovocie  Učiteľ  Ostreľovač  Šabľozubý lev  Lekáreň  USA/UK  Prepadnutie 

 12  Guľomet  Cennosti  Čokoláda  Vedec  Rozviedka  Uviaznutá veľryba  Úkryt  Iná  Zrada 

 BEŠTIE  Z HMLY  (Najslabšie sa boja ohňa, pre niektoré je striebro smrtiace. Boj s najväčšími beštiami je bez artilérie nemožný.) 

 2  Kraken  Morská  beštia podobná chobotnici so zobákom. Dokáže rozpárať lodný pancier aj potopiť menšiu loď. 

 3  Valravn  Elitný bojovník, dokáže sa premeniť na vlka aj havrana, niektorí dokážu čarovať (Temnota, Lykantropia). 

 4  Seidhr  Čarodej, vládne temným silám Niflheimu. Strach, chlad, tma, smrť a ľad sú jeho zbraňami. 

 5  Úlfhéðnar  Napoly človek, napoly vlk. Bojuje pazúrmi alebo  chladnými zbraňami, neznáša striebro. Guľky ho nezrania. 

 6  Vargr  Obrovský vlk, loví v svorkách. Vyhliadnutú korisť je svorka schopná stopovať a štvať akokoľvek dlho. 

 7  Thrall  Pomalá mŕtvola bývalého civila. Letargicky čaká, kým sa korisť priblíži, potom zaútočí. Výnimočne ozbrojený 

 8  Draugr  Nemŕtvy vojak snažiaci sa ukojiť večný hlad. Ozbrojený, ale nie veľmi inteligentný ani rýchly. 

 9  Berserker  Bývalý dôstojník, agresívne útočí na všetko, treba ho doslova rozsekať na kusy, menšie zranenia nevníma. 

 10  Troll  Takmer 3 metre vysoký predátor, obete trhá tesákmi a pazúrmi. Neuveriteľne rýchlo regeneruje zranenia. 

 11  Jötunn  Ľadový obor, vyšší ako dvaja chlapi. Obojručným mečom alebo obrovským kyjom máva ľahko ako vojak bodákom. 

 12  Nidhogg  Obrovský ľadový drak, dokáže sa po snehu kĺzať veľkou rýchlosťou a zaútočiť ľadovým dychom. 
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1 – Povrch (kamenitá plošina)
Studna – 4m v průměru, kolem 4 žilnaté
obelisky, jeden z nich povalený, na okraji
studny 4 převislá stupátka, ze studny stoupá
řídký nažloutlý dým, přes otvor je položeno
několik tlustých polen, která gejzíru obstojně
odolávají, pach nafty
Gejzír – občas vytryskne ze studny mocný
proud horké páry a nažloutlé tekutiny
(každou půlhodinu hoď 2k6, gejzír tryská
pokud padne 12 a víc / pokud gejzír netryská,
přičti k dalšímu hodu kumulovaný bonus +1),
před výtryskem dole hluboké zabublání,
výtrysk trvá 2k6 minut, pach nafty, žilky na
pocákaných obeliscích se na chvíli rozzáří.
Co dává bonus k příštímu hodu na výtrysk:
Krev humanoida (aspoň decilitr): +6
Krev savce (aspoň decilitr): +3
Schodiště – neudržované, kamenné, točité u
zdi studny, mizí v kouři a tmě dole

2 – Schodiště (11/12/20°C)
Široké půl metru, některé schody chybí, metr
hluboko je zeď zčernalá, jakoby po výbuchu.
Schody končí u vstupu do Přípravny (3).

3 – Přípravna (10/12/25°C)
Lavice – dřevěná, odklápěcí sedadlo, vnitřek
plný ostrých keramických střepů, pod nimi
keramická vložka do krku. Je-li správně
umístěná, zní hlas hluboce a tajemně.
Almara – dveře vylomené, na dně kostra a
rozťatý troubící roh
Němý sluha – leží pod ním bílá šňůra (2 m)
s mnoha uzly (Provaz Utsava – chová-li se
nositel tajemně, zvyšuje mu provaz autoritu).

4 – Malý sklad (11/11/25°C)
Zraněný Kharmal – sedí v rohu, kolem 2k4
mrtvých světlopýrů, s námahou vytrčí proti
postavám oštěp a zasípe „Kdo jste?“
Rozsekaná almara – v troskách vědro s
tuhou bílou hmotou (po přidání nafty a
hnětení vznikne průhledný a zářící gel, rychle
schne a stává se neviditelným, po namokření
naftou se krátce rozzáří).
Dřevěný stojan – tupá a rezavá mačeta

Historie (pro lepší orientaci Vypravěče)
Místo, kde ústy věštce promlouval sám
Světlonoš – bůh světla a znalostí. Po
hození obětí (vyžadovaných Světlonošem)
a cenností (které si jako cenu za věštbu
přidal personál) do studny vytryskl gejzír,
pocákané obelisky se rozzářily a zájemcům
odhalily část budoucnosti. Cennosti,
neurčené k brzkému použití, byly
ukrývány do skrýše.

Okolí
Cesta ke gejzíru – během obou posledních
půldnů cesty ke gejzíru hoď 1k3 na setkání:
1 – tři přátelští Holohlavci (ulovili 2 zajíce)
2 – chycená liška v loveckém oku - ještě žije
3 – klidný šaman Holohlavců sbírá byliny
Tábor Holohlavců – asi 2 km od studny
Čedičový masiv – asi 200 m od studny,
kdysi se tu těžilo, polámané dřevěné vozíky,
ruiny tří přízemních kamenných staveb.
Smrad – už 100 m od studny to smrdí naftou

5 – Sklad čediče (8/11/40°C)
Hromada - u stěny různě velké kusy čediče,
vhození čediče do gejzíru způsobí postih při
příštím hodu na tryskání.

Dřevěný stojan – dva rezavé krumpáče
Velké rovnoramenné váhy – rezavé a
poškozené, šikula zvládne opravit, vedle
rezavá kovová závaží (1kg, 5kg, 10kg).

6 – Ochoz (8/11/40°C)

7 – Technická místnost (8/11/40°C)
Masivní dřevěný stůl – špachtle, kleště, pod
stolem několik tenkých klecových prutů
Klece – u zdi stojí 5 klecí, zprohýbané, 30cm
v průměru, vysoké půl metru, nahoře oko.
Stojan – 2 podběráky (děravá síť, Ø 40cm)

8 - Třídící místnost (6/9/55°C)
Tři truhly bez víka – v jedné seschlé
ořechové větve, jinak prázdné
Kostra na podlaze – mezi kostmi zlatý zub,
vedle leží zlomená mačeta
Podlaha – kovový kruh (Ø 1.5m, na jedné
straně držadlo), uvnitř kruhu rozcupovaná síť
Světlopýři – u stropu jich visí 3k6
Stojan – prázdný

9 – Zúžené místo (6/9/55°C)
Průměr studny 1.5 m, kovový kruh z Třídící
místnosti (7) na otvor perfektně sedí.

10 – Svlékárna (6/9/55°C)
Němí sluhové – 4 konstrukce k odkládání
šatstva, na jednom těžké roucho se symbolem
Světlonoše (na nositele neútočí světlopýři, při
odolávání účinkům gejzíru má výhodu),
páchne naftou
Dřevěný poklop - madlo, ke zvednutí je
potřeba průměrná síla, pod poklopem úzký
komín s žebříkem do Sloupové síně (12).
Velké vědro – uvnitř ztuhlá bílá hmota (viz.
místnost 4)
Zeď – bílá malba lidské postavy se symbolem
Světlonoše místo srdce
Světlopýři – u stropu jich visí 3k6

11 – Obřadní místnost (4/7/70°C)
Kamenný stolec 2x1m – vysoký 0.5 m.
Pomalovaná zeď – bíle nakreslený symbol
Světlonoše s malou postavou před ním
Policové skříně – jedna pobořená, ve druhé
pilky, háčky, šídla, vše rezavé + pár
keramických nádob
Světlopýři – u stropu jich visí 4k6

Pelech – vytvořen ze tří těžkých, naftou
páchnoucích plášťů se symbolem Světlonoše,
leží v něm tři mrtví světlopýři a jedna zlatá
mince s neznámou podobiznou.

12 – Dno studny (1/4/80°C)
Gejzír – v díře to bublá a syčí
Zmutovaný uctívač – tiše stojí vedle gejzíru,
útočí od pohledu.
Hustá mříž – zahrazuje chodbu vedoucí do
Sloupové síně (12) (ani světlopýr neproletí),
od gejzíru tam vede plná strouha nafty.
Kostra na ochozu – leží pod vytaženým
kotoučem, kolem je kostí víc než z jedné
kostry, okolní zdí poznamenané výbuchem
Kotouče – do zdi původně vsazeno šest
kamenných kotoučů s madly o průměru 0,5
m, mezi madly symbol, váha asi 80 kilo, za
kotouči pohřební komory bývalých věštců,
jeden kotouč vytažen a leží na ochozu, popis
komor (asi 2m hlubokých) v tabulce dole.

13 - Sloupová síň (4/7/70°C)
Podlaha – zatopená naftou do výšky 20 cm,
snížený prostor je oddělen bariérou
Snížený prostor – hluboký 2 metry, na dně
kolem plošin několik koster různého stáří
Čtyři plošiny – vysoké asi decimetr, nahoře
kovový oblouk pro nohy, pokud jsou všechny
zatíženy min. 50kg, bariéra klesá a snížený
prostor je rychle zaplaven, na všech
zaplavených zdech se krátce rozzáří symbol
Světlonoše (obrázek vpravo).

Před třiceti lety bylo místo vypleněno
nájezdníky a tradice věštců přerušena.
Kromě jednoho pomocníka, který skočil
do gejzíru, byl celý personál vyvražděn.
Nájezdníci odjeli, gejzír tryskat nepřestal,
pomocník přežil, avšak změnil se.
Nedávno se v blízkosti usadil lidský kmen
Holohlavců, který gejzír využívá k úpravě
masa a nebožtíků, do studny však raději
neleze.

autor: Ota / mklepsa@seznam.cz licence: CC-BYvzniklo v rámci akce „Dungeonová kuchyňa 2021“ – www.rpgforum.cz

POSLEDNÍ
UCTÍVAČ

Velikost Pěst Míč Bečka
Víc

Váha 1kg 20kg 400kg
Postih -1 -2 -3 -4

Symbol
(zleva) Popis

kostlivec v rouchu útočí a chce 
s někým spadnout do gejzíru, 

kalich Reweol (2k6 krát odhalí 
do něj nalitý jed)

dvě kostry (muž a žena), zlatá 
čelenka (symbol Světlonoše), 

dva cenné prsteny, 5k6 zl.

kostra, stříbrný řetízek s broží 
(Světlopýr), stříbrný tác, 3k6 

stříbrných

kostra, krátký meč Luks (když 
někoho zabije, oběť září 1k6 

minut žlutým světlem)

kotouč vytažen,
v komoře pár lidských kostí a 

1k6-3 měďáků

popis komory na druhé 
straně)

Po dvou minutách voda odteče
do skrytých odtoků u dna.

OMLUVA:  omlouvám se všem chemikům a jiným naftologům - použitá nafta je magická a nechová se zcela jako běžná nafta 
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↓ 8 m

↓ 16 m

↓ 20 m

Světlopýři
Šedí, dvakrát větší než
netopýr, na lov ze studny
vylétají v předvečer, za
soumraku se vracejí.
Jsou-li sytí, křídla jim
žlutavě září. Živí se
hmyzem i krví. Uvnitř
agresivní jen odpoledne.
Útok hejna lehce zraní a
dezorientuje (postihy v
boji, možnost pádu do
gejzíru).

Holohlavec Kharmal
Hrdý svalnatý mladík, zlomené obě
nohy, na schodech ho překvapili
světlopýři a on spadl o 5m níž,
žízeň a hlad, po plísni na zdi zvracel,
už byl smířený se smrtí, při správné
péči se mu nohy zahojí za 2 měsíce.
Proč šel do studny – chtěl se ukázat,
něco ze studny donést a vyzvat
náčelníka k boji o vedení
Co slyšel – každý den šustot křídel,
nelidské skřeky zdola
Tabu – kdybych porazil náčelníka,
vyženu šamana a tabu zruším
Výbava – tesák, oštěp, čutora,
náhrdelník s kančím klem (vyrytý
nápis Kharmal).

Kmen holohlavců
Lovci a sběrači, oštěpy, luky, kyje, silný náčelník, moudrý
šaman, všem září oči, každý půlden u gejzíru hoď 1k6:
1+2 = pohřební průvod 3k6 členů + šaman + náčelník, v gejzíru
očistí mrtvého, pak ho sní (jen 1x, pak tento hod ber jako 6).
3+4 = 2k6 členů + náčelník, na gejzíru upraví kamzičí maso (jen
1x denně, pak tento hod ber jako 6), chutná jim to
5+6 = nic
Šaman o gejzíru = nesmíme tam, posvátná voda, dává nám sílu
Náčelník o gejzíru = před 5 dny tam vlezl Khramal a už
nevylezl. Jestli vyleze, bude stejně usmrcen, porušil tabu. Vy
nejste Holohlavci, klidně si tam vlezte.

Rizika vyčerpání
Dole panují vysoké teploty, zvaž přiměřené
ověření výdrže po všech namáhavých
aktivitách. Neúspěšné postavy jsou unavené
a navíc musí spotřebovat denní dávku vody,
jinak hrozí dehydratace.

Rizika pádu do gejzíru
Extrémní popáleniny
Tupé údery (skály pod hladinou)
Ztráta orientace a utopení

Rizika výbuchu
Při používání otevřeného ohně každou půlhodinu hod 2k6 a
porovnej s červenými čísly za názvem lokace – první platí v
okamžiku tryskání a půl hodiny potom, druhé kdykoli jindy.
Přehození čísla o 1-2: malý výbuch, střední popáleniny
všech v lokaci
Přehození čísla o víc: velký výbuch = těžké popáleniny a
tupý úder pro všechny v lokaci + střední popáleniny v
sousedních lokacích.

Rizika zásahu gejzírem
Popáleniny (horká pára)
Tupý úder + ztráta rovnováhy kvůli síle tryskající nafty
Možný výbuch, má-li oběť v ruce otevřený oheň.

Obecné vlastnosti interiéru
Vápencová jeskyně, dotvořena
uměle. Ve všech místnostech na
stropu kovový hák. Všude smrdí
nafta. Stěny potaženy žlutou plísní
(po konzumaci hrozí zvracení),
která tlumí zvuky. Skrz celou
studnu stoupá nažloutlý dým.

