
Prokletí bohyně 
 

Kupecká karavana v malém městečku Grissit na úpatí nízkého pohoří Skalnatých 
�títů. Vůdcem karavany je kupec Vargač, bohatý seveřan s překrásnou dcerou Nerikou, 
dívkou krásnou jako z rů�e kvítek, a posti�enou krutým prokletím nejvy��í bohyně Politavské 
ní�iny Issiris. Vargač byl útočným bojarem v Pobaletí a s jeho tlupou vyhráli hodně �arvátek. 
Jen�e na konci toho osudného léta před 18-ti lety zavítal se svými chlapci a� do Politaví, kde 
vydrancovali nevelkou svatyni bohyně Issiris. 

 Kusy tvrdé hlíny oblétali od kopyt jejich koní, kdy� přijí�děli ke svatyni obrostlé 
�ípkovým křovím. Rychle zne�kodnili dva strá�né a rychle se rozprchli nahánět nebohé 
kně�ky po okolí. Vargač, doprovázen svou pravou rukou Faregarem, pro�li a� do hlavní lodi, 
kde se před oltářem modlila překrásná �ena v lehkém rouchu. Vargač nezvládnul svou 
�ádostivost a zmocnil se nejvy��í kně�ky přímo na kamenném stolci. Kně�ka vykřikovala 
napřed hlasité nadávky, ale potom monotónním hlasem Vargače proklela. Rozvá�něného 
bojara v�ak rozzuřilo náhlé zchladnutí jeho kořisti natolik, �e ji několikrát prudce uhodil. 
Překrásná hlava narazila na kamenný oltář a na ten dopadli první kapky krve... 

Je�tě dlouho sly�el Vargač �epot kně�ky, vyslovující nad ním mocné prokletí. 
Prokletí se v�ak neprojevilo na něm, ale na překvapení, které jej čekalo doma. I přesto, �e 
chtěl syna, a ne dceru, mu udělala �ena radost. Jenom�e, ať se Vargač sna�il jak chtěl, dal�í 
dítě se mu nechtělo narodit. Dlouho jej tato skutečnost trápila, ale dcerka, která vyrůstala do 
krásy a půvabu, se mu stala v�ím. A poté co mu zemřela �ena na černý ka�el, zanechal své 
dobyvačné touhy v Pobaletí a vydal se na jih jako kupec, opět doprovázen Faregarem. 

Svou dceru �árlivě stře�il, sna�íc se uchovat její panenství pro urozeného pána, 
kterého jí vybere za mu�e. Jak v�ak praví lidové přísloví hobitího původu �Odříkaného chleba 
největ�í krajíc�. Nerika se ji� dávno spustila s mladým Olafem, synem kupce Faregara. 

Olaf chce s Nerikou utéct od karavany, aby si ji mohl vzít, ale Nerika se stále 
nemů�e rozhodnout. A dne�ního rána není Nerika ve svém pokoji v hostinci, kam �la večer 
spát. Celý pokoj je uzamčen, na okně neponičená proutěná mří� a na pol�táři bílá �ípková 
rů�e s jediným trnem, na něm� je zaschlá temně rudá krev. U� od časného kuropění je 
v malém městečku pozdvi�ení, neboť Vargač vyburcoval v�echny, aby mu za 1 stříbrný 
dovedli jeho dceru. A celý den v�ichni pátrají. 

Po dlouhém a úmorném slunečním dni je v�ak jedinou informací historka, �e starý 
Mecháček viděl prý v noci okřídleného tvora s nahou dívkou v náručí, ale starému o�ralovi 
nikdo moudrý nevěří. Nebo by snad měl? 

Vargač v noci v hostinci zvý�il odměnu na dva stříbňáky, pokud mu někdo dovede 
Neriku �ivou a zdravou. Ne�-li si v�ak případní hrdinové mohou rozmyslet tuto �tědrou 
nabídku, tak se jeden dobrovolník přeci jen najde. Olaf připravený okam�itě vyrazit v�ak 
nechce peně�itou odměnu, ale ruku své vyvolené. Vargač změní několikrát barvu, ne� přiká�e 
Olafa zavřít, proto�e určitě jeho dceru unesl on a někde v kopcích ukryl, aby mohl Vargače 
vydírat. Nebohého a marně se bránícího Olafa odvlečou strá�e do chladné �atlavy. Vargač by 
jej rád vyslechnul �havým �elezem ihned, ale fojt výslech odlo�í na ráno. 

