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ÚVOD

amatujete  ještě  na staré dobré časy, kdy  se dobro- 
družství  odehrávala pod  zemí,  kdy účelem cizích 
postav bylo nechat se zabít a kdy závěrem každé jes-

kyně byl drak ve 20. patře? Ty dny se teď vrací. Dobrodruž-
ství pro DCC nemarní váš čas rozvláčnými proslovy, ujetými 
herními světy ani cizími postavami, které mají přežít. Každé 
dobrodružství je 100% dobrá, poctivá jeskyně plná příšer, 
které znáte, pastí, které si pamatujete, a tajných dveří, jejichž 
přítomnost samozřejmě tušíte.

Tohle dobrodružství je určené pro 6 až 12 postav na 
1. úrovni. Předkládá před ně rozmanitá prostředí a výzvy, 
aby každé povolání mělo příležitost vyniknout. Nedoporu-
čujeme však pokoušet se o odehrání dobrodružství bez toho, 
aby v družině byl přítomen aspoň jeden zástupce všech čtyř 
základních lidských povolání.

O dobrodružství se můžou pokusit i postavy na 0. úrovni, ale 
v takovém případě musí hráči očekávat krutou, smrtící hru 
a Sudí by měl podle potřeby nabízet příležitosti k doplnění 
nových postav na 0. úrovni. Postavy, které přežijí klíčové ob-
lasti, by měly postoupit na 1. úroveň.

V
ysoko nad větrem bičovanými vřesovišti a potemně- 
lými lesy se osada Hirot nachází v obležení. Každou
noc, sotva že slunce poklesne za západní hory a sví-

čky začnou dohořívat, vykročí do ulic démonická stvůra ko-
sící vše živé. Pán i chuďas, stařena i dítě, nikdo před ní není 
v bezpečí. Dokonce ani Jarl, vládce Hirotu, se se svými od-
danými válečníky nezmůže na nic, co by příšeru dokázalo 
zastavit.

Na radu Jarlova proradného věštce Sylleho Ru se obyvatelé 
uchýlili k tomu, že každé tři dny obětují jednoho ze svých 
řad. V pochmurném rituálu celá osada přihlíží losování a ten, 
jehož jméno je taženo, je odvlečen vstříc záhubě k prastarým 
menhirům za městem. Tato krvavá šaráda sice zpomalila 
netvorovo běsnění, ale je jenom otázkou času, kdy Hirot 
dospěje k zániku – ať už v chřtánu pekelného vlka, nebo 
skrze neschopnost svých vůdců.

Dobrodružství se obvykle odehrává ve třech dějstvích, ačkoli 
postavy můžou volně prozkoumávat, vracet se na stará místa 
pro nové stopy, zpovídat cizí postavy a dívat se na zoubek 
různým zvěstem.

1. dějství: Osada Hirot, kdy záhada začíná. Postavy si nad 
žejdlíky piva vyslechnou povídačky o legendárním vlku, po-
tkají klíčové nehráčské postavy a odhalí stopy vedoucí 
k relikviím, které jim pomůžou v boji s příšerou.

2. dějství: Hrobka Ulfheonarova, kdy se postavy, vyzbrojené 
znalostmi z Hirotu, ponoří do komnat strašidelné hadí 
mohyly a posléze z ní vyjdou s mýtickými zbraněmi a staro-
dávnými brněními.

3. dějství: Ponořená blata, kdy postavy vytáhnou do boje, 
konfrontují stvůru v jejím pelechu a zabijí ji u břehů inkou-
stově černého jezírka, z něhož se vlk každý večer znova 
a znova rodí.

VLK HIROTSKÝ

estie je  pozůstatkem  dávného  chaotického  ducha,
jehož kdysi uctívaly divošské kmeny  z Hor  trollích
zubů. Bere na sebe  podobu  velikánského démonic-

kého vlka. Ještě před půl rokem byl vlk bezpečně lapený 
v hrobce posledního divošského krále Ulfheonara. Ovšem 
když se do hrobky vlámala trojice nicnetušících vykradačů, 
duchovi se podařilo uprchnout. Ihned začal lačnit po 
krvavých obětech z dob své zašlé slávy a snesl se na osadu 
Hirot. Teď ze zdejších bažin (oblast D–1) každou noc vyvěrá 
černá mlha a sráží se do podoby vlka, který loví na blatech 
a v osamělých údolích. Na rozdíl od dravých zvířat však 
bestie své oběti nežere. Pouze si libuje v krvavém běsnění 
a zanechává za sebou obludně zohavená těla.