↓ 12 m

Řazení kotoučů zleva

vytažen

řez komorou za 
tímto 

kotoučem 
zobrazen vlevo

Řez komorou za
tímto kotoučem:

Poklady v komoře:
Štít Avasós – o 1/3 snižuje nositeli
zranění. Když přesáhnou pohlcená
zranění limit, štít vybuchne a
středně zraní vše kolem (i nositele).
Velká lebka – mezi očima vsazen
malý rubín, její pohled může obrátit
nižší nemrtvé na útěk.
Truhla – drahé kameny a různé
šperky dle úvahy Vypravěče.

Zombočerv
Intenzivní smrad. Červ vydává
bledé světlo. Vetřelce překvapí
zespodu. Tlama plná zubů chrlí
smrduté spóry způsobující závratě,
pohybem těla může způsobit
otřesy a jednou zasypat začátek
tunelu (1 minuta na úklid). Tuhá
kůže. Sežere-li ořechové listí, je na
3k6 minut umrtven. Ven nevyleze,
ale couvat umí. Váha 200 kg.

Zmutovaný uctívač
Shrbený, obrovské zářící oči, plesnivé roucho, velký žlutý jazyk. Živí se
mrtvými světlopýry a plísní, naftu pije. Nahoru nechodí. Tuhá vrásčitá
kůže, vidí ve tmě, vydrží překvapivě hodně.
Skřekem přivolá do boje agresivní hejno světlopýrů. Umí skanutím své
krve do gejzíru vyvolat výtrysk, jehož účinkům odolává. V ruce rezavý
krátký meč. Po smrti se jej světlopýři snaží dovléct do gejzíru. Tím
nastane megavýtrysk, který zasáhne vše v dosahu 50 m od studny.

Míra světla
v lokacích

1 /2
světlo

3 / 6
šero

4 / 5 / 7 / 9
barvy, detaily

8 / 10 / 12
věci, tvary

11 / 13 / komory
úplná tma

zář z červa
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Okrová armáda táhne krajem a za sebou zanechává jen spoušť a zmar. Tisíce lidí prchly ze svých domovů. Vás ale zajímá 
jen jeden z nich – Světlonoš Johann. Indicie informátorů vás nasměrovaly do kaple Božího utrpení, umístěné na kopci nad 
městem Az. Okolí už ale pročesávají početné průzkumné oddíly Okrových. Musíte se jim za každou cenu vyhnout a najít 
Světlonoše dřív než oni. 

Tento dungeon je nezávislý jak na systému, tak i na settingu a žánru. Epizodu je možné zařadit do libovolné kampaně, kde 
probíhá válka, ať už je to fantasy, sci-fi nebo třeba naprosto realistická současnost. Rasu a podobu Okrové armády i uprchlíků 
ponechávám čistě na vás, stejně jako si můžete potřebám své kampaně upravit i ostatní prvky. 

Průvodní poznámky: 

Ponechávám na ctěném vypravěči, aby si ve 

vazbě na kampaň sám stanovil, co je 

Světlonoš zač, jaké jsou jeho schopnosti, čím 

je důležitý a proč a na čí pokyn postavy 

Světlonoše hledají. Může jít o jeho záchranu 

stejně jako eliminaci, a postavy mohou ale i 

nemusí vědět, jestli ho vedou do bezpečí či na 

smrt. V každém případě toho o něm ale moc 

nevědí a pokud ho chtějí identifikovat, měly 

by po cestě získávat indicie od lidí, které 

potkají – ti jim mohou prozradit například že 

nejspíš bude v poslední místnosti katakomb, 

že je to starší muž s bílým fousem, že je zde se 

svou dcerou nebo že má seveřanský přízvuk. 

Tyto indicie jsou zásadní pro závěrečnou 

scénu. 

Hlavní rys dungeonu je, že je PLNÝ LIDÍ. Lidí 

různých společenských vrstev, s různými 

charaktery a pohnutkami, které spojuje ale i 

rozděluje útěk před válkou a potřeba 

uniknout nepřátelům. Lidí, kteří už se 

v katakombách skrývají možná i několik dní (a 

podle toho to tam taky vypadá) a kteří jsou 

sice zbídačení, ale pořád budou reagovat na 

každou akci postav i na sebe navzájem a tím 

dávat dungeonu život. Je tu hlava na hlavě. 

Nemůžete projít místností, aniž byste někomu 

nešlápli na nohu, jestli ne rovnou na břicho 

nebo na hlavu. Nemůžete nic udělat, aniž by u 

toho nikdo nebyl, a o ničem se poradit, aniž 

by to neslyšely nepovolané uši. Hrajte s tím. 

ZACHRAŇTE SVĚTLONOŠE 
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0/ INTRO Jestli chcete, můžete si zahrát plížicí scénu, 

ve které se postavy snaží prokličkovat mezi Okrovými 

a nepozorovaně proniknout do kaple. 

I/ KAPLE Postavy dorazí do kaple, ve které ale není 
živé duše. Lavice jsou rozházené, ale výzdobu zatím 
nikdo neuloupil. Uprostřed hlavní lodi se tyčí 
impozantní oltář z dubového dřeva. 

Uprchlíci ukrývající se v podzemí oltář posunuli 
doprostřed místnosti tak, aby jím zakryli schodiště do 
katakomb. Postavy musí vstup najít. Když se budou 
chystat oltářem pohnout, připomeňte jim, že laici, 
kteří se neuctivě dotknou posvátného dřeva, na sebe 
mohou přivolat hněv bohů. 

Jakmile postavy uvolní vchod do podzemí, ze tmy 
schodiště se proti nim vyřítí několik dětí různého věku 
a rozutíkají se do všech stran. 

Děti se zoufale snaží odvést pozornost postav a dát 
ostatním šanci vchod znovu a lépe zatarasit. Mohou 
při tom ale vylákat postavy ven z kaple přímo do 
rukou Okrových, nebo na sebe nepřátelské 
průzkumníky nechtěně upozornit hlukem. 

II/ MÁRNICE Místnost pod schody za normálních 
okolností zřejmě slouží jako márnice. Spíš hmatem 
než zrakem můžete u stěn odhalit velké bloky ledu a 
na nich naskládané hromady těl vojáků i civilistů. Nyní 
je ale místnost zaplněná vyděšenými lidmi – starci, 
mrzáky, ženami, dětmi i těmi, kdo přišli poslední a 

lepší místo na ně nezbylo. Místnost naplňuje skoro 
úplná tma, ukrutná zima, tlumené naříkání dětí a 
neodbytný pach smrti. Bledé světlo a zoufale 
nedostatečný závan čerstvého vzduchu sem přivádí 
jen úzká čtvercová šachta ve stropě, lucernium. 

Uprchlíci se budou postav nejprve bát a žadonit o 
milost. Pokud zjistí, že jim postavy nepřišly ublížit, 
začnou žebrat o jídlo, léky, přikrývky nebo zbraně, 
případně se pokusí družinu odehnat pryč s tím, že pro 
víc lidí už zde není místo. 

III/ AMBULACRUM Druhá místnost je ambulacrum – 
dlouhá vysoká chodba, jejíž stěny jsou po obou 
stranách tvořeny loculy, výklenky vysekanými do 
skály, do kterých jsou pohřbíváni mrtví. I tato 
místnost je plná lidí. První postava, která se začne 
davem prodírat, po pár krocích před svým obličejem 
uvidí lesk krátké čepele. Družina je obklíčena 
skupinou hrdlořezů, kteří už ostatní uprchlíky obrali, 
o co mohli, a teď chtějí to, co přinesli nově příchozí.
Na vzdálenějším konci chodby se tyčí mohutná socha 
anděla smrti, na kterou přímo dopadá bledý paprsek 
světla z lucernia. V napřažených rukách sochy si 
zřídila hnízdo Marfa, která hrdlořezům velí. Podél 
stěn jsou rozmístěné hliněné pohřební urny, které se 
při neopatrném pohybu snadno zvrhnou a roztříští. 

Padouchy je možné porazit násilím, zastrašit nebo jim 
prostě dát, co chtějí. Nezapomeňte ale, že jakýkoli 
hluk prozradí úkryt Okrovým. Ponechávám na 
settingu a úsudku vypravěče, zda Marfa číhající ve 
svém hnízdě bude mít nějaké magické nebo psyonické 
schopnosti, či zda snad dokonce v momentě nouze 
probudí na pomoc mrtvé uložené v loculech. 

IV/ ARCOSOLIUM Za sochou anděla se nachází 
průchod do poslední místnosti, zdobeného arcosolia, 
které si pro sebe a své rodiny zabrali ti nejvlivnější, 
nejbohatší, nejuznávanější a nejsilnější 

mezi uprchlíky. I tak se ale kolem sarkofágu uprostřed 
malé hrobky tísní tolik lidí, že zde není k hnutí a 
vzduch je těžko dýchatelný. Jeden z nich musí být 
Světlonoš – ale který? 

Johann se nebude chtít postavám vydat, protože 
nevěří v jejich dobré úmysly. Naopak někteří jiní rychle 
vycítí příležitost dostat se z téhle zpropadené díry 
s ozbrojeným doprovodem, a začnou se za Světlonoše 
vydávat. Část přítomných ví, kdo pravý Světlonoš je, 
ale ne všichni to budou chtít říct, nebo alespoň ne 
zadarmo. Postavy mohou uprchlíky vyslýchat jednoho 
po druhém, ale čas neúprosně běží a Okrová armáda 
úkryt jistě co nevidět nalezne… 

V/ OUTRO Ať už se Světlonošem nebo bez něj, cesta 
ven vede přes kapli, která je v tuhle chvíli již plná 
Okrových… 

Často hráčům zdůrazňujte hlavní prvky, které 

charakterizují atmosféru tohoto dungu: 

tma – napjaté šeptání – pach – zima – strach 

lidi úplně všude –nedůvěra – nedostatek času 

Uprchlíci v katakombách celou dobu mluví 
nanejvýš polohlasem, protože vědí, že okolí 
počesává Okrová armáda. 

Pokud postavy vyvolají jakýkoli hluk – třeba 
hádkou nebo bitkou – vojáci se brzy přiřítí po 
schodech nebo se spustí po laně jedním z 
lucernií. Postavy je mohou pobít, zabarikádovat 
se před nimi, vzburcovat k zoufalé obraně 
neozbrojené uprchlíky nebo útočníky podplatit či 
se s nimi jinak dohodnout. 

Tak jako tak, posily jsou na cestě a určitě tu 
budou každou chvíli… 

Autor: Brt 

simon.stiburek@gmail.com 

Dungeonová kuchyně RPGF 2021 

CC-BY-SA 
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Věčný principát
napsal a nakreslil Jakub „boubaque“ Maruš, říjen 2021, CC BY 4.0
Dungeonová kuchyně 2021, rpgforum.cz 

Prostředí
Celá oblast je lehce zvlněná a silně 
podmáčená. Jezírka, rašeliniště, 
bažiny, mokřady, relativně suché 
kopečky. Neustálá a všudypřítomná 
mlha. Porostlá řídkou klečí, břízami, 
borůvčím, blatouchy, rákosím, 
vřesem; sem tam lze najít vrbu, 
kosatce, mátu, brusinky.

Co řeknou osadníci
Před rokem založenou osadu těžařů 
rašeliny pravidelně drancuje pětice 
děsivých válečníků: Vyhublí, mají jizvy
po smrtelných zraněních,  táhne 
z nich ocet. Berou hlavně jídlo a 
alkohol. Jsou krutí a zlomyslní. 
Přicházejí nejspíš někde od jezera.

Poustevník je moudrý a odvážný,
chodí si k němu pro rady a útěchu, 
dávají mu jídlo.

Kdo se jí nebojí, chodí pro léčení 
k čarodějnici. Ne každý ví, jak ji najít, 
starší se jí straní a možná i bojí.

Tabulka drbů
1. V bažinách žije pavoučí démonka,

ovládá bandu hrdlořezů. (L)
2. Pod jezerem jsou ukryté poklady

prastarého království. (P)
3. Poustevník schovává velký

poklad. (Zavádějící)
4. Vonné svíce zahání zlo. (L)
5. Hrdlořezi si podmanili místní

bůžky a ti jim musí sloužit. (P)
6. Chrám je prokletý, prováděly se

tam kdysi vražedné rituály. (Z)

Tabulka náhodných 
setkání...
Mimo značené cesty (k6)
1. masožravky, sevřou nohu, žahají
2. obří žáby, lapají, topí
3. dva nesmrtelní gardisté
4. jedovatý brouk, útok a stáhne se
5. bažina (ztrať 2 předměty, nebo

čas – hoď k4 na tuto tabulku)
6. čarodějnice, sbírá byliny

Cesta k chýši, poustevně (k10)
7. výr, srazí postavu a sebere vak
8. poustevník, má svitek v pouzdře
9. nic

10. nic
Na opravovaných hatích (k12)
11. nic
12. nic
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Osada
Pár domků, velký sklad a sušárna rašeliny, 
rozestavěná palisáda. Asi 40 lidí celkem.

Hatě
Kde chodí osadníci pravidelně, tam jsou hatě
(vyvýšené dřevěné cesty). K poustevníkovi se 
cesta neudržuje, je nebezpečnější. 

Pahorek s obětištěm
Osadníci zde zapalují oběti na usmíření 
místních bůžků, ze zbytků se dá poznat máta,
brusinky, březová kůra a jehličí. (Hrdlořezi se 
tomuto místu vyhýbají.)  

