
      Příručka pro hraničáře 
upraveno pro ADrD 

 
Hraničář je silný a moudrý. Zná přírodu a tvory, kteří ji obývají, a umí svých znalostí 

vyu�ívat. V boji tváří v tvář má sice jistá omezení, ale je nepřekonatelným střelcem a zajisté 
se stane posilou ka�dé dru�iny. Hraničáři �ijí zpravidla v divočině, kde sami, jen se svými 
psy, stře�í stezky a pomáhají těm, kdo pomoc potřebují. Proto jsou takřka v�ude vítanými 
hosty. Dlouholetým stykem s přírodou a přírodní magií se i nich vyvíjí i jisté nadpřirozené 
schopnosti, které jim pomáhají při jejich nebezpečném a osamoceném �ivotě - alespoň tak se 
to mezi lidmi povídá. Hraničáři se dají přemluvit, aby se přidali k dru�ině. Jsou to vynikající 
lovci a stopaři. 

Časem se z hraničářů stanou opravdoví divocí lovci, kteří často obývají území, které 
je pak tě�ké nepozorovaně projít. U lidu se tě�í přátelské úctě ochránce, byť o ni vět�inou 
moc nestojí. Nejznáměj�ími hraničáři byli Waltheri, Binabik, Tanis Půlelf a Brason II. Z na�í 
historie pak mů�eme uvést Robina Hooda či Sama Hawkinse. 

 
Hraničář 

Hraničář smí pou�ívat jen lehké a střední zbraně, v�echny druhy vrhacích a střelných 
krom tě�ké ku�e. Smí pou�ívat jakoukoliv zbroj do hodnoty pancíře a nesmí pou�ívat velký 
�tít ani pavézu. 

 
Schopnosti související s bojem 
 
Přesnost: 

Hraničář si mů�e vytvořit zvlá�tní pouto se svou střelnou zbraní, které se nazývá 
přesnost. Podle počtu zku�eností, které s touto zbraní (se stejnou zbraní, ne stejným druhem) 
vytříská z potvor se zvy�uje hraničářům um, tak jak zobrazuje následující tabulka: 

 
Bonus +1 k út. +1 k ÚČ +1 k inic. +2 k út. +2 k inic. +2 k ÚČ 
Zku�enost 1.000 3.000 5.000 6.500 10.000 12.500 

 
Zlep�ená střelba: 

Postupem času se hraničář nejen zdokonaluje v boji určitou zbraní, ale naučí se 
s ladnou grácií střílet ze v�emo�ných střelných zbraní. Tato zku�enost mu umo�ňuje si začít 
od čtvrté úrovně počítat bonus +1 k útočnému číslu se střelnými zbraněmi. 

 
Vícenásobné útoky: 

Nacvičený a po léta trénovaný postup nabíjení zbraně dopiloval hraničář téměř 
k dokonalosti a výcvik přinesl své ovoce. Od páté úrovně mů�e hraničář vystřelit z luku 
třikráte za dvě kola tj. první kolo vede dva útoky a druhé kolo jen jeden. Na druhý útok má 
v�ak postih k iniciativě -7. Tato schopnost se v�ak netýká ku�í, proto�e pomalý mechanismus 
ku�e není schopen hraničář vlastní zručností a hbitostí donutit k rychlej�í činnosti. 

Technická poznámka k této dovednosti: Jak si jistě pov�imne� sám, válečníci mají 
mo�nost na dal�í útok ji� od první úrovně a jakmile dosáhnou dvou útoků v kole, mohou se 



pokusit o třetí. Je to proto, �e někdy jim to bojová situace umo�ní (tj. hod %). Hraničář v�ak 
ví, čeho je a čeho není schopen, tak�e v boji se o nic nesna�í (tj. neriskuje a není hod %). 
 
Sehranost: 

Hraničáři, ať ji� později chodci či váleční druidi, kteří dobře znají svého přítele, 
mohou bojovat se společným soupeřem účinněji, ne� ka�dý sám nebo se spolubojovníky, 
které nezná. Hraničáři, kteří jsou sehraní, tu�í kdy a jak jejich kamarád zaútočí, kdy vyláká 
k útoku nepřítele, co zamý�lí tím, jak útočí, a kam při boji postoupí či ustoupí. Zároveň znají 
navzájem své chyby, mohou zasáhnout, kdy� má spolubojovník problémy, zachytit ránu, 
kterou by on nedokázal vykrýt, nebo odlákat pozornost soupeře od jeho odkrytého místa. 
Zkrátka zku�ená a sehraná skupina bojovníků se nechová jako tlupa chaoticky útočících 
postav, ale skoro jako jeden organismus. 

Sehranost mohou vyu�ívat hraničáři, kteří společně podstoupili určitý počet výcviků 
na vy��í úroveň (nemusí pochopitelně postupovat zároveň). V boji se sehranost projeví tím, �e 
oba bojující, pokud jsou blízko sebe nebo si navzájem kryjí záda dostávají bonus - za ka�dou 
lichou společnou úroveň (1, 3) dostávají bonus +1 k UČ a za ka�dou sudou dostávají +1 
k OČ. 

Tuto schopnost mů�e začít hraničář rozvíjet a� od postupu na pátou úroveň (tzn. na 
�esté úrovni dostane první příp. bonus) jak se svým přítelem, tak i s jiným válečníkem. Nelze 
se shodnout s jiným hraničářem a bonusy se počítají jen do souboje tváří v tvář. 

 
 

Ostatní dovednosti 
 

Krom bojových dovedností má hraničář i schopnosti, které pochytil z přírody, a které 
mu �ivot v ní umo�ňují. Stejně jako v přírodě jsou pou�itelné také v jiném prostředí, ale �ance 
na úspěch je mírně men�í. Celkem má hraničář sedmnáct dovedností, které mů�e dle svého 
vlastního výběru rozvíjet. 

Pokud chce hraničář danou dovednost pou�ít, tak si hodí jednou dvacetistěnnou 
kostkou a musí hodit stejné nebo ni��í číslo ne� je jeho dovednost (toto číslo mů�e PJ dle 
okolností modifikovat). Na počátku má natrénovány v�echny svoje dovednosti na 1. stupni, 
tak�e musí hodit jedničku, aby uspěl.  

