
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).



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.