Poustevna
Polorozbořená kamenná věž. Spodní patro je
do poloviny zapadlé do bažiny, provizorně 
položená střecha je z rákosových došků. 
K oknu zakrytému kožešinou stoupá žebřík. 
Uvnitř je jen slaměné lože s pokrývkou a 
ohniště. Uhlem jsou na zdi různé obrázky, ale
pouze dvě písmena: A vedle anděla, D vedle 
domu. Z okna poustevny je vidět kamenná 
cesta vystupující z bažiny. 
Poustevník je rozcuchaný čtyřicátník 
v otrhaných hadrech, s výrazem šílence. Hraje
si na moudrého vzdělance, ale je to 
negramotný blábolil, který spoléhá na to, že 
osadníci neumí číst. I proto nesnáší 
čarodějnici a roznáší o ní klepy.
Má sbírku svitků, ale schovává je v dutině ve 
zdi skryté uvolněným kamenem. Občas nějaký
tajně vytáhne, když si osadník přijde pro 
radu, a tváří se, že v něm hledá odpovědi.
Pak si podle obrázků něco vymyslí – 
postavám tak třeba vyjeví, že tu kdysi bylo 
bohaté království s nesmrtelným moudrým 
vládcem, ale přišel starý černokněžník a 
pomocí rituálů s černými svícemi zotročil 
zdejší bůžky, krále nechal zabít svými 
hrdlořezy a na království uvrhl kletbu. Stejně 
nebezpečná je i ta čarodějnice, viděl v její 
chýši taky černou svíci.
Nepohrdne jídlem, ale svitků se nikdy 
nevzdá, raději by je zničil.
Pokud postavy zjistí, že neumí číst, a naučí ho
to, dá jim čarodějčin svitek. Na jedné straně 
je ve zkratkách čarodějčin nesrozumitelný 
rituál, na druhé straně popis rituální vraždy 
prince po 10leté vládě a předání vlády a 
přízně bohů novému vládci. Vyobrazený 
světlonoš černou svící odhalí všechny 
neviděné duchy a démony, kteří střeží prince 
a jeho nejvěrnější, a poté duchy i družiníky 
uspí vůní kadidla. Starého prince pak jeho 
nástupce proklaje mečem a sedne si na trůn, 
než kadidlo dohoří.
Mezi svitky je i magický svitek vidění 
neviděného (odhalí strážné démony 
i neviditelné malby na stěnách paláce).

Chýše čarodějnice
Domek ze dřeva a rákosu na muřích nohách, 
stoupá z něj okny pára či dým. Za domkem 
jsou dva úly. Lze odsud zahlédnout útes nad 
jezerem a ruiny chrámu.
Čarodějnice má krásnou tvář, jinak se celá 
halí do splývavé šedivé tuniky, aby zakryla 
pavoučí údy a tělo. Aby zvrátila nepovedený 
pokus získat věčnou krásu, potřebuje svitek, 
kam si napsala ingredience. Vycházela 
z rituálu na druhé straně, který popisoval 
postup získání nesmrtelnosti starých 
místních vládců. Ví, že jí svitek ukradl 
poustevník, ale neví, kde ho schovává.
Nabízí byliny, svíce, vonné svíce, med. 
Drahocennou černou svíci schovává. Pokud 
se jí někdo zeptá, chce jako cenu svůj svitek.

Kamenná cesta
Vystupuje z bažiny několik desítek metrů za 
poustevnou a pak se zase noří do jezera. Pod 
vodou končí u zcela ponořeného vstupu do 
ztraceného paláce. Tudy vycházejí a vracejí se
hrdlořezové.

Jeskyně ve skále
Je to původně spojovací chodba mezi 
chrámem a palácem, než se palác s celou 
krajinou propadl patnáct metrů a zasypala ho
suť ze zlomu. Z hromady suti sem občas 
zavane pach octa (viz Ztracený palác).
Je zde hnízdo výra (viz tabulka náhodných 
setkání). Chodba na severu ústí do podzemní
místnosti, je tu kostra muže a zlomená hůl 
s lucernou, v níž je vyhořelý zbytek černé 
svíce. Časem poškozené fresky vyprávějí 
o přírodních bozích a řadě princů, kteří
v jejich jméně konali mocné skutky.
Částečně zasypané schody vedou na povrch 
do zborceného chrámu.

Zborcený chrám
Dnes už jen ruiny, zlámané sloupy, zbytky 
zdiva. Pod oltářem jsou zpola zasypané 
schody do jeskyně ve skále.

Ztracený palác
(tady měl být dungeon :P )
Má dva vstupy: (1) Z jezera je třeba podplavat,
hned za vstupem jsou schody, nad nimi je 
vzduch. (2) Mezi balvany suti pod jeskyní je 
průduch, nakonec ústí vysoko na galerii 
trůnního sálu.
Stěny chodeb jsou malovány vyobrazeními 
řadami princů, kteří zabijí svého předchůdce, 
vykonají mocný skutek a nakonec jsou zabiti 
svým nástupcem. U předání vždy asistuje 
světlonoš s lucernou. Poslední vyobrazený 
princ nekoná skutek, ale je spoutaný 
v řetězech. Černá svíce (nebo svitek) rozzáří 
nafialovělým světlem neviditelnou vrstvu: 
Démoni chrání prince při mocných skutcích, 
ale spí při rituálních vraždách, omámeni vůní 
kadidla. 
V jedné z chodeb spí jeden hrdlořez a v rukou
drží misku s jídlem (slepice na brusinkách, 
lehce připálená).
Trůnní sál je honosná vysoká místnost 
s bohatou výzdobou, hedvábnými plédy a 
závěsy, obehnaná vyvýšenou galerií 
(ochozem). Vzduch je nasáklý pachem octa 
ze zkaženého vína. Na trůnu sedí řetězy 
spoutaný princ a okolo stolu se cpou 
ukořistěným jídlem hrdlořezové, jeho bývalí 
družiníci, a vše zapíjejí zkyslým vínem, jako 
by to byla voda. Jsou odporní, zdobí je 
hluboké jizvy, ukousané nosy či prsty, chybí 
jim zuby, některým i oči. Přesto jsou to 
zkušení bojovníci a od pohledu by v boji byli 
postavám vyrovnanými soupeři. Pokud se 
některému podaří dát smrtelné zranění, zmizí
a po čase se objeví tady, v trůnním sálu 
(odnese ho a z nejhoršího vyléčí ochranný 
démon).
Princ, spoutaný řetězy na trůně, už by vše rád 
ukončil, přesluhuje už několik století, poté, co
ho družiníci zradili a zabili světlonoše. Jeho 
tu drží, protože on je nesmrtelný jen zde, 
v trůnním sálu. Postavy odezdaně varuje, že 
tady nemají šanci, a pošle je pryč. Kapitán 
hrdlořezů se rozesměje a zopakuje jeho 
slova, ale zní to jako výhrůžka. Nechají 
postavy odejít, pokud půjdou, a od plic se jim
vysmějí.
Černá svíce (nebo svitek) odhalí, že každému,
včetně prince, sedí za krkem žabí ochranný 
démon. (Vůně spálených brusinek démony 
uspává a nedokážou své chráněnce bránit. 
Tehdy usnou i  hrdlořezové a princ.)
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Světlo na konci sklepa
Autor: sharka licence: CC-BY

Co se stalo?
Lupičská  banda  sídlící  v ruině  staré  pevnosti  unesla
alchymistu  Wilhelma,  aby  pro  ni  vyráběl  výbušniny.
Wilhelmovi nijak extra nevadilo, pro koho maká, když
mu dodají zásoby a nechají ho si hrát. Vyrobil bílý fosfor
a když  s ním  experimentoval,  fosfor  vybuchl  a vzal
s sebou ostatní produkty a zásoby. Při výbuchu zemřeli
Wilhelm  a velitel  banditů  (Dakkob)  a zřítila  se  část
sklepa  a přízemí,  čímž  se  otevřel  průchod  do  přírodní
jeskyně vedle. Pokud předchozí odehraný příběh družiny
neudává jinak, dorazí postavy 1k4+1 dní po výbuchu.

První dojmy
Pevnůstka je malá a ve velmi zanedbaném stavu.  První
patro  je  téměř  úplně  zničené.  V přízemí  je  několik
zachovalých  místností  a pár  nedávných  oprav  a na
jednom  rohu  (zvenku,  místnost  4)  je  jasně  viditelné
čerstvé poškození. Jemný pach octa se rozprostírá poblíž.

1) Věž
Schody na věž jsou zasypané kamením a je velmi
obtížné se přes ně dostat – ale jde to a lze vylézt
do patra.

➢ stříbrná cetka v opuštěném vraním hnízdě

2) Odpočívárna banditů
Pět hrubých lůžek, na jednom z nich odpočívá zraněný
bandita  Brant.  Má  vážné  popáleniny  na  pravé  noze
a horečku. Doufá,  že se brzy zotaví natolik, aby odsud
mohl vypadnout, jako jeho kolegové. Bude tvrdit, že je
jen pocestný a tady chtěl jen přenocovat, ale dole něco
vybuchlo  a zranilo  ho  to.  Při  důsledném  zastrašování
nebo přesvědčování vyklopí pravdu.

➢ Jsou zde Brantovy osobní věci, obvazy, pár kusů
nářadí, džbán s vodou, zbytky jídla.

3) Zásobárna
Bedny  a truhly  s potravinami  a olejem  do  lamp.  Sud
s moštem, špatně zavřený a tudíž mošt zkvasil na ocet.
V rohu je krysí nora.

4) Kuchyně
Celkem  zachovalá  kamenná  kamna,  hromada  dříví  na
otop,  hrnec  na  kamnech  se  zbytky  polévky.
Poklop do sklepa, zavřený. 

➢ Díra ve zdi a v podlaze, ze které jde
výrazný chlad. Lze vidět do sklepa, kde je
hromada  kamení,  střepů  a jemná  zelená
záře. Otvor je dost velký pro průměrného
člověka.

5) Sklep
Sklep vypadá jako po výbuchu. Kamení, střepy, třísky,
dvě mrtvá těla.

➢ U země se  drží  výpary,  které  dráždí  oči  a nos
a nutí ke kašli.

Dakkobovo tělo má u sebe dýku, měšec s pár měďáky či
stříbrňáky  a kvalitní,  zdobenou  sponu  na  opasku.
Wilhelmovo  tělo  je  napůl  pod  troskami,  oblečení  má
kompletně zničené.

➢ Lze  najít  menší  množství  použitelných
alchymistických  surovin.  Částečně  ohořelé,
rozházené  poznámky  –  obsahují  1k3  kompletních
alchymistických receptů.

➢ V rohu pod schody je převržený kovový kotel,
po straně naprasklý. Na dně jsou zbytky červeného
fosforu.

➢ Bytelná truhla s jedním až dvěma slabými
lektvary  (nejspíš  léčivé)  a jednou  hliněnou
nádobou  s nápisem  „světlonoš“,  ta  je
zapečetěná a něco v ní šplouchá – jsou v ní
ve  vodě  ponořené  kousky  bílého  fosforu.
Když se dostanou na vzduch, samovolně se

vznítí.

➢ Zeleně fosforeskující duch Wilhelma chce stále
dokončit své pokusy a postavám nedovolí si nic vzít
ani na nic sáhnout, dokud ho nepřesvědčí o tom, že
už je po smrti. Nebo se ho nezbaví jinak.

V rohu je ve zdi díra zčásti zasypaná kamením ze stropu.
Jde z ní nepříjemný chlad.

6) Jeskyně
Podlaha,  stěny  i strop  jeskyně  jsou  pokryté  třpytící  se
jinovatkou.  Na  podlaze  je  několik  ledových  sošek
drobných podzemních zvířat – krysy, ještěrky, přerostlí
červi.

➢ Při  pozorném  prohlédnutí  si  lze  všimnout,  že
jinovatka začíná až za místem, kam z rozbořeného
stropu dopadá denní světlo.

Jinovatka je teplo-požírající plíseň. Nemá inteligenci ani
uvažování,  pouze  instinkty  k požírání  tepla  a svému

vlastnímu  rozšiřování.  Oheň  a těla  teplokrevných
živočichů ji  přitahují  a živí. Sluneční  světlo  jí
ubližuje  (specificky  UV  a vyšší  frekvence),
takže mimo jeskyni se nerozšíří, dokud tam je ta
díra ve stropě (tepla z prostředí není dost, aby se

přes noc stihla rozšířit  do sklepa).  Tělo mrtvého
tvora,  které  se  nachází  v oblasti  této  plísně,  se  za pár
týdnů promění v ledovou sochu.

15



16



Co pohřbil led Napsal Malabar

Přehled
Ledový had Sarlex unesl člena výpravy do svého mrazivého
doupěte v hoře Ledový špič. Doupě je ale domovem i staršího
odkazu a jedné hobití rodinky.

Téma
Dobrodružství by mělo být zasazeno v klasickém fantasy
prostředí u ledových hor daleko od civilizace. Jde o izolační
boj o přežití s morální volbou.

Příběh na pozadí
Před mnoho lety Hvězdný lovec se svým Světlonošem
ztroskotal na hoře Ledový špic při pronásledování hrozivého
monstra. Lovec zde zemřel a monstrum uteklo. Světlonoš ale
dal vzniknout unikátnímu ekosystemu, díky kterému si zde
udělal doupě Sarlex. Domov zde po letech našli i hobití
trosečníci.

Zaháčkování
Družina, ve které jsou hráčské postavy, tábořila nedaleko hory
Ledový špic. Večer se na tábor snesla ledová bouře, ze které
se vynořil obrovský hadu podobný netvor - Sarlex. Jednoho
člena skupiny drapnul do tlamy a zmizel, než se ostatní
vzpamatovali.
- Družina může patřit k průzkumníkům, kteří byly vysláni na
Sever, aby mapovali divoké území.
- Zmizelý člen může být Dorlan - průvodce, či stopař družiny,
možná i přítel, který jedné nebo více postavám zachránil dříve
život.
- Dorlan u sebe měl mapu, s jejiž pomocí bude návrat do
civilizace snazší. Jsou na ní i poznámky z mapování nového
území.
- Stopy vedou výše na horu. Dorlan může ještě žít.

Sarlex, Pojídač hor
Sarlex je hadu podobná nestvůra obrovských rozměrů. Jeho
led připomínající kůže je tuhá a zakončená černými ostny,
které umí rozžhavit do spalujících teplot. Útočí tlamou,
ocasem a nejnebezpečnější jsou jeho žhnoucí ostny.
Vyjímečně dokáže chrlit ledové úlomky. Je odolný proti ledu a
žáru. Jedná se o alfa predátora Ledové špice a nedělá mu
problém slupnout ledního medvěda, ani tlupu skřetů, nebo
rozcupovat skupinu orků. Jeho slabostí je Ledová škumpa,
plevel jehož zápach mu natolik vadí, že ho odradí i oběť sníst.
Pod sněžnou plošinou má v líhni ukryté vejce, které se brzy
vylíhnou. Pudy mu nakazují vejce střežit a připravit jim
čerstvou svačinku.
Pokud není Sarlex vyrušen je v oblasti G nebo H.

Sněžná plošina
Stopy dovedou postavy ke sněžné plošině, která se nachází
ještě daleko od vrcholu hory. Počasí se začíná zhoršovat.
Během průzkumu okolí k postavám přiletí bílá sova, obtížně
zvládající přicházející vánici. Sova má u sebe hadrový vzkaz.
- Na vzkazu je napsáno “Přátelé, pocestní. Vřele vás zveme
na uvítací banket. Prosím následujte posla. - Rodina Korbelů.”
Pokud budou postavy následovat sovu zpátky dovede je do
oblasti F.
- Postavy se mohou pokusit stopovat Sarlexe, je to velmi
obtížné a stopy mohou vést do jedné z oblastí B3-6.