Hraničář v�ak mů�e své schopnosti zdokonalovat tím, �e se na výcvik dané 
dovednosti zaměří při přestupu na úroveň. Na ka�dé úrovni (tedy i na první) dostane hraničář 
osmnáct bodů, které mů�e dle libosti přiřadit k jednotlivým schopnostem. Platí v�ak pravidlo, 
�e mů�e dát jedné své schopnosti max. tři body za jednu úroveň - toto pravidlo se v�ak 
nekumuluje, tak�e pokud hraničář právě postoupil na čtvrtou úroveň a jeho schopnost �Lov� 
je na 1. stupni, tak si ji mů�e zvý�it jen na 4. stupeň a ne na 12. stupeň (4 úrovně krát 3 body). 
 
Hraničář se mů�e učit následujícím schopnostem: 
 Atletika Orientace  
 Boj s divokou zvěří Ovládání zvířat  
 Bylinkářství Přírodní čarodějnictví  
 Cit přírody Stopování  
 Léčba zranění Vytrvalá strá�  
 Léčitelství Výroba z přírodních materiálů  
 Lovení Zlep�ené smysly  
 Maskování Znalost zkazek a pověstí 
 Nastra�ení pastí  



 
 
 
Atletika: 

K základním dovednostem hraničáře patří schopnosti jako plavání, �plh po skalách či 
stromech nebo rychlý a vytrvalý běh. Krom toho jej tvrdý �ivot v přírodě vybavil i jakousi 
hrubou silou, obratností a odolností.  

Tento výcvik mu umo�ňuje uspět v dovednostem, kde závisí na celkové síle a 
mr�tnosti lépe ne� ostatním. Pokud hraničář pou�ije úspě�ně atletiku, tak dostává bonus +1 - 
+3 k hodu proti pasti u uvedených dovedností (�plh, plavání, potápění,...). 

 
Boj s divokou zvěří: 

Často v divočině hraničář tě�ce vybojuje souboj s ne jedním divokým zvířetem či 
netvorem. Léta výuky i praxe jej naučili nejúčinněj�í technice proti těmto. 

Na počátku souboje s netvorem (zvíře, netvor zvířecích rozměrů - bazili�ek, haterie, 
ale i huňáči či obří roháč, drak či wyvern) mů�e hraničář pou�ít tuto schopnost. Pokud uspěje 
dostává bonus + x, který se libovolně rozdělí mezi útok a obranu (lze měnit na počátku 
ka�dého kola po hodu na iniciativu), přičem� x se rovná jedné za ka�dou lichou úroveň (1, 3, 
5,...). 

Pokud si hodí na počátku souboje úspě�ně je�tě na �Ovládání zvířat�, tak dostává 
speciální bonus +1 k útočnému číslu. 

 
Bylinkářství: 

Hraničář je zvyklý vyu�ívat darů rostlinné ří�e k v�emo�ným účelům. Jeho přírodní 
nauka jej naučila vyhledávat různé bylinky, kořeny a dřeviny. Zná v�ak také jejich účinek a 
pou�ití. 

Hraničář se mů�e pokusit nalézt a namíchat protijed, nasbírat léčivé byliny, které pak 
pomohou při léčbě (viz. �Léčení zranění či Léčitelství�). Na druhou stranu mů�e nasbírat 
byliny, které otráví nebo omámí obět, která je pozře. 

Byliny pro okam�ité pou�ití mů�e najít do tří směn (dle PJ a hodu), ale byliny pro 
nasu�ení a pozděj�í pou�ití mů�e hledat a su�it či jinak upravovat i několik dní. 

 
Cit přírody: 

Dlouhodobý kontakt s přírodou naučil hraničáře vytu�it následující situaci, kdy� se 
zvedá prach, stahují mračna, včely podrá�děně bzučí či je-li podezřelé ticho nebo neklidná 
zvěř. 

Díky těmto přírodním varováním je schopen odhadnout počasí pro nejbli��í hodiny 
či dny. Také dosáhl určitého typu souznění s Matkou přírodou a je schopen v divočině najít 
vodu nebo skály či drahé kamení (s �íleným postihem). 

Pokud si úspě�ně hodí na �Přírodní čarodějnictví� a má tuto schopnost alespoň na 
12. stupni, tak mů�e poznat, zda je země otrávená, stejně jako její dary. 

 
Léčba zranění: 

Pokud má hraničář po ruce vhodné prostředky jako jsou jehla, nit či alespoň nů�, tak 
se mů�e pokusit dát do hromady zranění utr�ené v boji - sečné, tr�né rány, zlomeniny, 
obra�eniny... 

Touto dovedností mů�e hraničář vyléčit sobě nebo jiné postavě zranění, je� utr�ila. 
Tato schopnost přidává dva �ivoty a mů�e ji pou�ít jen tolikrát denně, kolik je jeho úroveň 
(léčba ka�dých dvou �ivotů resp. tří vy�aduje hod). Léčba tří �ivotů mu trvá jednu směnu. 



Pokud stráví alespoň 3 směny hledáním vhodných bylin a uspěje v dovednosti 
�Bylinkářství�, tak přidá za ka�dý pokus tři �ivoty místo dvou. 

 
Léčitelství: 

Jsou rány na ně� schopnost �Léčba zranění� je krátká. Při zraněních ohněm, mrazem, 
kyselinou, výbuchem... a proradnou magií (tady ov�em s postihem -2) je sice také mnohdy 
potřeba čistá voda a kus plátna, ale hlavně hluboké du�evní schopnosti léčitele. 

Touto schopností mů�e hraničář vyléčit postavě 4 - 9 �ivotů o ně� při�la v důsledku 
vý�e uvedených událostí. Hraničář má tolik pokusů za den, kolik činí jeho úroveň/2 
(zaokrouhleno nahoru). Aplikace této schopnosti trvá v�dy tři směny. 

Pokud se hraničář vydá před samotnou léčbou hledat alespoň 6 směn byliny a uspěje 
v dovednosti �Bylinkářství�, tak zvý�í počet vyléčených �ivotů o dva. 

 
Lovení: 

Nejlep�í lovci se rekrutují právě z řad hraničářů a nutno říci, �e právem. Nenajdete 
lep�ího lovce, a i kdy� zrovna bohyně Artemis nepřeje lovu, tak alespoň nalezne jedné bobule 
či kořínky. 

Na aplikaci této schopnosti si hází hraničář v�dy jednou za 3 směny a úspěch 
znamená, �e donesl jídlo v podobě uloveného zvířete, jedlých bobulí nebo kořínků. Tato 
schopnost také hraničáři umo�ňuje, �e jídlo uvaří a dotyčné zvíře stáhne a případně i uchová 
ků�i (to v�ak vy�aduje nový hod). 

Hraničář dostává bonus +3 k lovu, pokud nalezl stopy tj. uspěl v hodu na 
�Stopování� a nebo pokud má loveckého či válečného psa (viz. Přátelé). 

