
Zbroje
Zbroj AC Postih k akcím Rychlost Fumble Cena

(Žádná) - - - d4 -

Prošívaná kazajka +1 - - d8 5

Kožená zbroj +2 -1 - d8 20

Zpevněná kožená zbroj +3 -2 - d8 45

Přidané destičky, šupiny, nátepníky…

Kyrys +4 -4 -5´ d12 85

Prošívaná kazajka s přidaným kyrysem

Kroužková košile +5 -5 -5´ d12 150

Kroužková košile s kyrysem +6 -6 -5´ d12 230

Poloviční plátová +7 -7 -10´ d16 550

Plná plátová +8 -8 -10´ d16 1200

Štít +1 -1 - d8 10

Dobrodružné vybavení
Hod Předmět Cena

1 Batoh 2 zl.

2 Hák 2 zl.

3 Kladívko a 5 hřebů 2 zl.

4 Křesadlo 1 st.

5 Křída, 10 ks 1 st.

6 Lahvička, prázdná 1 st.

7 Lano, 50 stop 4 zl.

8 Lucerna 1 zl.

9 Měch 5 st.

10 Okovy 3 zl.

11 Olej (velrybí), 1 lahvička* 2 st.

12 Páčidlo 2 zl.

13 Pochodeň, 3 ks 1 st.

14 Pokrývka a věci na spaní 5 st.

15 Psací potřeby, inkoust, pergameny 1 zl.

16 Pytel 1 st.

17 Řetěz, 10 stop 3 zl.

18 Svatý symbol, stříbrný 25 zl.

19 Svěcená voda, 1 lahvička** 10 zl.

20 Svíčka, 10 ks 1 st.

21 Truhlice, prázdná 5 zl.

22 Tyč, třímetrová 1 zl.

23 Zámek 2 zl.

24 Zlodějské náčiní 10 zl.

* Při zapálení 1k6 poškození za kolo. (Po prvním kole 
záchrana DC 10 Ref na uhašení.) V lucerně hoří 6 hod.

** 1k10 poškození nemrtvým a některým démonům.

Živobytí
Věc Cena

Ubytování, 1 noc 2 st.

Zásoby, 1 den 3 st.

Život v abstrahovaném čase, 1 den

Skromný 1 zl.

Hýřivý 5 zl.

Zvířata
Mezek nebo poník 15 zl.

Pes, cvičený 10 zl.

Kůň, jezdecký 75 zl.

Kůň, válečný 200 zl.

Vůl 25 zl.

Brašny 2 zl.

Sedlo 20 zl.

Vůz 180 zl.

Krmivo pro dobytek, 1den 0,5 st.

Krmivo pro koně, 1 den 2 st.

Nohsledi
Nebezpečný život, 1 den 1 zl.

Extra nebezpečný život (= dungeon), 1 den 5 zl.



Zbraně
Kvalitní zbraně stojí dvojnásobek a používají zvýšenou kostku na poškození.

Nekvalitní nebo bronzové (= mithrilové) zbraně stojí jen polovinu a používají sníženou kostku.

Stříbrné stojí desetkrát tolik, používají sníženou kostku a při kritickém neúspěchu se rozbijí.

Běžné zbraně Poškození Dostřel Cena

Obouruční zbraně * 1k10 - 30 zl.

Obouruční meč nebo sekera...

Velké zbraně 1k8 - 20 zl.

Meč, válečná sekera, válečné kladivo...

Malé zbraně 1k6 - 5 zl.

Sekerka, palcát, krátký meč...

Improvizované zbraně 1k3 - ~1 zl.

Nůž, kyj, kladívko, páčidlo...

Hůl* 1k4 - 1 zl.

Specializované zbraně

Dýka 1k4/1k10 † 10/20/30 • 3 zl.

Jezdecké kopí 1k12 # - 20 st.

Lze použít jen ze sedla.

Kopí 1k6 # 20/40/60 • 7 zl.

Dá se vzít i obouruč, a v tom případě: ‡

Obušek 1k3/2d6 † ** - 1 zl.

Řemdih *** 1k6 - 7 zl.

Škrticí šnůra 1/3d4 † - 1 zl.

Tyčové zbraně * ‡ 1k8 - 20 zl.

Píky, halapartny

Střelné a vrhací zbraně

Foukačka 1k3/1k5 † 20/40/60 5 st.

Dlouhý luk 1k6 80/160/240 •• 15 zl.

Kuše 1k6 80/160/240 ••• 30 zl.

Krátký luk 1k6 50/100/150 •• 8 zl.

Oštěp 1k6 30/60/90 • 3 zl.

Prak 1k4 40/80/160 • 1 st.

Munice
Šíp nebo šipka do kuše 1 st.

Olověná kulka do praku 0,5 st.

Kámen do praku -

Zdarma, ale jen 1k3 poškození.

Toulec pojme 10 šípů nebo šipek a stojí

1 zl.

* Obouruční. Iniciativa 1k16.

** Jen omračující poškození.

*** Ignoruje štít.

• Modifikátor za sílu se připočítává jen 
při krátkém dostřelu.

•• Modifikátor za sílu se připočítává 
vždy.

••• Ignoruje modifikátor za sílu.

† Zloděj při úspěšném přepadení 

používá druhou hodnotu.

‡  Dlouhá zbraň. Iniciativa 1k30 v 

prvním kole, ale od druhého dál jako 
normální obouruční zbraň (d16). Lze  

taky použít k boji z druhé řady.

# Při nájezdu ze sedla dvojité 

poškození
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