- Prozkoumání oblasti může zabrat trochu času, postavy ale
objeví určitě oblast A, a oblast s vodopádem F. Středně
obtížně je najít vstupní díry v oblastech B

A: Terasovitý sestup
Většina povrchu sněhové plošiny je právě ze sněhu. U
terasového sestupu tomu tak ale není, protože je zakryt zhora
skalní římsou. Namísto toho povrch tvořen ledem, který
vytváří mozaiku světlých a tmavých částí.
Neuvážený pohyb přes mozaiku může vést k ošklivému
propadu do oblasti D, protože světlé části jsou tenké a křehké
a při náporu se lehce prolomí.
Za mozaikou se zvedá skála vzhuru a v jedné její velké
puklině je ledový terasovitý sestup dolů do oblasti D. Sestup
vypadá jako nepravidelné a obrovské hrubé schody.

B(1-6): Díry
Tyto díry slouží Sarlexovi jako vstupy a výstupy z jeho
doupěte. Jsou 4 m široké a přikryté nánosem sněhu. Dříve
než Sarlex ulovil skoro vše na sněžné plošině, sloužily jako
lovné jámy pro jeho oběti.
Díry 1 a 2 jsou staré a nepoužívané, u zbylých si Sarlex může
všimnout (díky jeho citlivosti na chvění) že se k nim někdo
priblížil. Pokud není ve střehu je šance malá, jinak je šance
střední.
Díry vedou do oblastí E(1-6), chodby jsou stejně široké.

C: Věčný trůn
Této části ledové jeskyně dominuje zvláštní kovový trůn
tvrdých tvarů, který je ale z většiny zamrzlý do bloku ledu. V
okolí trůnu je i několik další kovových plátů, které vypadají, že
je něco roztrhalo. Pod trůnem je v ledu zamrzlá kovová
truhlice se zvláštními symboly.
- Trůn je pozůstatkem plavidla Hvězdného lovce.
- Truhlice obsahuje tři krystaly. Je možné se k ní dostat jen,
když bude okolní led roztaven velkým žárem.
- Krystaly propůjčují omezené telekinetické schopnosti.

D: Síň světlonoše
Obrovská ledová podzemní jeskyně, s příměsi hlíny a
kamene. Strop je složen z mozaiky viz A. Hlavním prvkem
síně je jezírko v jehož centru je ostrůvek - kámen ve kterém je
zaseknuta legendární zbraň Světlonoš. Z nánosu hlíny na
kaměni roste Ledová škumpa.
- Světlonoš je prastaře a neobvykle vypadající meč, má ostré
rysy a vypadá jako by byl vyroben z krystalu. Žhne světlem a
kdo ho vytáhne může vládnout jeho světelnou mocí. Ideální
zbraň na proseknutí Sarlexovo “zbroje”.
- Světlonoš je místní zdroj tepla a důvod proč tu jezírko a řeka
z nej tekoucí nezamrzla.
- Kus od Světlonoše leží Róba hvězdného lovce, chrání před
chladem a teplem a možná i umožní komunikovat nositeli s
duchem lovce.
- Ve stěně je ledová puklina, která vede do oblasti G, protáhne
se jí ale jen malý tvor (hobit, goblin, ...)

E(1-6): Sněhové lože
Jde o Sarlexem vytvořené jeskyně, které jsou naplněny
nánosem sněhu. A slouží jako detekroty nezvaných hostů.
Pokud se k nim někdo přiblíží je velmi pravděpodobné že si
toho Sarlex (pokud je v H, I nebo G) všimne a pokusí se tam
nepřítele odrazit (neplatí pro E1 a E2). Lože jsou propojeny
sítí tunelů.
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F: Hobití útočiště
Útočiště je posazené na okraji Sněžné plošiny a zakousnuté o
několik desítek metrů pod její úroveň. Nachází se v
přirozeném závětří a je možné se na něj dostat buď z boku po
římse (střední náročnost) a nebo se slanit ze Sněžné plošiny
dolů (velmi těžká náročnost).
Před dlouhými roky zde ztroskotali hobití průzkumníci - druh a
družka ve svém balonu. Od té doby tu šťastně žijí a počali zde
svou dceru.
Útočištěm protéká teplá řeka, která vyvěrá ze
skalní stěny a která proměnila tento kousek v
úrodnou půdu. Řeka dále padá dolů a zamrzá.
Živobytí je postavené, ze zbytků balónu a
napadaného dřeva. Rodina zde chová horská
kuřata, které si ochočila a pěstuje Ledovou
škumpu, se kterou znají 101 receptů.
Při příchodu je ve vzduchu cítit pečené maso.
Družina je přátelský vítána hobití rodinou Krobelů
(Milo - otec, Cora - matka, Neda - dcera).
- Rodina to zde miluje a nedoešla by ani za nic.
- Neda je ve věku na vdávání a rodiče se jí pokusí
najít ženicha - někoho z postav. Dobrodruzi jsou
zde vítáni, dokud ji neodmítnou.
- Sarlex je bůh - Pojídač hor, kterého je třeba se
bát a rituálně pálit jednou měsíčně sušenou
škumpu. (proto se jich štítí)
- Z útočiště skoro neodcházejí, jen vzácně a blízko.
Rádi pomohu, pokud je to nijak neohrozí. Mohou
varovat před dírama v oblasti B.

G: Líheň
Touto oblastí protéká říčka, která svým teplem
zahřívá tři vejce. Jde o Sarlexovo potomky, které se
každou chvíli vylíhnou a budou potom chtít čerstvé
maso.
- Sarlex své potomky bude střežit jako oko v hlavě
a v okamžiku jejich vylíhnutí tu bude pro ně.

H: Sarlexovo doupě
Podlaha doupěte pokryta snad nekonečným
nánosem kostí, které pomalu zamrzají do ledu.
Pokud není Sarlex v líhni odpočívá zde, nebo zde
hoduje na svých obětech.
- Sarlex bude bránit vstup do líhně.
- Hromada kostí je nebezpečný terén.
- V nánosu kostí je spousty vybavení, neco může
být rozpadající se šrot, něco ale užitečné zbraň.

I: Sklad jídla
V této části jeskyně si Sarlex schovává své ještě
žijící oběti (nebo je zamrazí na později).
- Dorlan je zde a pravděpodobně žije, má ale
přimrzlé končetiny k ledové jeskyni.
- Mapa spolu s bagáží leží pár metrů od Dorlana.

J: Opuštěné doupě
Staré doupě je místem spousty kostí. Největší je
kostra obrovského hada (Sarlexova družka).
- Mezi kostmi lze najít deník, který popisuje jak jsou
vejce místního hadího tvora cenné a že se mláďata
v zajetí budou moc vycvičit.
- Je zde také ledová socha gobliního šamana
Kvaxe. Byl zmražen, při sesílání kouzla, kdokoli
kdo dokončí jeho kouzlo ho rozmrazí.

- Kvax má v rukávu jedno, či dvě ohnivá kouzla, které mohou
dobrodruhům pomoc. Při první příležitosti se pokusí utéct.

Závěrem
Ať už dopadne střet postav se Sarlexem jakkoli, pokud někdo
uvolní Světlonoše, nebo si alespoň vezme Roucho
Hvězdného lovce a přežije, může se mu po čase zjevit duch
lovce a uvrtat ho do dalšího dobrodružství.

¨

18



Sváča který bude cítit až v kostech
Pískovec
Katakomby Václav Taliesin Daneš
Knihovna  (Kasai)
Sochy
Nafta

Mapa

Děti při hraní objevili zvláštní pískovcovou kobku. Stařešina zablekotá něco o tom že tam kdysi byli
katakomby ale kvůli sesuvu půdy se přestali používat. Tehdá v chrámových katakombách zemřelo 
hodně moc lidí. Družina je pobídnuta aby se tam podívali jestli tam nezaběhlo nějaké dítě.

Vstup vypadá jako by v zemi se objevil zničeho nic vchod do podzemí. Stěny jsou z starých 
pískovcových cihel a zevnitř táhne nafra. Po pár metrech po vstupu do chodby se začíná snižovat až
se objeví nafta vyteklá po celé zemi (při zapálení je výbuch zabije).
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1) Vypadá jako pracovna s mohutným dubovým stolem, malou knihovnou (knihy ve spodních
regárech jsou nasáklé), stolem s polorozpadlou mapou, stolem který zřejmě patřil někomu kdo 
opisoval knihy a poslední má na sobě látku na které jsou položené zrezivělé balzamovací nástroje se
zaschlou krví. Socha v rohu je sedící žena v rouchu s kápí a pohledem na balzamovací nástroje 
(nelze jí posouvat ale lze otáčet, pokud s ní otočí zazní zvuk jak o sebe dřou kameny a v chodbě se 
ze země vynoří tlusté kamenné mříže kterími se protáhne jen zatnutá pěst, tlusté jsou jako stehno, 
pokud jí otočí aby koukala na knihovnu ozve se utlumené cvaknutí a jakoby trochu spande dolů, u 
vstupu do 6 se otočí jedna z mříží a je na ní rytina knihy).
2) Spací místnost která má celou jednu stranu plnou knih, uprostřed místnosti je malá soška do půli
těla a vyobrazuje skřítka s krumpáčem a je otočený k jedné z postelí (zde lze opět otáčet, při otočení
na knihovnu se prostřední knihovna vysune a kolem ní lze projít k mřížím u 6, mříž s krumpáčem se
ale neotočí, skřítek musí být otočený směrem ke vchodu do místnosti ale v tom případě se neposune
knihovna, v obou místech soška lehce klesne). Postele jsou staré a nepoužitelné, vypadá to ale na 
kněží.
3) Jídelna s malým krbem a uprostřed místnosti je namísto stolu prázdná rakev, na rakvi je talíř s
příborem. Ze spíže (4) se ozívá kapání, v rohu místnosti vedle stolů je socha elfky která pláče a je 
otočená směrem do rohu (pokud je otočena směrem ke krbu zapadne a mříž s rytinou kotlíku se 
otočí, socha klesne)
4) Spižírna se shnilími cosi pověšeném na provázku a naproti regálu který je z půlky vinice
(mřížovaný regál na lahve), kde bylo kdysi asi jídlo, je soška trpaslíka která je otočený ke zdi 
protilehné dveřím. V rukou drží sud který jakoby podává. Ze sudu kape nafta, tedy z pípky která je 
do něj naražená (sochu je třeba otočit aby koukal na regál, poté zapadne a mříž s korbelem se otočí).
5) Je podivné místo ve kterém je naftový opar, na zemi jsou kostry (hod na náhodu 1-2 Nic se
nestane, 2-4 zvednou se 3 kostlivci a s rezavími meči se vrhají do boje, 5-6 celá hrouda kosti se 
začne hýbat jako jedna entina, ruce a nohy šmatají šourají se po zemi co chytnou se snaží stáhnout 
na sebe kde to rozsápou a ubijí). Socha vyobrazuje klečícího orka v řetězech který je otočený ke 
vchodu (tato jediný se musí posunout až ke zdi protilehlé dveřím, poté se mříž s rytinou řetězů 
otočí).
Pokud jsou všechny mříže otočené spadnou a uvolní cestu do 6,v chodbě odkud dobrodruzi přišli 
jsou ale mříže které jim znemožňují odchod. Všechny sochy musí být posunuty nebo otočeny aby 
nebyli zapadnuté
6) Tucet schodů vedou nahoru kde již není nafta a místnost vypadá jako hrobka někoho slavného. 4
Sochy rytířů s různími zbraněmi připraveni na boj míří zvé zbraně (kopí, meč a štít, obouruční 
sekera, kuše) jinam než na hrobku. Pokud jsou otočení na hrobku tak se hrobka začne zvedat jako 
sloup a uprostřed něj je durá část s krásně rytými sloupky které drží spodní část a vrchní mezi 
kterými je uložený kostlivcový rytíř v lesklé namodralé zbroji a zářivým mečem. Když vyjede z 
podlahy vysype se kolem horda zlatých mincí a drahokamů, kostlicec je chvíli nechybný ale pak se 
začne zvedat až nakonec zaútočí na dobrodruhy, mečem dokáže odrážet (střelné útoky) či prorážet 
(magiscké štíty) magii. V boji na síle není zas tolik obstojný, spíše se silným útokům vyhne 
(známka bojového výcviku).

Příběh na pozadí (vyprávěný jako deník, záblesky nebo ozvěny minulosti):
V dávných dobách došlo k sesuvu půdy který uvěznil 40 lidí v malé části katakomb chrámu ve které 
se balzamovalo a dělalo poslední pomazíní. Jako relikvii zde měli Světlonoše který byl velkým 
nepřítelem armády nemrtvách. Každá socha fungovala jako vyobrazení části života a boha. Žena v 
knihovně bylo dětsví a učení, skřítek byl mužská píle, plačící elfka byla žena která krájela cibuli, 
trpaslík byl oslava dospělosti a ork byl tíha a sklíčenost stáří. Většina lidí uvězněných se porvala 
mezi sebou a pak žádala právě u orga o smylování. Tyto stesky akorát přivolali nemrtvé duše 
pobitých společníků a začali se mstít. Hlodavá aura nevraživosti který prosákla kámen a narušila 
klid kdysi tak čistého muže. Poslední kněží který se zachránil uzamkl aby tyto stvůry nemohli ven 
nakonec odtáhl všechny těla k orkovy kde se chystal je spolu se sebou spálit. Nabral naftu, nedovřel
kohoutek, doplahočil se do místnostni a upadl na hordu těl kde pak zemřel na četná zranění.
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Mrtvé písky 

Vladimír „Lacrot“ Sattran – Dungeonová kuchyně 2021 CC-BY 

„Staří mudrci přisuzovali nositeli Světlonoše nadpozemskou sílu. 
Světlonoš není jen divotvorný šperk, je to stav bytí. Ten, kdo je ho-
den diadému z křišťálu a ryzího zlata, se stane Světlonošem – bytostí 
moudřejší, než všichni velcí králové pouští. Po diadému zatoužil i 
vládce Zaratus, avšak jeho dcera, princezna Shamiran jej ukryla 
k čarodějným učencům. Ti se zavázali střežit Světlonoše na věky 
věků, aby nebyla zneužita jeho magická moc. Od té doby však prin-
ceznu, ani šperk nikdo nespatřil. Čas přivál nové písky, a ty pohřbily 
vše staré. Avšak tahle věcička by vám mohla pomoci Světlonoše na-
lézt,“ tak zní legenda z úst kupce na rušném bazaru. 