 
Maskování: 

Ve svém prostředí je hraničář tě�ko dopaditelný a umí maskovat sebe a příp. i jiné 
(samosebou, �e s postihem). 

U této dovednosti dost zále�í na prostředí - v hustém lese má hraničář bonus -6 
k hodu, v planině či pou�ti a� +4 a ve městě +6 k hodu. Tato schopnost také umo�ňuje někoho 
skrytého najít, pokud je blízko - jde v�ak spí�e o instinkt - a past je nízká. 

Pokud hraničář uspěl ve schopnosti �Stopování�, tak dostává bonus -4 k hodu, 
pokud se sna�í někoho najít. 

 
Nastra�ení pasti: 

Veliký �edivý divočák, zuřivý samotář řádící v Halském lese, opatrně očichal stezku 
a rozběhl se vpřed. Zpoza křoviny jej sledovaly pozorné oči mladého lovce, který chtěl 
divočáka zabít, aby mu rychtář dal tučnou odměnu. Zvíře uběhlo několik kroků a lesem se 
ozvalo podě�ené kvičení. Pán lesa sletěl po rypáku do zamaskované díry... 

Hraničář mů�e touto schopností líčit pasti, pokud na to má příslu�né vybavení - lano, 
rýč...- jak na zvěř tak i na lidi. Doká�e také vybrat dobré místo pro přepad (příp. bonus po 
první kola boje), ale i past vytu�it (to si tajně hodí PJ), pokud jde o léčku či přepad, ne o 
�ipkovou past. 

 
Orientace: 

Bystrý intelekt, dlouhý �ivot v divočině a divoká forma �estého smyslu umo�ňují 
hraničáři určit směr, zorientovat se, kterým směrem se nachází vesnice a projít pě�inkami pro 
zvěř. 

Tato schopnost umo�ňuje dle přírodních rozličností, hvězd, li�ejníků a jiných 
ukazatelů určit světové strany, směr města či vsi, cestu k horám a zhruba odhadnout čas 



k překonání této vzdálenosti. Mů�e v�ak také určit nejbli��í směr z podzemí (ne přímo 
chodbu, jen směr). 

 
Ovládání zvířat: 

Hraničáři jsou na svých cestách často doprovázeni psy nebo jinými zvířaty. Krom 
toho mu zvířata ustoupí z cesty nebo se naopak začnou pla�it. A hraničář kráčí dál... 

Jakýmsi podvědomým smyslem, správným gestem či skřekem mů�e hraničář zvířata 
přilákat, vypla�it, rozzuřit nebo také naklonit na svou stranu. Pokud je v�ak zvíře hladové 
nebo brání své doupě bude mít hraničář tuto práci mnohem tě��í (PJ upraví past). Krom 
dovednosti ovládat zvířata, zahrnuje tato schopnost i mo�nost dané zvíře imitovat či jej pou�ít 
např. k jízdě, letu. 

 
Přírodní čarodějnictví: 

Přírodní čarodějnictví spočívá předev�ím v jednoduchých, leč časově náročných 
rituálech a primitivním kouzlením skrze očarované předměty - feti�e. Jde o úplně 
nejjednodu��í formu magie ze sféry rostlin a zvířat. 

Aby mohl hraničář sesílat zaklínadla, musí mít předmět (obyčejný přívěsek, so�ku, 
kámen,...), který očarovává po dlouhé hodiny (2 - 5 hodin) na odlehlém místě o samotě (hod 
na schopnost). Tento očarovaný předmět se pak nazývá feti� a za jeho pomoci mů�e hraničář 
sesílat následující zaklínadla: 
Feti� léčení Přidá postavě 7 - 12 �ivotů + úroveň dovednosti �Přírodní 
 čarodějnictví�/2 + úroveň hraničáře 
Feti� zahnání zlého Pomocí tohoto feti�e vytvoří hraničář slabě svítící kopuli 
 přízračného světla o průměru 7 sáhů, která chrání před 
 nemrtvými a neviděnými dokud hraničář kouzlo udr�uje. 
 Ka�dá směna (krom první) stojí 3 body únavy a vy�aduje 
 úspě�ný hod. 
Feti� řeči Matky země Hraničář mů�e po dobu 10 kol promlouvat se zvířaty. 
Feti� smyslů Matky země Hraničář mů�e vnímat smysly zvířete, které je na jeho 
dohled.  Tento feti� v�ak má modifikaci +4 k hodu na úspěch. 
Feti� prohlédnutí kouzla Pokud hraničář pou�ije feti�, tak uvidí v�echny zaklínadla 
rudě  zářit po dobu 2 kol, nepozná v�ak iluzi, proměnu, ochranu.... 
Feti�... PJ mů�e dovolit a upravit jakýkoliv vlastní feti�. 

Pokud chce hraničář za pomoci feti�e čarovat, tak jej musí sevřít pevně v ruce a 
jedno kolo se soustředit na seslání kouzla a dal�í kolo kouzlo seslat, pokud uspěje v hodu na 
schopnost. Pokud by hraničář v hodu na schopnost neuspěl, tak se sice kouzlo nesvedlo, ale 
také z feti�e nevyprchalo, tak�e se o to mů�e pokusit znovu. Po úspě�né seslání v�ak feti� 
ztrácí svou kouzelnou schopnost a často je i zničen. Hraničář u sebe mů�e mít maximálně 
úroveň/2 feti�ů. 

Pamatuj v�ak, �e přírodní magii neovládá�, ale Ona se ti jen propůjčuje. 
Pou�ívej Ji proto s rozmyslem, neboť v nepravých rukou nefunguje. 

 
Stopování: 

Nepatrné stopy lehkých nohou na zmrzlém sněhu, zlomená větvička či jiné drobnosti 
mohou prozradit dobrému stopaři směr postupu protivníka. A rychlonohý lovec se vydává, 
aby dohnal svou kořist. 

Touto schopností mů�e najít a sledovat hraničář stopy zvěře i člověka. Tato 
schopnost je samozřejmě závislá na prostředí podobně jako maskování, ale hraničář lépe 



najde stopu, pokud bylo nepřátel více a stopy jsou čerstvé. Tato schopnost mu také umo�ňuje 
s postih +6 k hodu stopy úspě�ně a rychle zahlazovat. 

Hraničář dostane bonus -3 k zahlazování stop pokud úspě�ně pou�ije schopnost 
�Maskování� a k nalezení stop bonus -2, pokud má loveckého psa (viz. Přátelé). 
Vytrvalá strá�: 

Zatímco jiní obchází táboři�tě, není pro hraničáře problém zůstat sedět u ohně a 
z nudy si něco vyřezávat, proto�e jeho citlivý sluch a zrak mu zavčas odhalí nepřítele, který 
by jej chtěl při hlídce ru�it. 