Vlk pokračuje v útocích na Hirot v průběhu celého dobro-
družství. Zprvu útočí každé tři dny – pokud je mu pod 
menhiry přichystána oběť, vlk ji přijme. Ale jestli se postavám 
podaří přísun obětí zastavit, četnost jeho návštěv se zvýší na 
každou noc. (Zbabělý Jarl to zneužije proti postavám a začne 
prohlašovat, že do Hirotu přinesly neštěstí.)

I když si to Jarl a jeho válečníci nemyslí, dá se vlk zranit (ne 
však zabít) běžnými zbraněmi. Když mu zdraví klesne na 0 
životů, rozplyne se v olejovitou černou mlhu a vrátí se do 
svého doupěte, odkud příští noci opět povstane s plnými 
životy. Bestii lze zabít jedině tak, že ji znehybníte a potom ji 
ubijete na 0 životů. Existují tři hlavní metody znehybnění, 
byť postavy určitě vymyslí i další. Sudí by měl navrhovaná 
řešení poctivě posoudit a trochu přimhouřit oči nad hrdin-
skými činy.

• Vlčí kopí krále Ulfheonara: V oblasti C–10 se ukrývá 
legendární vlčí kopí, kterým lze démona přišpendlit 
k zemi a potom mu zasadit smrtelnou ránu.

• Pouta šílené vdovy: Šílená vdova Ymae může z vlasů 
sedmi mrtvol uplést provaz, který dokáže spoutat 
každou nadpřirozenou bytost. Získání vlasů a lapení 
příšery do lana je ovšem úkolem pro hrdiny.

• Smrtelnická síla: Výjimečné postavy můžou, přesně 
v duchu Beowulfa, povalit vlka vlastní silou a výhrou 
v oponovaném hodu na Sílu ho přimáčknout k zemi. 
(Vlk má k hodům na Sílu bonus +4.) Obyčejné provazy, 
okovy a jiné pomůcky na to nestačí, postava musí vlka 
fyzicky držet.

Vlk hirotský: inic. +2; útok kousnutí +3 zblízka (1k8) nebo 
pařáty +3 zblízka (1k4); zbroj 15; kostky životů 4k12; životů 
20; pohyb 30’ nebo let 30’; akce 3k20 (pařáty, pařáty, 
kousnutí); spec. démonické vlastnosti, plynná podoba, 
imunita proti očarování, nesmrtelný; záchrany Výdrž +4, 
Reflexy +4, Vůle +0; přesv. chaos.
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OSADA HIROT

K
dysi byla osada domovem  zhruba  tří  stovek  duší,
ale kvůli  řádění  bestie  se  počet  obyvatel snížil na
přibližně dvě stovky. Zbývající vesničani žijí  v neu-

stálém strachu, po nocích se krčí ve svých obydlích a vynořují 
se až za úsvitu, aby obhlédli výsledky nočních jatek.

Většina hirotských budov jsou hrázděné stavby s dřevěnou 
kostrou vyplněnou proutím a vepřovicí. Ty menší z nich 
nejsou nic jiného než prosté chýše, ve kterých na podlaze 
z udusané hlíny žije společně rodina s dobytkem. Oproti 
tomu domy zámožných kupců mají dvě nebo dokonce tři 
patra, přičemž obchod se odehrává v přízemí, rodina žije 
v prvním patře a služebnictvo s učedníky spí v podkroví. Po-
četné rodiny často žijí pohromadě, a jeden dům tak obývá 
třeba i deset rodinných příslušníků.

Velká část budov je opuštěná, protože jejich někdejší obyvate-
le zabil hirotský vlk. Na těchto stavbách se začíná projevovat 
nedostatek údržby: doškové střechy se propadly, okenice 
byly větrem vyrvány z pantů. Na některých z opuštěných 
budov jsou pořád patrné stopy po vlkově běsnění: vymlácená 
okna, skvrny od krve, stěny poškrábané ohromnými drápy.

Klíčem k vykreslení Hirotu je jeho odlehlost. Povědomí větši-
ny obyvatel o okolním světě nesahá dál než dvacet mil za 
bránu osady. Že by někdo před kletbou utekl jinam, je ne-
myslitelné. Kam by asi tak šel? Příležitostní kupci jsou tu 
vzácným jevem a postavy – které se vynoří odkudsi 
z divočiny, oděné jako do bitvy – působí jako hrdinové 
z legend.

Tradičním příběhům o hrdinech a odlehlých osadách v nouzi 
se Hirot vymyká tím, že Jarl se nehodlá snížit k tomu, aby se 
cizinců doprošoval o pomoc. Bojí se, že by v očích svých 
poddaných ztratil úctu, a k postavám se tak chová pohrdlivě 
jako k vetřelcům. Budou-li postavy trvat na tom, že chtějí 
pomoct, navrhne jim Jarl, že jestli opravdu chtějí obyvatelům 
Hirotu být k užitku, měly by se místo nich postavit pod 
menhiry a samy se nabídnout démonovi.