Skarab vám ukáže cestu
Při východu slunce se na odkoupeném skarabovi obnovuje zlatá 

a modrá barva, jako by se vracel v čase. Čím blíže je ruině zaváté 

pískem, tím rychleji se obnovuje. U vchodu zazáří a ten se otevře. 

I: Uvítací sál
Zjeví se přízrak velekouzelníka Girzama. Vetřelcům nařídí po-

kleknout, a aby neukradli zdejší vědění, zavře východ ven a zmizí. 

Poklekli: Kvůli Girzamově vůli mohou v ruině mluvit jen pravdu. 

Nepoklekli: Zůstanou-li v ruině, za 12 hodin zemřou krutou žízní 

(časovač viz str. 2) a těla jim vyschnou. Každý díl kapky je 1 hodina. 

Dveře ven: Stále otevřené zůstanou jen se všemi skaraby v mo-

zaice (oblast IV), po vyjmutí některého z nich se zavřou po 1 min. 

Poklad: Pozlacený svícen, 1k6 zbylých drahokamů ze sloupů. 

Tajné schodiště: Za hedvábným závěsem. Zatlačením na jeden z 

drahokamů ve sloupu se otevřou dveře se schody do oblasti VII. 

II: Mrtví loupežníci 
V agonii zde leží trojice vysychajících vykradačů hrobů. Doty-

kem z nich dobrodruzi sejmou iluzi života. Rozpadnou se v prach, 

ale stačí zašeptat poslední věty: „Prosím, alespoň kapku vody!“, „Ze-

mřeme kvůli té jeho lži!“ a „Jen pohled a oči se mu zalily krví!“ 

Bronzová paže: Utržená leží u zavřených dveří do oblasti V. 

Páka-jazyk: V jedné ze dvou lvích soch. Otevírá kamenné dveře 

do oblasti V, ale zároveň zavírá dveře do oblasti IV a naopak. 

Poklad: Šavle, bronzová lampa, 2k6 drahokamů, měšec – 70 st. 

III: Moudrosti vesmíru 
Sálem levituje nespočet skleněných koulí s pestrobarevným pra-

chem. Mnoho jich je rozbitých na podlaze. Zvířením vysypaného 

prachu se ozve studovnou záhrobní šepot. 

Skleněné koule: Dlouhým pohledem z ní dotyčný načerpá moc, 

ale zjeví se 1k6+1 slabých přízraků. Sápou se po ukradené kouli. Je 

snadné je zahnat dýkou džinů a ohněm. Na nositele skaraba neútočí. 

k6 Moudrosti vesmíru 

1 Dobrodruh dostane na jednu otázku pravdivou odpověď. 

2 Dobrodruh se naučil výrobu lektvaru dle své volby. 

3 Dotyčný se stane mistrem v boji beze zbraně. 

4 Um hluboké meditace dokáže pozastavit tělesné funkce. 

5 Dobrodruh slyší hlasy mrtvých a dokáže s nimi hovořit. 

6 Dotyčný se dozví tajný recept na nejlepší nekvašený chléb. 

IV: Brouci a škorpioni
Účel: Místnost je výtah do 

nižšího patra. Nápis nad pa-

nelem zní: „Shora je nám 

dáno skryté poznání.“ 

Ovládací panel: Do dlaždic 

na stěně lze vsadit skaraby 

hlavou nahoru i dolů. Výtah 

se rozjede po vložení skaraba 

hlavou dolů. Vyjmutím se 

rozjede zpět nahoru. Vložení 

všech skarabů hlavou na-

horu otevře východ z ruiny. 

Past: Stříbrné škorpiony 

lze násilím vyloupat, ale ob-

živnou a zaútočí. Na provoz 

výtahu to nemá vliv. 

V: Trosky dílen a ubikací 
Rozmlácené místnosti jsou zpola zasypané pískem. Za 1k6+4 ho-

din odhazování lze odhalit puklinu vedoucí z ruiny ven. 

Bronzový strážce: Socha minotaura s utrženou paží. Místo očí má 

rubíny. Letmý pohled do rubínů oslepuje na malou chvíli (2k6 kol), 

ale upřený pohled na 2k6 dnů. Strážce je silný jako statný býk. 

Schodiště: Do oblasti VI. Riziko zranění na viklavých schodech. 

VI: Alchymistické sklepení
Suroviny: K použití na 1k6 lektvarů a k mumifikaci až dvou osob. 

Kniha balzamovačů: Popisuje mumifikaci pomocí vinného octa. 

Lektvar živé smrti: Mrtvola obživne jako zombie, nebo mumie. 

Poklad: Pozlacené váhy na orgány, kyselina, samodrtící hmoždíř. 

VII: Archiv 
Za zamčenými dveřmi je vystavena roztodivná sbírka předmětů. 

Leží zde také divotvorný diadém Světlonoš. 

Dýka džinů: Říznutí vydá černý dým. Zraňuje duchy a jiné entity. 

Démonická maska: Dokáže vidět, slyšet a mluvit místo svého no-

sitele. Požaduje za každou z těchto služeb nějakou protislužbu. 

Černé sukno: Zabalením do hedvábí nepodléhá věc rozkladu. 

Poklad: Bronzová lampa, soška pouštního bůžka, mapa k oáze. 

VIII: Krypty
V sarkofázích hibernuje 39 balzamovaných mrtvol mágů. Pách-

nou vinným octem. Procitnou jako nemrtví ukradením diadému. 

Jejich přízraků se lze zbavit zničením mumifikovaných orgánů. 

Shamiran: Proti své vůli mumifikovaná nemrtvá sebestředná 

princezna. Nenávidí mágy. Chce nejrychleji opustit ruiny se „svým“ 

diadémem, kde ji zabije denní světlo. Umí smlouvat a zná kombi-

naci k otevření východu, chybí jí jen poslední skarab… 

 Krypta velekouzelníka Girzama: Zapečetěná, nelze otevřít. Na 

prsou mu visí klíč od archivu (oblast VII). 
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Mrtvé písky 

Vladimír „Lacrot“ Sattran – Dungeonová kuchyně 2021 CC-BY 

Divotvorný diadém 
Nasazením diadému nabyde dobrodruh vlastnosti a schopnosti 

dle své personality. Ale jen v případě, že původní Světlonoš zemřel. 

Nesobecký a dobrotivý: Odolání jedům, žízni, hladu a nemocem. 

Získá nadání pro věšteckou magii a nemagické zbraně jej nezabijí. 

Sobecký a nemorální: Odolání jedům, tělo plné chorob, nadání 

pro nekromantickou magii, krvavé puchýře ze slunečního světla. 

 

Náhodná setkání a události 
k6 Je na vypravěči, jak častá budou setkání 

1 Nic se nestalo. 

2 Dobrodruzi slyší šepot, který jim hrozí, že nejsou vítáni. 

3 Zásoby dobrodruhů přilákají hejno hladových broučků. 

4 Žízeň donutí dobrodruha vypít jakýkoliv měch s vodou. 

5 Magie iluzemi odláká dobrodruha od skupiny. 

6 Přízrak velekouzelníka Girzama / 1k6 slabých přízraků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žíznivá kletba 
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Zahrada Chaosu Autor: Vaarsuvis

Legenda
Alchymista Abraxus považoval svět za příliš fádní a 

ošklivý, rozhodl se tedy zkrášlit jeho flóru a faunu. 
Bohužel jeho smysl pro krásu byl poněkud zvrhlý a jeho 
výtvory jako z nočních můr přinutily druidy vůči němu 
zakročit. Abraxus se stáhnul do čedičové jeskyně, kde 
pokračuje ve svém díle.

Háčky
1. Druidové požádají postavy, aby vstoupily do podzemí a
skoncovaly s Abraxem jednou pro vždy.
2. Někdo postavám blízký byl unesen. Stopy únosce
vedou k jeskyni.
3. V okolí se začaly šířit podivné rostliny a tvorové.
4. Postavy dostaly za úkol vypořádat se se smečkou vlků
ohrožujících okolí.
5. Proslýchá se, že alchymista vlastní Světlonoše, krystal
neobyčejné krásy a planoucího světla.

Tematické oblasti
Dungeon je rozdělen do 3 tematických celků:

1. Doupě vlků. Je špinavé, páchnoucí pižmem, na zemi se
válí hromady trusu a zbytky obětí.
2. Udržovaná zahrada. Úhledné chodníčky vinoucí se
mezi udržovanými trávníky a záhonky s rostlinami. Na 
stropě září krystaly, které poskytují světlo a teplo 
rostlinám. Také jsou na stropě runy vody, které pravidelně
poskytují vláhy a hasí případný požár. Je cítit nektar.
3. Zpustlá zahrada. Tráva sahá dospělým lidem po pás,
vzduch je těžký a dusí. Na stropě jsou taktéž krystaly a 
runy.

Vstup do dungeonu
Dungeon je umístěn pod skálou a vedou do něj dva 

vchody. První je viditelný vstup do jeskyně na západní 
straně, avšak se tam usídlila smečka vlků. Druhý vchod je
skrytý na druhé straně skály, jsou to nenápadné kamenné 
dveře na východní straně.

Místnosti
1 Doupě vlků

V místnosti je k6 + počet postav vlků, kteří právě (hod 
1k6) 1-2 jsou ostražitě bdělí, 3-4 hodují na uloveném 
jelenovi, 5-6 spí hlubokým spánkem.
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Zahrada Chaosu Autor: Vaarsuvis

Ve zbytcích a hromádkách lze najít cennosti po 
předchozích obětech: 2k6 x 10 zl.

U východní stěny je zával, jehož odklizením se postavy 
dostanou do zbytku dungeonu.

2 Rozbitý automaton
V trávě nehybně leží rozbitý automaton, kterému v 

otevřené hrudi září funkční kontrolní krystal.
V místnosti je schováno 3 + 1k6 Zombií porostlých trny,

které na postavy zaútočí v nečekané chvíli.
3 Krvestrom
Uprostřed místnosti se tyčí rudě zbarvený strom, z jehož

koruny visí tmavě rudé liány a 3 „kokony“ o velikosti 
lidského těla. Na větvích se houpá lahodně vypadající 
ovoce. Jakmile se jej postavy dotknou, liány vystřelí a 
pokusí se lapit postavu a vysát z ní veškerou krev. Liány 
jsou mrštné a šlehají jako bič.

V kokonech jsou předchozí nešťastníci. Jejich majetek je
váček s 26 zl, nápoj síly a meč Zloděj slov, který jednou 
denně může svému cíli sebrat hlas.

4 Alchymistův dům
 Strop pomocí iluze vypadá jako otevřené nebe a stěny, 

jako hustá hradba z lesů, vyvolávající tedy zdání lesní 
mýtinky.

Uprostřed místnosti stojí malý domeček s kůlnou a 
dílnou, sídlo alchymisty Abraxe.

Před domem jsou záhonky s nechutně vypadající 
zeleninou, o kterou se starají dva hlinění automatoni. 
Postavám nevěnují pozornost a zaútočí pouze v 
sebeobraně, či obraně záhonu. Jejich rány bolí jako palcát 
a jejich tělo je tvrdé, jako destičková zbroj. Jsou pomalí a 
odolní vůči ohni, ale náchylní na vodu.

Dílna obsahuje 3 flakónky s extra účinným hnojivem (co
dnes zasadíte, zítra vyroste), 20 dávek včelího repelentu a 
nedokončeného automatona. Postavy jej mohou 
zprovoznit krystalem z místnosti 2. Automaton bude 
věrně sloužit tomu, kdo do něj vložil krystal.

O dům se stará démon Rallmach, kterého si Abraxus 
vyvolal. Požádá postavy, zda-li by mu nepřinesly 
alchymistův prsten z místnosti 8, který by ho vysvobodil.

Po obdržení prstenu pak postavy požádá o poslední 
maličkost, a to zničení šílené dryády Liary v místnosti 
10. Sám jim bude v boji asistovat spolu se oběma
automatony a svými ohnivými kouzly a iluzemi. Po 
vítězství každému dá magický předmět dle volby PJe, či 
náhodný. 

Poté sebere Abraxovu sbírku semen a odnese ji do 
Pekla, aby ji zasadil do zahrad svých nadřízených v naději
kariérního postupu.

5 Zahrádka hub
Nachází se zde mechový palouček, na němž rostou 

roztodivné hubky. Hoď si kostkou na efekt, pokud se 
postavy rozhodnou některou z nich okusit.

1- Postava má chuť svěřit své největší tajemství, 2- Na 
chvíli jí stoupne teplota a z uší jí vylítne pára, 3- Postava 
si říhne tak mocně, že všichni v okolí si hodí na záchranu,
jinak na chvíli ohluchnou, 4- Neutralizace jedu v 
organismu, 5- Pot postavy je po dobu 20 minut tak 
lepkavý, že je schopna lézt i po stropě 6- Postavu po dobu
30 minut zachvátí zimnice, veškeré činnosti jsou s 
nevýhodou.

U severní stěny je mechem porostlý balvan, jeho 
zvednutí odhalí tajnou chodbu do místnosti 7.

6 Úl obřích včel
Uprostřed místnosti je obří úl, který stráží 20 včel. 

Napadnou kohokoliv, kdo vstoupí do místnosti a není 
postříkaný repelentem. Včely vylétají z úlu ve vlnách o 
1k6+1 jedinců každé kolo. Bodnutí od 5 včel je životu 
nebezpečné.

Úl obsahuje med obřích včel, které je skvělé 
afrodisiakum. Každá sklenice má cenu 30 zlatých, lze 
nasbírat až 8 sklenic.

7 Muzeum
Místnost zdobí mozaiky zachycující život Abraxe.  

Západní zobrazuje Abraxe jako mladého studenta, severní
zobrazuje jeho útěk před druidy, na východní vysílá své 
automatony na povrch pro nové exempláře a na jižní sedí 
hrozivě na trůnu a svírá krystal Světlonoš. Krystal je 
tlačítko, které otevírá tajné dveře do místnosti 5.

8 Obří masožravka
Podlaha je pokryta žlutou plísní, ze které uprostřed 

vystupuje kostlivá ruka s prstenem. Jedná se o mrtvého 
Abraxe, který se vinou poruchy v masce nadýchal 
nebezpečných spor a ironicky se tak stal hnojivem pro své
výtvory. Mrtvola dále obsahuje amulet ve tvaru slunce a 
hůl kontroly Obřích včel.

Spory jsou prudce jedovaté, postavy musí mít neustále 
zakrytá ústa.

Na konci místnosti je obří masožravý květ. Jakmile 
postavy začnou manipulovat s kostrou, rostlina vystřelí 
své šlahouny a pokusí si přitáhnout kořist ke svým 
nenasytným ústům.