Tato dovednost umo�ňuje hraničáři hlídat velice kvalitně a mů�e při této činnosti 
provádět i jinou činnost - čistit si zbraň, opravovat zbroj...(postih +2), ale ne tvořit feti�. Mů�e 
také spát tzv. �na jedno oko�, co� mu sice přidá jen polovinu bodů únavy a polovinu �ivotů, 
ale umo�ňuje mu to (s postihem +4) hlídat. Pokud v�ak spí úplně nemá �anci. Na past si tajně 
hází PJ. Tato dovednost také umo�ňuje hraničáři proplí�it se kolem hlídky, ani� by si ho 
v�imla (s postihem +3 k hodu). 

Pokud má hraničář hlídacího psa, tak dostává -4 k hodu při hlídání. Pokud úspě�ně 
pou�ije schopnost �Maskování� při průniku kolem nepřátelské hlídky dostává bonus -3. 

 
Výroba z přírodních materiálů: 

Během dlouhých chvil na čekané nebo za dlouhých zimních večerů si často hraničáři 
krátí čas vyráběním různých so�ek, přívěsků, holí a jiných hloupůstek. 

Pokud má hraničář potřebné suroviny, tak si mů�e vyrobit praktické předměty (lano, 
pochodeň, �ípy,...), ale i důle�ité věci (luk, sedlo, �aty,...) a základ pro feti�e. Tato schopnost 
taky zahrnuje umění řezbářství a pomocí této schopnosti si mů�e hraničář opravovat ko�ené 
zbroje a �títy. 

 
Zlep�ené smysly: 

Pokud se hraničář hluboce soustředí a koncentruje se, tak se jeho dech zklidní, 
zorničky roz�íří a sluch vytříbí. 

Hraničář tak mů�e vidět v �eru jako kočka; má jen -2 postih při boji s neviditelným 
protivníkem; mů�e zaregistrovat i slabý průvan z tajné chodby, tak�e má bonus -10% k 
v�ímavosti a jiné výhody (dle PJ). Toto celkové zlep�ení mů�e pou�ít toliko 1x za den a jeho 
pou�ití stojí hraničáře 5 bodů únavy (neúspě�ný pokud jen 2) za ka�dé 3 směny, co je napjatý. 

 
Znalost zkazek a pověstí: 

Hraničář je znalý vesnických povídaček, pohádek a lidové slovesnosti. Často je toti� 
zván prostým lidem na slavnosti, kde mů�e ledacos zaslechnout. Zná také různé bajky, 
pověsti, legendy a různé zkazky. 

Krom toho, �e by měl rozpoznat (tajný hod PJ) vět�inu mag. předmětů jako je elfí 
lano, bájné zbraně, �edý plá�ť,..., mů�e po úspě�ném hodu povědět něco o schopnostem 
nestvůry ve stylu (ochromuje, působí otravu, znehybňuje pohledem nebo radili mi veverčí 
sádlo, útočit na břicho...) pokud o tom něco sly�el (závislé na hodu a PJ). 

 
 

Hraničářovi přátelé 
 

Hraničáři jsou na svých cestách zpravidla provázeni psy. Jsou to jejich pomocníci i 
přátelé. Ale ne ka�dý má svého psa hned od začátku - někdy se musí dobrý pes dlouho hledat. 
Pokud tvůj hraničář při přestupu na novou úroveň chce hledat psa, tak si hoď k% a pokud ti 



padne 70 a méně procent, tak jsi dostal mo�nost psa ochočit. Nyní proveď hod na �Ovládání 
zvířat� a číslo uprav podle kolonky past v následující tabulce hraničářových psů: 

 
 

                                      Tabulka hraničářových psů 
Druh  �ivoty UČ út. Bonus OČ Bonus Dovednost Past 
Hlídací 6 4 0 3. úr. 5 3. úr. 1 -8 
Lovecký 6 5 +1 3. úr. 4 3. úr. 3 -4 
Válečný 8 5 +2 2. úr. 5 4. úr. 5 0 
Pozn. ka�dému psu přibude na ka�dé úrovni 1 - 6 �ivotů. 
Druh: určuje druh psa 
�ivoty: reprezentují počet �ivotů psa na první úrovni 
UČ, út., OČ: tak to je snad jasný 
Bonus: určuje na kolikáté úrovni od první dostane pes bonus +1 k UČ nebo OČ (u trojky je to 4., 7.,...) 
Dovednost: nutné minimum schopnosti �Ovládání zvířat� k ochočení daného psa 
Past: číslo upraví tvůj hod na �Ovládání zvířat� 
 

Pokud se ti nepodaří ochočit na této úrovni �ádného přítele nezoufej, proto�e se o to 
mů�e� pokusit na ka�dé úrovni znovu. Nesmí� v�ak mít více ne� jednoho psa. Nyní v�ak 
k výhodám jednotlivých psů: 

 
Hlídací pes  - je nejlep�ím pomocníkem, pokud je nutné strá�it sebe, dru�inu nebo nějaké 

místo. Není nijak silný v boji, ale pokud se někdo nebo něco přiblí�í na 
vzdálenost 15 sáhů, tak ti dá svým �těkotem najevo, �e nejsi sám. Mů�e 
pou�ívat ko�enou a krou�kovou zbroj pro psy. 

 - pokud má� hlídacího psa dostává� bonus při dovednosti �Vytrvalá strá��. 
Lovecký pes - je tím pravým pro osamocené lovce, proto�e mu nedělá problém udr�et stopu 

zvěře a v případě nutnosti je schopen bránit sebe i tebe. Je sice nejlep�ím 
přítelem pro lov a činnosti s tímto spojené, ale pokud chce� pou�ít v souboji 
sehranost se svým přítelem musí� uspět v dovednosti �Boj s divokou zvěří� 
(tento hod se provádí na počátku souboje a platí pro celý souboj). Mů�e také 
nosit jen ko�enou zbroj pro psy. 

 - pokud má� loveckého psa dostává� bonus při dovednostech �Stopování� a 
�Lovení�. 

Válečný pes - je nepřekonatelným pomocníkem v boji, proto�e jeho silné zuby a masivní 
tlapy drtí vět�inu protivníků s překvapující lehkostí. Je v�ak také nejtě��í na 
ochočení. Mů�e nosit v�echny typy zbrojí pro psy. Na ka�dé úrovni navíc 
dostává +1 �ivot. 

