
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.)