9 Vězení
Ve vězení jsou tři trnové zombie, bývalé oběti 

Abraxových pokusů.
10 Strom dryády
Ve středu se nacháží velký temný strom, ve kterém je 

od pasu dolů srostlá dryáda Liara. Liaru Abraxus unesl a 
prováděl kruté experimenty, aby ji „adaptoval“ na jeho 
nový svět. Dryáda z ukrutného zacházení zešílela a 
vyhlásila pomstu všem lidem a civilizaci. Přesvědčí-li ji 
postavy, že jsou fanatičtí ochránci lesa jako ona, požádá je
o zničení démona Rallmacha z místnosti 4. Po vítězství
jim dá napít ze své mutující mízy. Postavám díky tomu se 
stačí jednou týdně napít, ale z alkoholu jim bude zle. 

Poté jim předá svá semena a požádá je, aby je zasadily 
na povrchu, aby mohla započít její válka proti lidem.

Liaru stráží 6 trnových zombií. Liara se nemůže hýbat, 
ale ovládá různá přírodní kouzla, jako zapletení, či 
výbuch trnů.

11 Řídící místnost
Místnost je skryta za tajnými dveřmi, na nichž je malý 

otvor ve tvaru slunce. Je-li do něj vložen amulet z 
místnosti 8, dveře se otevřou.

V místnosti se nachází oltář osázený všelijakými 
tlačítky a dráty. Na vrcholu se vyjímá Světlonoš, krystal 
neskutečné krásy o hodnotě 1000 zlatých. Vyjmou-li 
postavy krystal z oltáře, delikátní systém zavlažování a 
osvětlení se zhroutí a rostliny budou odsouzeny k záhubě 
v hluboké tmě.
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Na okraji soustavy se objevila neznámá mimozemská Loď kulovitého tvaru. Podle skenerů je aktivní, ale nikam se nepohybuje.
Proč ji jdete prozkoumat? Protože 1-2: Loď nese stejné znaky jako tisíc let stará terraformovací technologie nalezená v několika
osídlených soustavách. Zjistěte co se dá. 3-4: Z Lodi byla na blízkou stanici vystřelena kapsle obsahující Nesmrtelnou Gardu.
Skončilo to až samozničením celé stanice. Zjistěte kdo, proč a jak je příště zastavit. 5-6: Zachytili jste nouzový signál z
pirátské lodi. “Pomoc, kontakt s mimozemskou lodi!…hčcht…škrchhht…(jiný hlas) nechoďte sem! Číhá tu Smrt!”

Tato Loď patří neumírajícímu Super-vědomí, pocházející zpoza černé díry, které se krmí na duších živých bytostí. To je bohem pro
několik mimozemských civilizací a využívá je jako vesmírné Rozsévače terraformovacích technologií, aby se všude urodilo co
nejvíc života a ona jej pak mohla pozřít...toto je jedna z lodí, řízená Neumírajícím Světlonošem v Jehím jméně, vezoucí náklad
terrafomovacích techno-semen určených pro možné sádko-světy.

Náhodná setkání
Házej při vstupu do místnosti nebo při nadměrném hluku/lelkování.

1) Zvuky strojů či orgánů, plíživé světlo (on/off), nářek trpících.
2) Přesouvání stěn, pohybující fresky, bleskový výboj energie.
3) Ztrápená duše (viz dole) - prosící o pomoc, žádoucí, otravná.
4) Ztrápená duše (viz dole) - zaseklá v situaci ze svého života.
5) Ztrápená duše (viz dole) - agresivní, telekineze, zvracení.
6) Jeden z Pirátů, hoď k10 a vyber Piráta, pokud ještě žĳe.
7) Dva Piráti, hoď 2k10 a vyber Piráty, pokud ještě žĳí.
8) Jeden z Nesmrtelné Gardy, pokud byl jeden zabit, tak je klid.
9) Jeden z Nesmrtelné Gardy, pokud byli zabiti oba, tak je klid.
10) Vyvolený, nezastaví se, dokud někoho neuloví.

Na další dva hody je pak setkání vyřazeno - je klid.

Ztrápené duše
Utrápené duše naskladněné v Zásobníku [N] se často manifestují na
Lodi, kvůli fyzickému a duševnímu utrpení, která zažili před svou
sklizní.
Jsou částečně schopní interagovat s fyzickým světem, ale ne vždy
jej vnímají. Jsou mezi nimi jak lidé, tak i nespočet mimozemských
civilizací, některé z nich patří dokonce mezi vymřelé druhy.
Většinou zmizí během 5-15 minut.

Piráti - posádka pirátského škuneru RoboRakev, kteří Loď našli jako první a rozhodli se jí vyrabovat
Polo-šílení strachy, ztracení v Lodi a neschopni se dostat pryč. Bylo jich 30, živých je posledních 10.
1) Argon Zlatoruký, Kyber-ruce a Vibro-sekera, Kapitán, Chamtivý, lakomý a schopný čehokoliv, aby přežil.
2) Jusoo Kruťák, Roto-šavle a Rail-bambitka, zamilovaný do pirátění a zabíjení, psychotický - v každém vidí nepřítele.
3) desátník Darin, beze zbraně, plast.trhavina, pacifistický pilot, zajatý piráty, odhodlaný získat zpět svůj starý život.
4) Laina “Boční salva”, těžký kulomet s posledním zásobníkem, lodní dělmistr, vystresovaná a s lehkým prstem na spoušti.
5) Wei Wei, ruční plasmový řezák, lodní technik, optimistická i navzdory situaci a zvědavá na mimozemskou technologii.
6) Emilio “Gurmán”, tranq. pistole, radioaktivní čepel, vystrašeně se skrývá a koho uspí, toho nechá jako oběť Světlonoši.
7) Dessa “Nebojsa”, teleskopická čepel a plazmové dělo nainstalované v Exo-Skelet místnosti [L], vražedné a ničivé šílenství.
8) Starsky “Učenec”, laserový skalpel a medkit, šíleně vystrašený, věří že je uzamčený v noční můře.
9) Skála, dvou-ruční mono-sekáček, masivní šestiraňák, mentálně zaostalý, tichý, bez cíle. Pozná kam vede jaká chodba v Lodi.
10) Tino Costano, laserová pistole, drogy, kredity, vystrašený ale hraje frajera, syn bohaté rodiny na útěku.

Nesmrtelná Garda - služebníci Světlonoše, zbavení vůle a tíhy rozhodnutí, oddaně trpící a vyčkávající
Každý trochu rozdílný a specializovaný, každý bohatě zdobený a každý velmi nebezpečný.
- Neumírající těla spojená se strojem poháněné utrpením nashromážděných duší.
- Každý jedinec má odolnost jako obrněné vozidlo a ničivou sílu jako zásahová jednotka.
- Po Lodi se aktuálně pohybují pouze dva a loví. Jeden navíc je v pirátské lodi [D].

Světlonoš - hrdý nositel vzniku života na křídlech zářící černé díry ve jménu svého pána zpoza prostoru a času
Mohutné zdobené humanoidní torzo s čtyřma rukama na 8-mi metrovém stonožčím kyber-těle s klepetem na konci.
- Vyvolený, jenž se dobrovolně spojil s démoní stonožkou zpoza černé diry.
- Vylepšený tak, že nejde prakticky zastavit (pokud nemáte například Kugelblitz řezák atd.). Cizí bytosti na Lodi bere jen jako
otravnou lovnou, jakmile někoho uloví, přesune se do [L], kde kořist umučí. Ostatní ignoruje, pokud si nezískají jeho pozornost.
Je velmi inteligentní, ale naprosto přesvědčený (právem) o své nadřazenosti.
- Pokud je zraněn, přesune se do [H], vyléčí se a vylepší tak, aby byl lépe připraven. Ignoruje všechny nástrahy Lodi, nic z nich
mu nemůže ovlivnit ani jej překvapit, chodby se před ním samy otevírají.

- Loď je kruhová s rotujícím prstencem. Celý její povrch
i vnitřek se neustále přesouvá a mění jako obrovská a
složitá rubikova kostka, složená nejen z krychlí, ale i
z kruhů, válců, trojúhelníků atd. Lidská mysl nedokáže
pochopit jaktože se loď nerozpadne, ale naopak drží
stále pohromadě a všechen interiér i exteriér si
zachovává vlastní identitu. Loď je samoopravující, pokud
není zničené Kugelblitz jádro [O] a Srdce [M].

- Loď je z neznámého černo-zlatého materiálu zdobeného
po všech površích složitými geometrickými ne-jednotnými
freskami vesmírných andělů, démonů, stonožek a černých
děr. Všechny místnosti v Prstenci a Okraji jsou
industriálně obrovské a v zásadě kruhové. Ve Středu jsou
velké jak kancelářské prostory.

- Světlo se tu plazí, jako by spíš teklo. Atmosféra je z
kysele smrdícího (a ledově chladného) oxidu uhličitého a
oxidu siřičitého. Lidé po pár minutách začínají mít
problémy s dýcháním až omdlí a umřou. Tuto atmosféru
dýchá silikonová forma života, což je Světlonoš.

- Atmosféře Lodi dominuje úctyhodná náboženská
technofilie, pocit věčné smrti a nekonečného podrobení.

[SVĚTLONOŠ]
scifi kobka

RPG forum Dungeon Jam
kin, 2021, CC-BY
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[N] Zásobník Trpících Duší
- Natěžené duše používané pro
oživení Nesmrtelné Gardy a při
Meditacích Světlonoše s Vědomím.

- Utrápené duše jsou zde při
každém hodu na tabulce Setkání.

- Hod 3-6 je dvojnásobně
intenzivní a nebezpečný.

[C1] [C1] [C1] [C1] Sila s teraformovacími
raketami
- Tři sila jsou prázdná
- Jedno je plné, ale všechny Techno-semena jsou
poházené po místnosti, některé jsou poškozené.

[A1] [A2] [A3] [A4] Zbraňová sila (dvě prázdná)
- Uvnitř je velké, hmotu a prostor trhající, Lodní dělo + Sádka chytrých duo-střel.
- Schopné vytvořit krátkodobou černou díru. V cíli se srazí, díry kolidují, zastaví, narostou, pohltí okolí a umřou.
- Pokud na Loď něco zaútočí, použĳe adekvátní odpověď k jeho zničení.

[M] Ovládací Místnost - Srdce
- Spousta oslnivých holo-obrazovek
- Velké zavěšené žĳící křeslo pro
Světlonoše.

- Mohutné vlhké pulzující tepny a
vibrující svazky datových
kyber-lan, protnuté
geometrickými data-orgány.

[B1] [B2] [B3] [B4] Kapsule Nesmrtelné Gardy
Natěsno vyskládané postroje pro různorodá humanoidní těla
ukotvené v letu schopné výsadkové kapsuli.
B1: Plná jednotka spících těl Nesmrtelné gardy - dvacet
konstruktů. Aktivují se při poškození.
B2: Plná těl, tihle jsou zaseklí v divných křečích a trhavých
závadách, mohou být nebezpeční náhodnými reakcemi.
B3: Prázdná i bez postrojů a bez kapsule.
B4: Těla jsou částečně zničena výbuchem a částečně aktivována.
Jsou zde stopy boje a krvavé zbytky pirátských těl.

[L] Rituální místnost
- Sem Světlonoš vodí úlovky. Mučí je a
Dušemi krmí Zásobník [N].

- Ze stěn vystupují různorodé kyber-
končetiny a děsivé nástroje.

- Všemu vévodí pulzující maso-mechanický
otvor nenasytně vsakující umučené duše.

- Vše má vlastní vědomí zaměřené na
bezmoc a utrpení.

[P] Světlonošův Válečný Vůz
- Osobní vesmírný stíhač s
vlastním vědomím.

- Ovládání skrz implantovaná
propojení s jeho vnitřno-
procesory.

- Pojme až pět lidí.
- Poslouchá nejsilnějšího,
žízní po svobodě volby.

[H] Med-Exo-skelet místnost
- Ze stěn vystupují různé kyber-končetiny a děsivé nástroje.
- Vše má své vlastní vědomí zaměřené na opravování a vylepšování.
- Všemu vévodí osvětlený kužel uprostřed.
- Kdo vstoupí do kuželu, bude úplně vyléčen/opraven a bolestivě vylepšen:
1 - Nesmrtelné Garda, tvá Duše je uzamčena v přerozeném těle,

jehož již nejsi nadále pánem.
2 - Nohy mají nyní klouby 360° a ostré drápy dokola,

schopné se zarýt do oceli.
3 - Ruce zbaveny kostí. Svaly a pokožka posíleny.

Protáhnou se 2cm otvorem, až 3m délka. Prsty mají sílu zlomit topůrko.
4 - Oči a část mozku nahrazeny strojem.

Poskytující echolokaci, bioscanner a subsonické slyšení.
5 - Kůže nahrazena průhlednou kamuflážní (12hod/1den) blánou

Lepivýmé končetiny.
6 - Pravé horní torzo přeoperována na kugelblitz řezák.

Paprsek, dosah 2m, čehokoliv se dotkne, to zmizí.

[G] Chladící místnost
- Všechny povrchy jsou pokryté
kluzkou vrstvou ledu.

- Z trysek po místnosti každou
chvíli vytryskne prudká
sprcha kapelného dusíku.

[E] Krystalická zahrada
- Rostlina na silikonové bázi produkující oxid
siřičitý.

- Složena z stonků a květů z pohyblivého
krystalického materiálu.

- Světlo se skrz ni zvláštně odráží, to
vyvolává v pozorovatelích těžké paranoidní
halucinace. Ty přetrvávají do další
místnosti (nebo déle dle doby vystavení).

[F] Technologická místnost
- Místnost plná mimozemských...věcí.
- Vše je divné, nikdo nechápe jak to použít.
- Určitě to bude cenné, min jako avantgardní
vesmírné živé umění. Nejspíš i nebezpečné.

[I] Meditační místnost
- Využívána pro psy-komunikaci s Vědomím.
- Zpomaluje se tu čas.
Tím víc, čím déle v ní jste.

- Uvnitř je mrtvý pirát s vybuchující
bombou. Kvůli zpomalení vybouchne
až(už) za 1 hodinu od vstupu postav.
Zabĳe vše v místnosti.

[O] Kugelblitz Jádro
- Uměle vytvořená černá díra, místo aby
světlo pohlcovala, tak vyzařuje radiaci,
která je usměrněná skrz štít z gama-zrcadel.

- Oslnivě zářící, NIC nevrhá žádné stíny.
- Myšlenky zde neskutečně rychle mizí a nikdo
není schopen si je udržet. Každá postava si
zde pamatuje maximálně 5 sekund nazpět.