 
Postupování psů na úrovně: 

Jak jsi si jistě v�imnul, tak tví čtyřnozí přátelé mohou postupovat na úrovně podobně 
jako ty. Ka�dý pes začíná na první úrovni a při ka�dém tvém výcviku se vycvičí i on, a to a� 
od dvě úrovně, pokud jsi jej získal později. Tvůj pes nemů�e být nikdy na vy��í úrovni ne� ty. 
Tak�e na vy��ích úrovní budou mít psi více �ivotů, vět�í útok i obranu, co� jim zaručí del�í 
�ivotnost. 

Příklad na osvětlenou: Hraničářka Gondara je na 4. úrovni a ochočila si válečného 
psa (úroveň 1.). Při přestupu na 5. úroveň v�ak pes nepřestoupí na pátou, ale jen na 3. 
úroveň, tak�e bude na třetí úrovni. Kdy� v�ak přestupuje na 8. úroveň, tak její pes bude taky 
jen na osmé a ne na deváté úrovni, jak by se mohlo zdát. 

 



Ostatní divoká zvířata: Pokud si chytí� nějaké jiné zvíře (orel, vlk, puma,...), tak se domluv 
se svým PJ o pou�ívání a postupování tohoto přítele. Pořád ale platí pravidlo - jen jeden 
přítel. 

Chodec 
 

Chodec je znamenitý lovec a neohro�ený ochránce divočiny. Toulá se od vesnice 
k vesnici, jen se svým psem, a zahání zlé stvůry od lidských příbytků, často za několik krajíců 
chleba a krajáč mléka. Stává se součástí samotné přírody a spousta vymo�eností moderní 
civilizace pro něj přestává mít význam. Je nepřekonatelný v ovládání luku a jeho vytrénované 
tělo nezastaví �ádná přírodní překá�ka. Časem se z něj stává opravdový archetyp primitivního 
lovce, který �ije v divočině a spoléhá se na své nadlidské instinkty a reflexy. Postupem času 
mů�e naprosto splynout s přírodou a stát se jejím vyvoleným ochráncem. Stát se prapůvodním 
lovcem, splynout s divokým zvířetem a stát se Bestií� 

 
Hbitost: 

Chodec si brzy osvojí úhybné praktiky známé pro celém kontinentě. Od �esté úrovně 
si mů�e počítat bonus +1 k hodu na obranu. 

 
Vytrvalost: 

Chodec je zvyklý urazit dlouhé vzdálenosti za doby, kterou by nikdo jiný 
nezvládnul. Tvrdý výcvik a dokonalé ovládání dechu mu umo�ňuje překonávat vzdálenost 
s men�í únavou. Od �esté úrovně si mů�e na začátku cesty hodit na dovednost �Atletika� a 
pokud uspěje, pak si počítá za pohyb (běh, chůzi,�) jen polovinu bodů únavy (zaokrouhleno 
nahoru). 

 
Nadlidská odolnost: 

Chodec musí na svých cestách vydr�et ledacos, tak�e jeho �aludek je ji� s mnohým 
naprosto smířený. Chodec dostává od sedmé úrovně bonus +1 ke v�em hodům na odolnost, 
které mají povahu �aludeční nevolnosti (slaňování po laně, mořská nemoc, zka�ené jídlo, 
otrávené jídlo (ale ne třeba plyn nebo čepel), naprosté vydě�ení ,�). 

 
Výroba �ípů a �ipek: 

Ka�dý správný hraničář si vyrábí �ípy sám, proto�e jedině tak má jistotu, �e má 
opravdu kvalitní �íp. Od sedmé úrovně mů�e chodec vyrobit �íp (pokud uspěje v hodu na 
dovednost �Výroba z přírodních materiálů�), který nebude potřebovat kovový hrot a jeho 
kvalita bude stejná jako u tvrzeného �ípu (tj. 0/+2). Od deváté úrovně mů�e vyrábět �ípy 
kvalitou srovnatelné s tzv. elfími střelami (tj. 0/+3), přičem� elfí střely jsou ve své podstatě 
právě tyto �ípy. Od jedenácté úrovně pak mů�e vyrábět �ípy s bonusem +1 k útočnému číslu, 
ale těmito �ípy bude moci chodec střílet jenom se zbraně, pro kterou je vyrábí a kterou zná (tj. 
má s ní přesnost alespoň za 5000 zk). Od třinácté úrovně mů�e chodec vyrábět �ípy 
po�ehnané lesními duchy, tak�e se budou počítat jako magické (budou v�ak magické 
přirozeně, tak�e jejich kouzlo nejde ani odčarovat ani nalézt obvyklou magií). 
 
Rychlá střelba: 

Chodcovi nadlidské reflexy a dokonalé zvládnutí luku mu umo�ňují vystřelit z luku 
dvakrát za jedno kolo s postihem �6 na dal�í útok v tomto kole. Tato schopnost se opět 
nevztahuje na ku�e a chodec se jí naučí na osmé úrovni. 
 
Magická imunita: 



Chodec se ji� na svých cestách setkal i s proradnou magií a nejednou jej to setkání 
stálo málem krk. Pokud se chodec stane součástí divočiny (viz. ní�e), pak jej samotná Matka 
příroda vybaví nadpřirozenou obranou. Ka�dý, kdo bude chtít seslat kouzlo na chodce obdr�í 
modifikátor �2 k hodu na seslání (event. �7 %), bez ohledu na účinek kouzla. Jakékoliv 
kouzlo manipulující s �ivoty bude mít jen 75% efekt (zaokrouhleno nahoru v neprospěch 
chodce) a pokud si chodec bude házet proti pasti, pak bude mít bonus +2. Tato schopnost 
nebude působit proti projevům Matky země (např. feti�e). 

 
Znaky divočiny 
 

Chodec se stává součástí samotné přírody, stále více se toulá osamocený divokými 
pustými kraji, často se po celé měsíce vyhýbajíc jakékoliv civilizaci. �aty a zbroj se často 
�pínou a potem stanou součástí jeho těla, jeho vousy i vlasy vlají divoce ve větru jako hříva 
nebezpečné �elmy. Jeho smysly si přivyknou divočině, jejím zvukům, pachům a chutím. 
Chodec pomalu přestává vnímat jako �obyčejný� příslu�ník své rasy, ale začíná reagovat jako 
velmi inteligentní zvíře, jako primitivní lovec. Takovým, jací �ili ve Starém světě dříve ne� 
byla postavena první velká osada. Vrací se do doby, kdy zále�elo pře�ití na bleskových 
instinktech, vytříbeným smyslem a notné dávce divokosti. 