Od hirotských válečníků a běžných obyvatel se postavy do-
čkají výrazně jiného přijetí. Válečníci si váží kolegů ve zbrani, 
kteří jsou ochotní postavit se Chaosu, a vesničani hledí na po-
stavy s obdivem, málem až zbožnou úctou. Pokud se postavy 
budou chovat vlídně, čestně a štědře, rychle si získají lásku 
a uznání hirotských – k Jarlovu nekonečnému rozčarování.

Z
věstmi o vlkovi, který osadu sužuje, se to v Hirotu jen hemží. Každou noc  postavy nad  pivem  U Vlčího kopí beze-
sporu zaslechnou jeden nebo dva drby. Mnozí z obyvatel mluví o vlkovi jenom šeptem, koutkem úst, jako kdyby se
 snad báli, že kdyby o něm hovořili napřímo, mohli by tím přilákat jeho pozornost. Kdykoli k tomu bude příležitost,

 hoď si na následující tabulku nebo vyber vhodný drb.

Jen blázni však věří všemu, co zaslechnou. Leckterý drb je smyšlený. V tabulce jsou lživé drby označené jako (L).

k24 drbů 10

1     Vlk se bojí vlčího moru. (L) 

2 Šílená vdova Ymae je čarodějnice 
a ví, jak vlka uvěznit.

3 Vlk se nedá zranit zbraněmi. (prav-
da i lež)

4 Stříbrné zbraně požehnané knězem 
spalují vlka jako rozžhavený cejch. 
(L)

5 Jarl a jeho válečníci nemají ponětí, 
jak vlka přemoct.

6 Vlk se nedá zabít pouhou silou 
zbraní.

7 Vlk zabíjí jenom hříšníky. (L)

8 Jarl spřádá plán, jak vlka zabít. Sta-
čí, když mu dopřejeme dost času, 
a on si s ním nakonec poradí. (L)

9 V kopcích severně od vsi leží 
hrobka starodávného náčelníka. 
Divošský král byl vyhlášeným 
přemožitelem vlků.

Jarlův černokněžník vlka skrytě 
ovládá. Zabijte černokněžníka 
a zabijete i vlka! (L)

11 Batři Kej, Stein a Ilham objevili 
v kopcích severně od Hirotu krá-
lovský poklad a odcestovali do 
jižních zemí. (L)

12 Kněží nedokážou vlka odvrátit ani 
ho nijak zapudit.

13 Kdysi dávno kraj obývaly divošské 
kmeny uctívající zlého přízračného 
vlka. Nosily mu oběti do díry 
v Ponořených blatech.

14 Vlk dovede procházet zdí. (L)

15 Jistý starodávný vojevůdce vlastnil 
kouzelné kopí, které vlka dokázalo 
zabít, a taky kouzelný štít, který 
odvracel útoky nestvůry. Bardi mu 
říkají Ulfheonar a jeho hrobka se 
nachází na severu.

16 Během dne se vlkovi zahojí všechny 
rány a on se následující noci zase 
vrátí v plné síle.

17 Vlk si bere krásné ženy a v pod-
zemní říši pod blaty si z nich dělá 
nevěsty. (L)

18 Vlk nenapadne nikoho, kdo má ne-
ochvějnou víru. (L)

19 Aby bylo možné vlka zabít, musí 
být před zasazením smrtící rány 
spoután.

20 Čerstvá krev vlka rozptyluje. Noste 
s sebou měch jehněčí krve a možná 
se vám podaří vyváznout živí. (L)

21 Vlk má pelech kdesi v Ponořených 
blatech.

22 Pokud se oběti vlka nespálí, za 
příštího úplňku povstanou jako 
nemrtvé zrůdy. (L)

23 Vlk si nedá pokoj, dokud v Hirotu 
nezemře i poslední obyvatel.

24 Vlkovo kousnutí přenáší zákeřnou 
chorobu, která oběť mění na vlka. 
(L)

ZVĚSTI, LEGENDY A POVÍDAČKY



JAK ZTVÁRNIT 
NEHRÁČSKÉ POSTAVY

V
elká část  dobrodružství  se může odehrát  v Hirotu
a začínajícího  Sudího může děsit  představa,  že  se
musí poprat s tolika osobnostmi. Jako pomůcku pro

Sudího tu uvádíme nejvýraznější hirotské postavy spolu 
s přehledem jejich motivací a cílů.

Jarl a Sylle Ru (oblast A–10; přezíraví, nejistí): Jarl se snaží 
nejistotu svého vládnutí skrývat tím, že přivandrovalce za-
strašuje, příkře odmítá jejich nabídky pomoci a všechny 
v doslechu ujišťuje, že má vše pod kontrolou, ačkoli je všem 
jasné, že to není pravda ani ve snu. 