[K1] [K2] [K3] Zásobníky hmoty
- Palivo pro černou díru.
- Dva plné, jeden prázdný.
- Supertěžké vzácné materiály,
hodnota vesmírné stanice.

1 Gravity
Atmo SO2 + CO2

[D] Pirátský škuner “RoboRakev” (0,5G, Atmo O2)
- Posádka až 20 lidí, střední loď klasického stylu a
architektury.
- Neuklizená, poničené vybavení, elektronika laicky
předrátovaná.
- Ve skladu je uvězněný částečně domestikovaný alfa-predátor.
- V škuneru je jeden z Nesmrtelné Gardy a hledá přeživší.
- Bez zneškodnění žĳícího křesla v místnosti [M] se nemůže

odpojit od Lodi, která ji drží.

[VNĚJŠÍ PRSTENEC]

[OKRAJ LODI]

[STŘED LODI]

[X1,2]

[X5,6]

[X3,4]

[X6]

[X7] [X8]

[X9]

<<<ZAČNI ZDE>>>
Dovnitř nevede žádný permanentní
vchod (kromě pirátské lodi [D]),
ale na povrchu se otevírají vždy
dva dočasné vstupy do místností
označené [X#] - hoďte 2xd10. Při
hodu 10 se nic neotevře.

Chodby mezi místnostmi se
pomalu, ale neustále mění. Po
každých 20 minutách hry hoďte
dvě nové sady chodeb (2xd8):
1-2: červené, sekurity chodby,
bráněné (vyber)dronou/mag-vraty.
3-4: zelené, vel.člověka,
bezpečné.
5-6: žluté, údržbářské tunely,
průměr 1m. Spousta kabelů.
7-8 růžové, masivní, 10m průměr.

0 Gravity
Atmo SO2 + CO2

0 Gravity
NO Atmo

28



1 – Vstupní hala
Na zemi leží torzo stráže    
a tělo jednoho z vesničanů, 
obě dveře jsou zamčené. Jdou 
buď odemknout klíčem, který 
má stráž, nebo vyrazit. Na 
zemi se také válí fialový 
krystal, který přesně zapadá 
do prohlubně v kyrysu stráže, 
čímž dojde k jeho aktivaci.   
U dveří  směrem do (2) je 
nápis “Střež se rostlin”,     
u druhých je jen “Tudy ne”.

2 – Odd. botaniky
Mezi rozházenými 
regály trůní napůl 
automat a napůl magií 
zmutovaná masožravá 
rostlina s mnoha 
úponky, kterými si 
podává “jídlo” do 
zobáku uprostřed. 
Podle množství krve
a kostí okolo dostala  
v posledních dnech 
slušnou porci. 

3 – Kuchyně a sklepy
Kuchyně je sice uklizená, ale evidentně 
dlouho nevyužívaná. Mechanický kuchař ale 
stále funguje a dokonce uvaří překvapivě 
jedlé jídlo, k čemuž navádí i nápisy po 
zdech. Záhadu čerstvých surovin vysvětlí 
kusy lidských končetin na policích v jednom 
ze sklepů. Kromě nich tam rostou pouze 
dřevokazné houby. Vinný sklípek v zadní 
místnosti je z větší části zavalený, několik 
lahví ale možná přežilo.

4 – Odd. Biologie
Místnost je z větší části zborcená a hrozí, že 
se sesuv bude zvětšovat, zvláš , pokud by seť
tam někdo začal neopatrně pohybovat. 

9 – Archiv
Malá místnost přetékající 
listinami, kronikami a 
podobnými věcmi. Uvnitř 
se nachází Kronikář, 
strežící tuto místnost. Na 
zdech najdete hromadu 
letopočtů a událostí – 
jakýsi Allegřin deník. 
Žádné podstatné 
informace až na poslední 
zmínku starou dva týdny: 
“Je třeba subjekty”. 

8 – Odd. matematiky
Dveře směrem od archivu (a) a do odd. 
Mechaniky (b) jsou zamčené.  Odemknout se 
dají zevnitř nebo:
(a) Před vstupem je na zdech hromada nápisů 
typu “Nepřátelé nemohou projít” nebo “Jsi-li 
přítel, vstup”. Cílem je, aby příchozí nějak 
prokázal, že je přítel.
(b) Kolem dveří je hromada odkazů na 
trojúhelníky a rovnice a2=b2+c2. Ke dveřích je 
přitom provázkem přivázaná křída. Cílem je 
nakreslit na dveře pravoúhlý trojúhelník. 

7 – Odd. Metafyziky
Kdo do místnosti vejde 
bez vyslovení hesla, které 
se nachází mezi 
nesmyslnými větami na 
zdi, bude obrovskou silou 
přitažen ke stropu. Dostat 
se pryč může vyslovením 
daného hesla nebo 
zničením orbu uprostřed 
místnosti. A jen ti 
nejsilnější tvorové se     
z pasti dostanou I 
vlastními silami.

6 – Jeskyně
Rozšíření oddělení magie 
a mechaniky. Police jsou 
hrubě zbité dohromady, 
nebo s eknihy jen válí po 
zemi. Uvnitř jeskyně je 
Knižní vír.

5 – Odd. Mechaniky a magie
Překvapivě zachovalá 
místnost s knihovnami     
z tmavého mahagonu. Před 
jedinými nezatarasenými 
dveřmi do laboratoře stojí 
dva strážní. Zároveň je     
z této místnosti vstup do 
jeskyně a jedna její strana je 
tedy trochu narušená. Po 
stěnách je hromada nákresů 
mechanických stráží a mimo 
jiné i informace o tom, že 
právě fialové krystaly 
propůjřují automatům sílu se 
hýbat. Dveře směrem k odd. 
Matematiky mají stejnou 
hádanku jako z durhé strany.

10 – Allegřina laboratoř
Osmiúhelníková místnost, původně asi společenská. 
Původně dovnitř vedly 4 vchody, 3 ale byly 
zasypány.Každého příchozího zaujmou železné klece, 
zabírající dvě stěny. V jedné z nich to vypadá, že 
může být někdo živý, druhá je ale prázdná. 
Uprostřed místnosti se nachází velký stůl, na 
kterém Allegra zrovna provádí napůl operaci     
a napůl pitvu. Kromě toho je v místnosti stará, léta 
nepoužívaná postel, nyní zarovnaná hromadami 
knih, svitků, dřeva, provazů, táhel a ozubených 
koleček, které se nacházejí i ve zbytku laboratoře. 
Kromě toho se v místnosti nachází i truhla plná 
Allegřiných cenností.

Allegřina knihovna
Autor: Honza0297 
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Příběh – Úvod do hry (příklad, nic na něm nezávisí, pokud družina najde dungeon náhodně, bude to fungovat taky)
Allegra bývala čarodějka a alchymistka, jejímž cílem bylo oživování neživého – nikoli nekromancie, ale skutečné vytváření 
umělého života. Její hosty proto vítali mechaničtí rytíři, sluhové s porcelánovými maskami roznášeli jídlo a v celém jejím sídle 
létaly knihy místo ptáků. Byly její výtvory ovládané magií, nebo se jednalo o vrchol umění mechaniky? To nikdo neví, možná 
to bylo obojí. Co se ale ví jistě, že Allegra se svému snu oddávala čím dál víc, až se nakonec zavřela ve svém sídle a přestala 
se jakkoli zajímat o svět venku. A ten na ni během desítek let zapomněl. Před pár dny ale začali z blízkých vesnic mizet 
vesničané, které odvlekli golemové, vzdáleně podobní Allegřiným rytířům, jak si vzpomněl jeden z vesnických stařešinů. Mohla 
Allegra celé ty roky tajně pracovat a žít ve svém podzemním sídle?
Mechamagie: Allegřino životní dílo, ale nikoli její jediný úspěch. Pomocí fialových krystalů neznámého původu oživuje precizně 
sestavené automaty – a nejen ty. Bez těchto krystalů ale většina jejich výtvorů umírá. Neplatí pro bestiální rostlinu a létající 
knihy (a pro Knižní vír, což ale technicky není její výtvor, vznikl sám od sebe). 
Popis dungeonu: Allegřino sídlo je dost zpustlé, u stěn se drží hromada prachu a různé špíny, uprostřed jsou ale v prachu 
“stezky” – evidentně tu tedy někdo žije a prochází. Na černěných stěnách se nachází hromady nápisů, i když většina z nich 
nedává smysl nebo ani nelze přečíst. Již od vchodů cítí každý příchozí nezaměnitelný pach rozkladu. Dveře ze vstupní haly, 
snad z důvodu pronikání vlhkosti zvenčí, značně zetlely a vypadají, že snad i půjdou vyrazit
Křídové nápisy: Po celém objektu jsou křídové nápisy, ale povětšinou jsou buď napsané cizími písmy, nebo nedávají smysl. 
Pouze ty důležité jsou explicitně zmíněny. Pozn. pro PJ: Jelikož na nápisech stojí a padá několik hádanek, je dobré motivovat 
hráče k jejich hledání a zkoumání – třeba “minihrou” za menším lootem, kdy ve vstupní hale bude nápis “Číslo 1: V kuchyni se 
dozvíš víc” a několik podobných nápisů dovede hráče ke schované truhličce.

Monstra: chování a případné lokace
Mechanické stráže/rytíři: Jejich porcelánová maska připomíná muže s oficírským knírem a všichni vypadají (až na utržené šrámy 
v průběhu času) stejně. Kromě kroužkové košile mají na sobě I kyrys, ve kterém je zasazený fialový krystal. Jako zbraň 
používají krátké halapartny. Všechno jejich vybavení je ale notně omšelé a evidentně nepříliš dobře udržované. Z nějakého 
důvodu u sebe také mají něco jako tlustý děravý prsten na provázku. 2 jsou u vstupu do laboratoře, 1 polozničený v hale.
Malí tvorové: Kromě “velkých” automatů obývá Allegřino sídlo I mnoho malých stvoření, především všelijakých pavoukovců. 
Někteří před vším utečou, někteří se zvědavě přiblíží a někteří netouží po ničem jiném než vše ochutnat. 
Knižní vír: V jeskyni, kde neuspořádaně ležely všemožné knihy tak, jak je kdo odhodil, se samovolně spojily magické formule a 
jimi popsané stránky oživly v podobě víru, který ze stránek vytváří zvláštní vysoký přízrak, vzdáleně připomínající postavu v 
plášti. Jelikož je tvořený mnoha různými stránkami, které se navíc neustále přehazují, v jednu chvíli může být přízrak neškodný 
a ve druhé může každého rozervat na kusy. Stejně tak kouzelné formule, které používá, se mění každou chvíli.
Létající knihy: Celou knihovnou proletují knihy – mohou mávat deskami jako křídly, i když většinou létají spíš jako vlaštovky. 
Pokud někdo vytáhne knihu z police bez vyřčení správného hesla (některá hesla je možné najít mezi mnoha křídovými nápisy), 
ta se narušiteli vytrhne z ruky a spolu s několika dalšími začne poletovat okolo. I když jejich útoky neskončí hůř než modřinou, 
umí být dosti otravné. 
Mechanický kuchař: Široký pomenší automat s tělem ze sudu a 4 rukama - kromě dvou “lidských” má také pánev a nůž na 
pohyblivých končetinách. Jeho porcelánová maska připomíná rozesmátého muže. Není agresivní a pokud ho někdo požádá o 
jídlo, uvaří překvapivě jedlé jídlo (záhada čerstvosti řešena u popisu kuchyně). V případě útoku se snaží bránit a utíká směrem 
do sklepů - útočí až zahnaný do kouta. Jeho krystal se nachází někde hluboko v jeho útrobách - nelze jednoduše vyřadit.
Archivář: Pravděpodobně jeden z prvních automatů. Masku má na mnoha místech popraskanou, velké části chybí. Při pohybu 
vydává skřípavé zvuky, viditelné části mechanismu jsou poškozené. Většina jeho soukolí je odkrytá. Za každou cenu se snaží 
zabránit vstupu kohokoli do archivu - avšak pouze pasivně (stojí ve dveřích, snaží se je zavřít…). Pokud někdo přece jen 
vejde, archivář popadne několik knih a už se dotyčného vyhnat nesnaží, ale celou dobu chodí těsně za ním a okamžitě urovnává 
vše, na co dotyčný sáhne. Při útoku se chová pasivně a nejeden by měl pocit, že se bojí - schovává se v rohu a vlastním tělem 
chrání své knihy.  
Bestiální rostlina: Ze všeho nejvíc připomíná kombinaci masožravé rostliny, chobotnice a robopavouka. Sice se nemůže hýbat a 
pouze sedí na jednom místě, dosáhne ale bezpečně k oběma dveřím, vedoucím z/do místnosti. Pokud by snad někdo zkoumal 
křídové nápisy na stěnách, zjistí, že rostlinu lze na chvíli uklidnit roztočením prstenu na provázku, který mohou najít u rytířů. 
Pokud by ale při procházení kolem rostliny třeba zakopl, rostlinu to rozzuří a zaútočí s daleko větší silou. Její fialový krystal je 
ukrytý pod zobákem v jejím “žaludku” – pokud tedy někoho spolkne vcelku, možná ještě přežije.
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Plamen pouště - Selhan, 2021

CC-BY, zelenakaple.blogspot.com

Pouštní duny se rozestupují a odhalují, že
je v nich skryto malé údolí, na jehož dně
z pískovce vyvěrá ropa. Rampy, věže,
lešení, výtahy, a veliké vodní koleso
prozrazují, že tahle studna musela kdysi
zásobovat daleké okolí, teď už však pod
spalujícím žárem Slunce už roky chátrá,
a jedinými obyvateli se zdají být škorpioni.
Je zde voda, ale páchne po naftě.

Na dně propadliny, mezi vrtnými věžemi
a kalužemi téru, je vidět uprostřed olejnatě
duhového jezírka malý zdobený altán (a)
zastřešující sopouch, na kterém hoří
modrý plamen. Místní legendy tomuhle
věčnému ohni přisuzují zázračné účinky –
a v nejbližším městě je chromý alchymista
Jawhar Yousef, který jej chce zkoumat ve
své alchymistické laboratoři. Je ochoten
zaplatit tomu, kdo se k plameni vypraví,
zapálí o něj speciálně připravenou svíci
a vrátí se s ní, slušnou odměnu (e.g. šest
lektvarů neviditelnosti). Jawhar tvrdí, že je
svíce začarovaná – kdyby se ho dobrodruzi
pokusili podvést a zapálit svíci jinde, tak to
pozná. Já bych řekl, že lže, ale nezkoušel
jsem to.