Chodec se mů�e ztoto�nit s určitým archetypem zvířete, které se mu stane dal�í 
�ivotní Cestou. Naučí se splynout s duchem zvířete a sám se stane tímto zvířetem. Stane se 
tak z něj dokonalý lovec nebo smrtící predátor. Zále�í pouze na samotném chodci, co z darů 
divočiny přijme. Jen si musí dát pozor, aby duch zvířete neovládnul jeho tělo úplně� 

Chodec si mů�e vybrat archetyp zvířete s ním� se chce ztoto�nit a pokusit se o to. 
Přesný postup rituálu na přejmutí známky divočiny mu prozradí jeho učitel nebo sama 
divočina při přestupu na 9. úroveň. Na této úrovni si chodec mů�e poprvé zkusit vybrat svůj 
archetyp. Toto zvíře se mu pak stává dal�í Cestou, vzorem jeho budoucího �ivota. Je to krok, 
který nejde vzít zpět. 

Poté co si chodec rozmyslí, který archetyp chce následovat, musí toto zvíře 
vystopovat a sám (příp. se svým přítelem) ulovit. Poté co zvíře uloví nad ním musí provést 
rituál ztoto�nění. Při této činnosti jej nesmí nikdo vidět a musí na ni mít absolutní klid. Pokud 
by chodce přeci jen někdo zahlédl, musí dle zákonů divočiny zemřít. Zvíře musí ulovit a rituál 
provést alespoň hodinu před půlnocí. S uloveným zvířetem pak musí setrvat do půlnoci 
v meditacích a souznění s divočinou. Poté se mů�e pokusit přijmout esenci (�ivotní energii a 
původní �masku�) zvířete. Svede du�evní boj (musí uspět na �Boj s divokou zvěří�) a pokud 
uspěje, pak musí sníst srdce uloveného a pora�eného zvířete. Tím definitivně stvrdí duchům 
divočiny, �e přijal ducha zvířete za svého a stává se sám součástí divočiny a jejím do�ivotním 
ochráncem. Pokud souboj prohraje, duch mu uprchne, ale je pro něj nemo�né opustit fyzickou 
rovinu bytí a odejít do astrálního světa. Bloudí proto po kraji a často se z něj stane zlá a krutá 
přízračná bytost. Chodec ji� nikdy nebude moci ovládnout ducha tohoto zvířete a o splynutí 
s duchem zvířete se mů�e pokusit jen jednou za úroveň. 

Od tohoto okam�iku musí chodec u sebe neustále nosit kousek ků�e (peří, �upin�) 
tohoto zvířete, jeho� esenci přijal, jako fyzické pojítko s divočinou, které mu umo�ňuje 
udr�ovat v sobě sílu ducha zvířete. Pokud by o tento talisman při�el, smí si vyrobit dal�í, 
pokud uloví znovu zvíře, jeho� esenci přijal. Dokud v�ak nemá talisman u sebe, nesmí 
pou�ívat �ádné výhody plynoucí z archetypu zvířete (zůstávají mu v�ak atributy a nevýhody). 

Splynutí s duchy divočiny má v�ak i svá nebezpečí. Pokud bude chodec jednat proti 
divočině (nebo v rozporu s lidskostí), pak jej mohou duchové divočiny úplně ovládnout a 
změnit chodce na naprostou Bestii, která nepodléhá svobodné vůli, ale pouze divočině (a 
postava pak přechází pod kontrolu PJ). Proměna v Bestii, má celkem deset stupňů, přičem� 



čím vy��í stupeň, tím méně je chodec člověkem a více Bestií (postava neví, kolikátý stupeň 
má a přesnou hranici zná jen PJ, který v�ak postavě v�dy oznámí, zda se její stav zhor�uje, ale 
neříká o kolik). 

 
Stupeň Důsledky stupně Bestie 

1. Na tomto stupni se nachází postava poté, co přijme esenci zvířete. Bestialita je plně pod kontrolou. 
2. Postava je mírně podrá�děněj�í ne� obvykle, ale jsou to jen chvilkové stavy. 
3. Postava je často podrá�děná a dává přednost masu před jinou potravou. 
4. Postava se nechá snadno vydrá�dit a svoje pocity nejraději vyjadřuje bojem. 
5. Postava neustále vyhledává �arvátky a jen nerada jí něco jiného ne� maso. 
6. Postava má ráda pohled na krev a poka�dé nepřátele zabíjí. 
7. Postava v�e ře�í krvavým bojem a jen své nejbli��í se při něm nesna�í zabít. 
8. Postava se sna�í zabít ka�dého s kým přijde do sporu, je velmi nervózní a �ere jen syrové maso. 
9. Postava je naprosto podrá�děná, �ere jen čerstvé syrové maso a bojí se velkého ohně. 

10. Postava je opravdovou Bestií, strojem na mrzačení a zabíjení. Přechází pod kontrolu PJ. 

  
Chodec v�ak není duchem ani posedlý ani očarovaný, tak�e pokud by chtěl někdo 

hledat na chodci magickou energii, tak �ádnou nemů�e najít (tedy pokud nemá chodec 
magický předmět). Pokud by se někdo v�ak díval na chodcovu �auru� je situace trochu 
slo�itěj�í. Pozorovatel uvidí lidskou auru, která se bude mísit s aurou zvířecí a čím vy��í 
stupeň Bestie bude chodec mít, tím více bude převládat zvířecí aura. Často jen nejvy��í druidi 
ví, jak uklidnit Bestii v těle chodce. 

Na následujících řádcích jsou popsány archetypy zvířat, z nich� si chodec mů�e 
vybrat. Tyto archetypy jsou pouze ty nejzákladněj�í v krajích severských království, kde je 
mírné pásmo. Chodec si mů�e vymyslet jakékoliv vlastní zvíře, jeho� esenci chce přijmout, 
ale následující seznam je plně dostačující, proto�e ne ka�dý duch zvířete je vhodný pro to, 
aby se stal archetypem. 