Za skupinou v�ak přijde kupec Faregar a nabídne jim odměnu pěti stříbrných, pokud 
vysvobodí jeho syna a ukryjí jej po několik dní, ne� se Nerika najde. Faregar věří, �e Olaf 
Neriku neunesl. Jeho tvář je v�ak plná chmur. I přesto, �e to zatím hrdinům neřekne, zpráva 
opilého Mecháčka jej značně vyděsila. Probudila v něm vzpomínku na dávnou hrůzu. Na noc, 
kdy opou�těli Pobaletí po úspě�ném nájezdu na nechráněnou svatyni pohanské bohyně. 
Projí�děli průsmykem Krasir, kdy� při�el nenadálý útok. V�ude kolem se ozýval tlukot 
ko�natých křídel netopýru podobným tvorů a svi�těli jejich ostré čepele, které se té noci řádně 
napily krve. A byl to věru tvrdý boj. 



Hrdinové by se nyní měli vydat k �atlavě na okraji městečka a pokusit se vysvobodit 
Olafa. Měli by to v�ak udělat ti�e a bez následku na �ivotech strá�ných. (�atlava je nevysoká 
budova ze strá�ní vě�ičkou, kterou hlídají tři mu�i. Dva vojáci sedí v malé místnůstce hned za 
vchodem, kde hrají vrchcáby Strá�ný �t: 13, UČ: 7/+1 �kopí�, OČ (2)/3 �ko�. zbroj�, Inic. 2, 
Zk: 11/�t a třetí mu� je tlustý strá�ce �atlavy, který bude, pokud jej nevzbudí zvuky boje, spát 
dole �alářník �t: 20, UČ: 5/+2 �kyj�, OČ (-2)/3 �ko�. zbroj�, Inic.: 1, Zk: 8/�t. ) 

Ve vězení je jen Olaf, který bude neskonale děkovat, �e jej hrdinové vysvobodili, ale 
nebude chtít sly�et nic o tom, �e by se měl schovat. Přesvědčí hrdiny o tom, �e Neriku miluje 
a opravdu ji neunesl. Také je připraven ji okam�itě jít hledat. Napřed ale potřebuje svoje věci, 
které jsou ve voze jeho otce. Pokusí se tedy doprovázen hrdiny proklouznout na náměstí, kde 
mají kupci své stanovi�tě. 

Jen�e u vozu s jeho věcmi se něco děje. Ve voze svítí světlo a přes prosvítající 
plachtu jsou vidět dvě postavy. Postava Faregara a Vargače, kteří se o něčem hlasitě dohadují. 

�Sám dobře ví�, co se stalo a proč se to stalo?� útočí Faregarův hlas na Vargače, ale 
ne� mů�e pokračovat, tak Vargač jej přeru�í. 

�Přece by jsi nevěřil o�ralci. Ta ře� tenkrát v průsmyku a ten údajný okřídlený 
člověk nemají �ádnou souvislost, to je přeci jasné.� 

�Jen�e ty zrůdy byly určitě slu�ebníci té proklaté Issiris, kerá tu prej má někde tajnou 
svatyni někde v horách. �es tenkrát tu kně�ku raději nenechal na pokoji� rozkřičel se Faregar 
zase. 

�Dr� u� zobák, ty blbče. Byla to jen náhoda, já tu kurvu nechtěl zabít...�začínal 
zvedat hlas na obranu Vargač. 

�Ale utloukl jsi ji a pokud se její pomsta neprojevila na tobě, tak na tvé rozko�né 
dcerce. Propadla samotnému peklu, tak nech sakra na pokoji mýho syna,� pokračoval Faregar. 

�Ten tvůj kluk s tím podle mne má společnýho víc, ne� myslí�. Furt mi po holce 
čuměl, jako by ji chtěl zatáhnout do nejbli��ího křoví,� křičí na kupčíka Vargač:� Nemysli si, 
�e sem si toho nev�im..� 

�Zato ty si tu svoji holku hlídá� jak poklad. Ani bych se nedivil, kdyby ti zdrhla 
sama,� začal zase Faregar, ale nedopověděl svou větu, proto�e Vargač na něj skočil a oba 
vypadli z vozu. Hrdinové i s Olafem se vytrácí od vozů. Olaf přísahá, �e dá Vargačovi do 
zubů, pokud něco udělá jeho otci. 

