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* DOKY SÚ ZAMRZNUTÉ, JE TU UVAZNENÝCH NIEKOLKO VRAKOV A ROZOSTAVANÝCH PONORIEK, 
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* V LESE JE PRAVDEPODOBNOST STRETNUTIA BESTII Z NIFLHEIMU VYSSIA

* CERVENÉ BUDOVY BOLI VYUZÍVANÉ NEMECKÝM NÁMORNÍCTVOM, JE TU VELA DRAUGROV

* KDE SÍDLILI NEBELWANDLER? PREZIL NIEKTO Z NICH BOMBARDOVANIE A BESTIE?

PONORKA ???



 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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