 
Chřestý� 
 
Charakteristika: Chřestý� je klidný a rozvá�ný jako ka�dý plaz. Do boje se zbytečně ne�ene a 
své nepřátele varuje děsivým chřestěním konce svého ocasu. Kdo je moudrý pozná zvuk smrti 
a uteče, ti hloupěj�í zůstanou. Pokud pak nezbývá jiná mo�nost, tvrdě a nelítostně útočí. Jinak 
v�ak má rád svůj řád a v�e ře�í s ledovým klidem. 
Atributy: Chřestý� je děsivý a nečekaně odolný. Chodci, který si vybere chřestý�e jako svou 
Cestu, se zvy�uje odolnost a charisma o dva body (vlastnost, ne bonus). 
Výhody: Chřestý� jako had nevnímá jen obvyklým lidským smyslem zrakem, ale umí 
reagovat na otřesy půdy a záchvěvy vzduchu, čím� chodce naučí hadím smyslům, které dávají 
chodci +2 ke �Zlep�eným smyslům�. Krom toho má chřestý� jako plaz neuvěřitelnou 
schopnost regenerace, tak�e chodce naučí nadlidské regeneraci, tak�e mu přibude za spánek 
či odpočinek dvojnásobek �ivotů ne� normálně. 
Nevýhody: Chřestý� boj nijak nevyhledává a i na lovu paralyzuje svou obět strachem, kdy� 
vydává svůj charakteristický chřestivý zvuk. Chodec musí v�dy cíl svého útoku varovat dříve 
ne� zaútočí (tj. nezabije ve spánku nebo ze zálohy). 
 
Kočka 
 



Charakteristika: Kočka je symbolem nespoutatelné přirozené krásy a divokosti. Je přirozeně 
mazaná a vychytralá. Říká se o ní, �e má devět �ivotů, proto�e doká�e uniknout z ka�dé 
léčky. Je také velmi mazlivá a často nebezpečně leno�ná. 
Atributy: Kočka je mr�tná a přirozeně krásná. Kočka zvy�uje chodci, který si ji vybere jako 
svou Cestu, obratnost a charismu o dva body (vlastnost, ne bonus). 
Výhody: Kočka je neuvěřitelně obratná a tě�ko polapitelná a chodec si mů�e za kočičí 
mr�tnost počítat bonus +2 k hodu proti pasti na obratnost. Kočka má také mimořádně jemné a 
zručné packy, co� se projeví třeba při léčení zranění. Chodec dostává za jemný dotyk bonus 
+1 k dovednosti �Léčení zranění�. Kočka je také přirozeně noční tvor, tak�e chodec za 
pomoci kočičího zraku vidí i v hustém �eru (ne v�ak v naprosté tmě). 
Nevýhody: Kočka je příli� samolibá a sebejistá, aby klamala sebe i jiné. Pokud se něco kočce 
nelíbí, tak se nijak nepřetvařuje. Chodec jdoucí po Cestě kočky se nemů�e přetvařovat a v�dy 
musí dát najevo svůj názor. 
 
Li�ka 
 
Charakteristika: Li�ka je velmi prohnané a lstivé stvoření. O její vypočítanosti a 
vychytralosti jsou četné příběhy a bajky roz�ířené mezi prostým lidem. Li�ka nerada bojuje 
přímo, ale své nepřátele chytá do mazaných léček, přičem� sama se v�em pastem důmyslně 
vyhýbá. 
Atributy: Li�ka je hbitá, tě�ko polapitelná a neskonale mazaná. Cesta li�ky zvy�uje chodci 
obratnost a inteligenci o dva body (vlastnost, ne bonus). 
Výhody: Li�ka vymý�lí důmyslné pasti a své nepřátele napadá v�dy v okam�iku pro ně 
nejméně výhodném, tak�e za tuto li�čí prohnanost si mů�e chodec počítat +2 k dovednosti 
�Nastra�ení pastí�. Li�ka také ví, jak se pohybovat ti�e, nenápadně a zákeřně, tak�e chodec 
dostává bonus +1 k �Maskování� za splynutí s terénem. 
Nevýhody: Li�ka je příli� mazaná, aby se nechala omezovat nějakými nevýhodami. 
 
Medvěd 
 
Charakteristika: Medvěd je klidné a moudré stvoření, dokud nenastane čas boje, proto�e pak 
se mění na chrabrou a nezlomnou zuřící bestii, která tluče svými mohutnými tlapami v�ude 
kolem sebe, dokud nepadne nepřítel nebo on. Medvěd je často samotářské stvoření, které 
respektuje celá divočina. 
Atributy: Medvěd je silný a nesnadno porazitelný. Chodec následující Cestu medvěda si 
zvy�uje sílu a odolnost o dva body (vlastnost, ne bonus). 
Výhody: Medvěd je silný a chrabrý bojovník, tak�e si chodec následující medvěda mů�e za 
medvědí neohro�enost připočítat +1 k ÚČ a +2 k útočnosti při souboji tváří v tvář bez ohledu 
na to, zda bojuje se zbraní nebo beze zbraně. Medvěd je také neunavitelný strá�ce a jen 
málokdy jej najde nepřítel nepřipraveného, tak�e si chodec mů�e připočíst +1 k dovednosti 
�Vytrvalá strá�� za medvědí nezdolnost. 
Nevýhody: Pokud je medvěd vta�en do souboje v něm� jde o jeho �ivot, stává se z něj bitevní 
kolos, který lze jen velice tě�ce zastavit. Chodec mů�e za jistých okolností propadnout 
bojovému �ílenství a změnit se v takovéhoto bijícího medvěda. Zku�ení bojovníci tomuto 
stavu říkají změna v berserkra. Tuto proměnu ber jako past: pou�itá vlastnost je inteligence, 
nebezpečnost je uvedena v tabulce síla je nic/změna v berserkra. Pokud opět nastane situace, 
popsaná v Tabulce změny, hází si bojovník znovu. 

Hráč nemů�e změnu v berserkra ovlivnit: pokud nastane situace popsaná v tabulce a 
hráč neuspěje v hodu proti pasti, změní se jeho bojovník v berserkra, ať u� chce či ne. 



Berserkra řídí částečně PJ, co� znamená, �e mů�e hráči zakázat jakoukoliv akci, o které se 
domnívá, �e jí smyslů zbavený bojovník není schopen. 

Změní-li se bojovník v berserkra, začne stra�livě řvát, od úst mu jde pěna a vrhne se 
jako bouře na nepřátele (ručně, ne střelnou zbraní) bez ohledu na vlastní bezpečnost i 
jakékoliv taktické pokyny. Získá bonus k inic. +6 nezávisle na tom, jakou zbraní bojuje, a má 
automaticky jeden útok za kolo navíc. K útočnému číslu se mu připočítává dvojnásobek 
bonusu za sílu, tady jako by bojoval dvojnásobnou silou. Vůbec se ale nekryje, co� znamená, 
�e nehází na obranu a jeho hod na obranu je roven pouze jeho obrannému číslu - za OZ se 
díky zuřivost s jakou kolem sebe mlátí počítá 0. 
 