Nyní by měli hrdinové najít svatyni Issiris, o ní� mluvili oba bojaři. To je mo�né 
jednak na fojtství, kde jsou archivní záznamy o původní zakladatelích městečka nebo se 
zeptat Faregara, který bude notně potlučený (stejně jako Vargač) chlastat v hospodě. Ten jim 
po chvíli přesvědčování řekne starý příběh z jejich nájezdu na chrám Issiris. Nyní mohou 
hrdinové vyrazit do hor, kde se ukrývá svatyně Issiris... 

 
Po třech dnech bloudění po horách konečně hrdinové nachází na sklonku odpoledne 

vchod do prostorných jeskyní (viz. mapa). Cílem je navodit atmosféru ticha, tmy, strachu a 
tajemna. Dívka je uzavřená za jednoduchou dřevěnou mří�í porostlou �ípkovými rů�emi a spí. 
Je očarovaná Zefírem, který na ni seslal kouzlo spánku. Na jejích ústech je natřený smrtící 
jed. Jakmile se ale hrdinové dostanou k mří�i, ozve se za nimi křik dravce. Na obranu dívky 
přichází samotný Zefir. 

Ten bude bojovat ze v�ech svých sil a po jeho pora�ení zmizí kouzlo, kterým je 
dívka očarovaná. Zefir �t:80 UČ: 9/ +3 �řemdih� - 2x za kolo, OČ: (0)/8 �kovové peří�, 
Inic.: 5 Zk.: 32/�t Zvl.: létá, imunita proti magii - kouzla jen 1/3 účinek. 

Po zabití Zefíra se ozve zpoza klece vzlykání. Zatímco hrdinové bojovali, dostal se 
Olaf za mří�, a kdy� se mu nepodařilo probudit dívku ze sna, vzpomněl si na dávnou pověst a 
dívku políbil. Krutá symbolika bohyně Issiris v�ak způsobila jeho smrt. Nerika se nyní 



probrala a jediné, co sly�ela bylo �Miluji tě!�, ale víc nedovolila jejímu milému krutá nástraha 
říci. 

Pokud by ji chtěli hrdinové od Olafa odtrhnout, tak je po�ádá, zdali-by je nenechali 
chvíli o samotě a prohlásí, �e severní chodbou se dostanou do hlavní lodi. A tak zatímco 
hrdinové mohou vybrat truhlici, v ní� se krom několika oblečení nachází 5 stříbrných 
v mědácích, kvalitní �iroký meč, amulet Issiris - nositeli přidává +1 k Chr a na svitku 
zaklínadlo �Jestřábi Ishy� - Typ: časoprostor, severská magie ledu, Magenergie: 18 magů, 
Vyvolání: 2 kola, Trvání: úroveň čaroděje kol, Dosah: 20 sáhů, Rozsah: kruh o poloměru 3 
sáhy, Iniciativa: +2, Popis: Toto kouzlo je kouzlo dávné ledové královny Ishy, prosté dívky, 
která se stala jednou z největ�ích čarodějek Severu (viz. Královna mrazu). Přivolá na nebohé 
oběti v plo�e působnosti zaklínadla houf ledových přízraků jestřábů. Tito ptáci jsou hmotní, 
ale prakticky ne�kodní. Protivník, který je jimi omámen v�ak dostává postih -3 k UČ i k OČ. 

A� hrdinové opustí místnost s napakovanými vaky, najdou ji� jen tělo mrtvého Olafa 
s jedem na rtech i v srdci a vyhasínající Neriku s lou�í krve pod sebou a zakrvácenou dýkou, 
je� vyklouzla z rukou. Z rukou, z jejich� �il vytékala krev. A to v�e je obrostlé bílými rů�emi, 
které postupně rudnou. Pomsta bohyně je dokonána. 

Pokud hrdinové oznámí tuto zprávu v Grissitu, tak Vargače popadne běsnící 
�ílenství, které zarazí a� meč kapitána strá�e v jeho srdci. Faregar nese smrt svého syna 
podstatně statečněji, ne� zjistí, proč se mu od rána motá hlava a má rozml�ený pohled. 
Pomstychtivý Vargač u� dceru odepsal a hledal s jedem viníka. A jednoho na�el. A tak končí 
první den po do�ínkách. Městečko Grissit se vrací do normálního �ivota a po osmnácti letech 
nalézá du�e nejvy��í kně�ky konečně klid... 

 
Pravidla pro Advanced Dračí doupě jsou vytvořená v klubu příznivců a hráčů RPG, fantasy, hororu a SF 
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