LEŠENÍ – celá konstrukce je zchátralá
a neustále hrozí, že se pod lidskou vahou
zhroutí. Čísla u jednotlivých úseků ukazují
jejich zbývající stabilitu – při zátěži je třeba
na k6 přehodit 3, jinak se stabilita zhorší,
a nula znamená pád. Také bych asi měl
zmínit, že je vše z velké části nasáknuté
petrolejem a velice ochotně vzplane.

(o) ORLÍ HNÍZDO – na nejvyšší z věží se
uhnízdil pár velikých černých orlů, a nyní
žárlivě střeží svá vejce před kýmkoli, kdo
se přiblíží. Samec by dokázal unést
menšího člověka, samice zase cíleně útočí
na obličej. V hnízdě je kožená torna
s dvanácti ampulkami s lebkou na pečeti –
v krvi způsobují záchvat slepé vražedné
zuřivosti.

NEMRTVÍ – otroky, kteří zde kdysi
zahynuli, se často nikdo neobtěžoval řádně

pohřbít a jen je shodili do ropných jezírek
na dně údolí. Nyní se pokusí každého,
kdo je vyruší, stáhnout k sobě do černého,
lepivého hrobu. Nemrtvých je pět, jsou to
již pouhé kostry obalené térem, který
lepí vše, co se jej dotkne, a žene je jen tupá
nenávist – nedají se zničit jinak, než že se
spálí, ovšem hoří pomalu a stále se při
tom sápou po všem živém.

STARÉ STROJE – i když jsou už dlouho
neudržované, je možné je ještě stále uvést
v chod. Alespoň na chvíli, než se pohybem
de�nitivně rozpadnou. Vodní koleso,
které pohání pumpy, je možno spustit tím,
že se otevře propusť (p) vodní nádrže nad
ním, zamčená řetězem. Rumpál výtahu
(v) na něj byl kdysi taky napojený,
ztrouchnivělý řemen však sklouzl
z     hnacího kola. Nákladní jeřáby jsou sice
zatuhlé a zarezlé, ovšem z většiny se stále
dají použít. Potrubí jsou rozpraskaná
a příliš netěsní, má všude stabilitu 2.

(z) PAŠOVANÉ ZLATO – na slunci se
kolem rozklížených sudů lesknou zlaté
valounky. Ztrouchnivělá lana už však
plošinu příliš nedrží, a všechno zlato může
snadno spadnout do hluboké kalné tůně
dole.

(k) DŮM PŘEDÁKA – je postaven lépe
než ostatní chýše, a je v něm klíč
k propusti, ovšem je v něm také spousta
mrtvých netopýrů – u stropu je totiž
nahromaděn plyn a jakýkoli oheň způsobí
ničivý výbuch.

(k) KOBEREC – zaprášený a zacákaný
olejem je nenápadný, ve skutečnosti je ale
kouzelný a umí létat. Je potřeba mu
poroučet v jazyce dávných stavitelů
zikkuratů – v něm je na něm i vyšitá
modlitba k bohům větru. Poslední příkaz,
který dostal, byl „přistaň“, a kdyby se
náhodou dostal do vzduchu, tak pomalu
a bezpečně klesne k zemi.

(f) FLÉTNA - krásně zdobená, a její hudba
mámí hady, což místní lidé podle pověr
hned poznají.

(t) TRILOBIT - zkamenělin se v údolí
nachází více, ale tenhle krásně zachovalý

exemplář je z druhé strany popsán
zaříkávadly, a po přečtení trilobit ožije
a pomůže svému majiteli hledat tajné
dveře.

(b) BAKKO – uprchlý otrok, neumí
místní řeč a bojí se, že jsou dobrodruzi
s otrokáři. Je ozbrojený jen rezavou
sekerkou, kterou tady našel, a bude se
snažit spíše utéct – šplhání po lešení mu
jde velmi dobře, i když je vyhladovělý
a vyčerpaný. Když mu dobrodruzi
zvládnou vysvětlit, že nejsou nepřátelé,
představí se jim a dle zvyku jeho kmene jim
nabídne jídlo – má však jen poslední tři
potlučené ředkvičky. Za pomoc se odmění
kostěnou sponou, na kterou vyryje
symbol přátelství – nositel bude považován
za přítele Bakkova kmene a bude jimi vždy
vlídně přijat. Sám Bakko se vydá na dlouho
cestu zpět do své domoviny – na cestě mu
snad pomůže, že je vynikající řezbář.

OTROKÁŘI – po půl hodině se objeví
a hledají uprchlého Bakka. Je jich
o polovinu více než dobrodruhů, ale
nechtějí se pouštět do boje s nikým
ozbrojeným, nabídnou tudíž prvně za
běžence překvapivě štědrou kopku
zlatých dinárů, a slovo dodrží, byť jsou
některé mince šizené. Když se dobrodruzi
rozhodnou Bakkovi pomoci, otrokáři se je
pokusí v prvé řadě zneškodnit za pomoci
�akónků s uspávacím plynem a odvléct
na prodej – ale s výjimkou Bakka, kterého
rozhodně chtějí živého, si z případné
vraždy těžkou hlavu dělat nebudou.
Otrokáři jsou dobře vybavení – každý má
krom šavle taky bič nebo obušek, dvě
uspávací lahvičky, pouta a řetězy a také
velblouda – ale vlastně docela zbabělí,
zvyklí potýkat se hlavně s neozbrojenými
hladovými otroky, a navíc je většina z nich
sama na uspávacím narkotiku závislá
a projevuje se to na jejich pohotovosti.

(h) HAD – skrytý, jedovatý, nebezpečný
(m) PADACÍ MOST – k chatrčím otroků
(d) DÍLNA – pět beden vynikajícího
železa, určitě by se dalo dobře prodat,
kdyby ho odtud někdo dostal pryč
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Sberatel pribehui

Autor: Ondra „Nord“ Mráz
Ve vaší vesnici kdysi rostla překrásná třešeň, zářící jako slunce. V jejím světle vše rostlo a vzkvétalo. Tento strom
jste kdysi dostali jako dar od bohyně poté, co jste ji velkou slavností zbavili jejího smutku.

Nedávno přišel do vesnice cizinec. Oznámil, že je to pro vás až příliš dobrý příběh a strom vámmávnutím štětce
vzal. Vše se ponořilo do temnoty. Hrdina slíbil, že světlo získá zpět. Vydal se do cizincova sídla a už se nevrátil.

Teď je řada na vás...

Tlumená teplá zář, jež vychází zpoza stropních prken, osvětluje strohé, ale elegantní vybavení. Čisté nové
tatami, papírové stěny v bambusovém rámu, elegantní dřevěný nábytek, všude polštářky na sezení. Ve vzduchu
se mísí příjemná vůně ibišku s vůní barev. Na některých stěnách nahrazují papír tapisérie z hedvábí. Jejich
tvůrce je mistr, jakému není rovno.

Papírové stěny a tapisérie se nedají protrhnout ani zničit. Posuvné dveře se nedají otevřit. Jedinou
cestou vpřed je Tkalcovská dýka – tapisérie se rozdělí po jediném doteku a v místnosti se objeví
postavy z příběhu, jež zachycovala. Družinamůže skrze vzniklý otvor pokračovat dál. Vmístnostech
se dají najít ozdobné předměty v hodnotě několika desítek ryo.

A: Mladá žena v propoceném starém kimonu leží na zemi a naříká. Za ní je rozervaná tapisérie.

Hrdina osvobodil ženu z tapisérie, ale pak si ji nevšímal a šel dál. Ona je na smrt nemocná, dokáže
ze sebe vysoukat sotva pár vět, než se znovu roznaříká bolestí. Ví, že její muž pro ni někde hledá lék.
Vyléčí ji liščí játra. Zbavena bolesti povypráví postavám příběhy ze tří tapisérií (Prozradí, co se stane
po jejich roztržení).

B: Hrdina leží v kaluži krve, záda roztrhaná drápy.

Pod jeho tělem je překrásná stříbrná zbraň – Tkalcovská dýka.

C: Stařenka s fialovýma očima, oblečení rozdrásané a od krve.

Naříká, že nemůže chodit, má zlomené nohy a sotva utekla před tím hrozivým monstrem, jež
napadlo Hrdinu. Ve skutečnosti je to Jezevec, který přepadl Hrdinu ze zálohy. Bude dávat všemožné
špatné rady a pokusí se postavy přivést do záhuby, ideálně nepřímo, aby si nemusel ušpinit drápky.
Umí libovolně měnit svou podobu.

D: Překrásná vnitřní zahrada. Po stropě leze tisíce pestrobarevných broučků, cvrlikají, blikají a šustí. Na zemi
je role papíru a vedle ní štětce a barvy.

Jakmile někdo na papír něco nakreslí, tak se broučci začnou snášet na hedvábných vláknech dolů a
začnou pomalu zaplétat tapisérii. Právě tady sběratel uzamyká své příběhy.

E: Protržená tapisérie

T:Hoď si 1k10, abys zjistil, jaký je na ní výjev. Pokud ti padlo číslo, které už bylo, vyber o jedna vyšší.
Přečti hráčům text kurzívou. Standardní text popisuje, co se stane, po jejím zničení dýkou.

v v v o
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1 Žena v krásném zdobeném kimonu umývá kartáčem obří nohu.

Ze stropu se vynoří gigantická hnusná nemytá noha, páchnoucí jako stará mršina. Pokud ji
někdo opláchne, tak se zase stáhne a zanechá po sobě balíček sladkostí, jejichž vůni nikdo
neodolá. Neumytá začne po chvíli řádit skrze celý dům.

2 Spanilá bohyně ve žlutém kimonu pouští malé bílé králíčky, jež padají dolů do oblak.

Z plátna vyskáče třicítka roztomilých králíků, kteří začnou okusovat vše kolem sebe. Včetně
dalších pláten, což má stejný efekt, jako rozřezání Tkalcovskou dýkou.

3 Žena klečí před oltářem s flétnou, dlouhé černé vlasy má rozpuštěné a modlí se.

„Ne, nedívejte se na mě! Neprohlížejte si mě!“ křičí žena. Pokud se postavy neodvrátí, spatří,
že pod vlasy se skrývají desítky malých úst plné špičatých zubů. Žena, stydící se za svou
podobu, na postavy zaútočí. Pokud někoho kousne, vyrostou mu na daném místě ústa
šeptající děsivá tajemství.

Na oltáři leží flétna, ze které se line krásná melodie. Přes ženu se k ní nedá dostat.

4 Jezero za úplňku, na hladině se kolébámalá loďka. Na přídí stojí muž, v ruce lucernu a děravou lžíci. Pod
loďkou je temný stín a pomalu se blíží k povrchu.

Z podlahy se vynoří obrovský temný obrys se dvěma žhnoucíma očima a zařve „Dejte mi
lžíci“. Pokud ji nedostane, tak se mu v ruce objeví obří masivní železná naběračka.

Tak jako tak začne odnikud nabírat vodu a vylévat ji do domu, který se začne rychle plnit.
Monstrum je nehmotné a zranitelné jen magickými zbraněmi a modlitbami. Nejjednodušší
řešení je dát mu děravou lžíci nebo proděravět či zničit tu, kterou svírá.

5 Malá dívka v prostém šatu se krčí u kabátce pověšeného na dveřích. V ruce drží kus sušeného masa.

Dívka se tváří zmateně, smrdí rybinou a netuší, co se děje. V ruce má kus ryby, kterou ulovil
její tatínek rybář. Ráda se o maso podělí. Neví ale, že je z mořské panny a kdokoliv jej sní tak
bude proklet, dokud nevysází 100 stromů nebo nenavrátí pannu k životu.

6 Brunátný muž v potrhaném a špinavém oblečení. S kuší v ruce pronásleduje skrze temný les překrásnou
bílou lišku se zkrvavenou packou.

Liška bude škemrat o pomoc. Je poslem bohyně a zná její oblíbenou píseň. Lovec se dožaduje
liščiných jater, jež jako jediná mohu vyléčit jeho ženu (A).

7 Žena ve zlatem vyšívaném kimonu, ze kterého vykukuje překrásná alabastrově bílá noha. Obličej si
koketně zakrývá vějířem.

Žena odhalí obličej a ukáže rozřezaná ústa plná ostrých zubu. Děsivě se usměje a zeptá se:
„Jsem krásná?“ Nesouhlas odmění útokem. Při souhlasu se koketně nahne k nejbližší postavě
a pokusí se ji políbit. Pokud se nechá, žena se smíchem odejde a zůstane po ní kniha
extrémnně pikantních milostných básní.

8 Krásná žena v bílém rouše s břitvou mezi zuby. Na hlavě má železnou korunu, v jejichž trnech jsou
zasazeny tři borovicové pochodně. Žena stojí u stromu a svírá malou slaměnou panenku.

Žena okamžitě vytasí svůj meč a zaútočí. Má u sebe voodoo panenku, kterou stačí doplnit
trochou vlasů či krve, a rumělkový krém. Osoba natřená krémem se změní
na jednu scénu v silného a děsivého rudého démona. Je tam dost krému na tři natření.

9 Polonahý brunátný mnich do sebe leje saké přímo z lahve a kolem něj křepčí tucet kostlivců.

Mnich neustále řve „Maso, dejte mi najíst masa!“ Je opilý a čím dál agresivnější. Na násilí
odpoví zamrkáním, načež se z útočníka stane kostlivec. Mnich vše odčaruje až když ho někdo
nakrmí. Vše, co mnich sní, po chvíli opět vyzvrátí zpátky, avšak živé a zdravé.

10 Zajíček stojí u plačícího dědečka a utěšuje jej. Na zemi leží polévka a v ní plavou dvě fialové oči.

Zajíček se dožaduje vydání jezevce (C). Jezevec zabil dědečkovu ženu, vzal na sebe její podobu
a uvařil z ní polévku. Dědeček pláče a nedá se utěšit. Pokud jezevec není s družinou, tak se
zajíček vydá propátrat dům na vlastní pěst.

11 Jeskyně zavalená balvanem, zpoza balvanu prosvítá oslnivá záře.

Obrovský kámen, z nitra se ozývá vzlykání. Uvnitř je smutná bohyně. Dá se vylákat zvuky
hudby, má ráda roztomilá zvířátka a sladkosti. Postavám, jež ji rozveselí, věnuje sluneční
pecku, ze které během jediného dne vyroste strom plodící malá slunce.

12 Deštník tančí s gongem, vějířem a židlí. Všichni mají oči, ústa a dobře se baví.

Náhodný předmět v držení družiny ožije. Dožaduje se používání a pečlivé údržby.
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Zde je místo pro Váš výtvor.
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