Tabulka zmeny v berserkra 
 

Smrt nebo vyřazení člena dru�iny 1 
Bezvýchodná situace (obklíčení, útok ze zálohy) 3 
Zrada spolubojovníka 4 
Smrt nebo vyřazení vůdce dru�iny či přítele 5 
Smrt nebo vyřazení posledního spolubojovníka 6 
Tě�ká zranění (víc ne� za polovinu jedním útokem - spálení, poleptání) 7 
  

 
Tento stav trvá, dokud není bojovník mrtev nebo dokud je v dohledu nějaká �ivá 

bytost (ani v samotném boji se rozzuřený berserk nedívá koho zrovna mlátí, zda přátele či 
nepřátele). Berserk v�ak také nevnímá svá zranění. Proto mů�e být během boje zraněn celkem 
a� za dvojnásobek počtu �ivotů, které měl na začátku boje - teprve potom se jeho protivníkům 
podaří jej udolat. Berserkr v�ak nedostává �ádné �ivoty navíc a pokud má na konci boje nula 
a méně �ivotů, je na místě mrtev. Berserkra je také mo�né ochromit nebo spoutat 
zaklínadlem. Pokud v tomto stavu setrvá alespoň 1 směnu, bojové �ílenství pomine. Proměna 
ho stojí odolnost bodů únavy. 

 
Orel 
 
Charakteristika: Vzne�ený a statečný se orel vzná�í vysoko nad zemí a svým bystrým zrakem 
sleduje dění pod ním. Má rozhled a nashromá�děnou moudrost. Pokud musí bojovat, prudce 
se sná�í a tvrdě zatíná silné drápy. 
Atributy: Orel je velmi silný a velmi chytrý. Pokud si chodec zvolil Cestu orla, pak dostává 
dva body k síle a inteligenci (vlastnostem, ne bonusům). 
Výhody: Pro v�evidoucího orla je jen tě�ké se ztratit, tak�e chodec dostává za orlí nadhled 
bonus +2 k dovednosti �Orientace�. Orel nav�tívil mnoho míst, mnoho sly�el a je�tě více 
viděl, chodec proto dostává bonus +2 k vlastnosti �Znalost zkazek a pověstí� za orlí 
moudrost. Krom těchto výhod se chodcův zrak výrazně zlep�í. 
Nevýhody: Orel je symbolem síly, moudrosti a cti. Pro chodce následujícího Cestu orla je 
nemo�né otevřeně lhát (mů�e se různě vytáčet, ale nesmí lhát). 
 
Vlk 
 
Charakteristika: Vlk je vytrvalé zvíře se silným vůdcovským vlivem, zvyklé �ít ve smečce. 
Je součástí smečky �edivých stínů, pro ně� není �ádná překá�ka nepřekonatelná. Je silný a 
mr�tný jako chodec a  často chodce doprovází jako jeho věrný druh. 



Atributy: Vlk je silný a obratný. Chodci následující jeho Cestu se zvý�í o dva body síla a 
obratnost (vlastnost, ne bonus). 
Výhody: Vlk má výborný čich a pokud chytí stopu, tak mu kořist nikdy neunikne. Chodec 
dostává bonus +2 k dovednosti �Stopování� za vlčí čich. Krom toho je vlk rozený vůdce a 
v�echna ostatní zvířata před ním cítí respekt, tak�e chodec dostává za vlčí respekt bonus +1 
k dovednosti �Boj s divokou zvěří�. 
Nevýhody: Vlk je neobyčejně loajální a věrné zvíře. V�dy si najde svou smečku nebo osobu, 
kterou bude ochraňovat za ka�dou cenu. Pro chodce těmito blízkými osobami mů�e být 
dru�ina, dru�ka nebo rodina. Bude se sna�it bránit tyto osoby za ka�dou cenu a jejich smrt 
bude mít výrazný vliv na psychiku postavy (a na probuzení Bestie). 
 
Vydra 
 
Charakteristika: Vydra je mr�tná a neúnavná vodní lovkyně. Přivítá jakýkoliv boj a na svém 
teritoriu je neuvěřitelně agresivní. Na cizím teritoriu se chová obezřetně a dokud si není jistá, 
tak se nerada pou�tí do �arvátek. Doká�e být velice hravá a zábavná. 
Atributy: Vydra je výjimečně agilní a ve svém �ivlu neunavitelná. Chodci zvy�uje obratnost a 
odolnost o dva body (vlastnosti, ne bonusy). 
Výhody: Neobyčejná agilnost a mr�tnost vydry dává chodci schopnost vydří obratnosti za co� 
dostává bonus +2 k dovednosti �Atletika�. Vydra také zná nejrůzněj�í bylinky a kořínky 
prorůstající na břehu říček, kde �ije. Chodec následující vydru dostává za vydří v�etečnost 
bonus +1 k dovednosti �Bylinkářství�. 
Nevýhody: Vydra je bytostně spojená s čistou přírodou a je velmi alergická na projevy 
astrální magie (tj. kouzla čarodějů a démoni astrálních sfér). Chodec následující cestu vydry 
nemů�e pou�ívat zvlá�tní schopnost �Magická imunita� proti projevům astrální magie. 
 
Výr 
 
Charakteristika: Výr je tichý a rychlý. Jakmile nastane noc, vládne výr. Zná tajemství a 
mystéria hluboké noci a často i přírodní magie. Nelétá příli� vysoko a je více spojen se 
samotnou divočinou. Vesničané často říkají, �e výr je průvodcem mrtvých du�í, společník 
nočních duchů. 
Atributy: Výr je rychlý a zná četná tajemství noci. Chodec následující Cestu výra si zvy�uje o 
dva body obratnost a inteligenci (vlastnosti, ne bonusy). 
Výhody: Zkazky, které se o výrovi vypráví se zakládají na pravdě. Výr v sobě nosí cosi 
opravdu magického, nabitého silou samotné divočiny. Chodec dostává za výří tajuplnost 
bonus +2 k dovednosti �Přírodní čarodějnictví� a za mystéria noci bonus +1 k dovednosti �Cit 
přírody�. Chodec vidí ve tmě jako ve dne (i v úplné tmě). 
Nevýhody: Přes den je výr zalezlý někde v dutině stromu a odpočívá po nočním lovu. Chodec 
v plném slunečním �áru nevidí prakticky vůbec nic a při světle má postih k boji �3 
k útočnému i obrannému číslu. 
 
Pravidla pro Advanced Dračí doupě jsou vytvořená v klubu příznivců a hráčů RPG, fantasy, hororu a SF 
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