Hřmotného vousáče za všech okolností doprovází jeho dů-
věrník a věštec Sylle Ru. Je to vyzáblý, bídný patolízal a často 
ho lze spatřit, jak cosi potutelně šeptá Jarlovi do ouška. Jakko-
li se Jarl přede všemi kasá, neodváží se o ničem rozhodnout, 
aniž by se napřed poradil s věštcem.

Broegan „Bejk“ Haverson (oblast A–3; přátelský, zne-
pokojený): Majitel a provozovatel Vlčího kopí Broegan je 
k cizincům vřelý a pravděpodobně se stane prvním spojen-
cem postav. Především má starost o bezpečí vesničanů. Sám 
je před vlkem ubránit nedokáže, ale nikdy by je neopustil jen 
pro svoje bezpečí.

Otec Beacom (oblast  A–4;  podezíravý,  fatalista):  Duchovní 
vůdce Hirotu se smířil se záhubou a touží, aby se jeho proroc-
tví naplnilo. Svým spoluvesničanům neustále káže, aby se 
před koncem káli, a zarputile věří, že za příchod bestie může 
hříšnost hirotských. Otec Becomus je iracionální až běda 
a jeho cílem je spasit duše Hirotu trestáním těla.

Mistr Jenks a tlupa od Tří krys (oblast A–5; přátelští, lstiví): 
Trupa od tří krys se dobrodruhy pokusí napálit, leda by si ně-
jaký kolega zloděj získal její přízeň (a možná je zkusí obelstít 
i pak a svého nového spojence použije jako donašeče). Leniví 
pobudové se s postavami ochotně spřáhnou, ale jakmile to 
bude bezpečné, hned je podvedou.

Šílená vdova Ymae (oblast A–6; neutrální, nápomocná): Po-
divná vdova se s postavami nespřátelí snadno. Ale jakmile si 
dobrodruzi získají její důvěru, může jim v mnohém pomoct. 
Je sice nápomocná, ale zabývá se především nadpozemským 
záležitostmi a jednání s ní je zvláštní a znepokojivé.

Hirotský vlk: Vlk sice technicky vzato není postava, ale jeho 
hrozba by měla zastiňovat každou interakci v nebohém Hiro-
tu, kde každá noc může znamenat smrt. Tísnivá přítomnost 
vlka se může projevovat různými způsoby, od neustálého 
mrazivého deště přes číhající vrány a vytí vlků venku za pali-
sádou až po tlumené vzlykání ozývající se po nocích. Sudím 
doporučujeme používat tyto atmosférické hrozby k utužení 
dusivé, melancholické atmosféry. Když se postavy s někým 
z osady spřátelí, nechej na něj příští noci vlka zaútočit. 
Kdykoli postavy vyrazí do divočiny, ze stromů se vznesou 
hejna vran. Jako by i samotná příroda stála proti hrdinům 
a slunce a teplo se chtěly vrátit až potom, co bude vlk 
nadobro přemožen.

TABULKA SETKÁNÍ
Oblast

B

C–1

C–4

C–5

C–8

C–9

Mezihra

Typ

Bytost

Bytost/Past

Bytost 

Bytost 

Past 

Bytost

Setkání 

Vlk hirotský 

Přízračný had 

Díra s bodci

2 mohyloví ghúlové

1 mohylový ghúl 

Falešná hrobka

Vrchní lovčí Iraco

Hirotský vlkD-1

Bytost

ZAČÁTEK HRY

Už několik dní cestujete tmavými, zlověstnými lesy a nehostinný-
mi, větrem bičovanými vřesovišti. Všude kolem vás je nekonečná 
šeď, jednou chladná mlha držící se na dně údolí, jindy tmavá mrač-
na kupící se nad holými rozeklanými vrcholky. Vaším cílem je 
Hirot, osamělá osada ležící u paty Hor trollích zubů. Slibuje teplý 
krb a dobrou společnost. Do té doby jsou vašimi jedinými společ-
níky krkavci kroužící nad hlavou a po nocích i vytí vzdálených vlků.

Z rozjímání vás vytrhnou tlumené výkřiky. V mlze před vámi se 
hemží nějaké tvary!

Nechej hráče zahlásit akce, připravit si zbraně, kouzla a tak 
podobně. Zezačátku postavy nepoznávají, o co nebo koho 
jde, ale pak:

Z šera se vynoří zakabonění venkovani. Tváře špinavé od hlíny mají 
zaťaté strachem. Všichni nesou primitivní zbraně – dřevěné sekery, 
hole, vidle nebo dlouhé nože. Dav před sebou smýká ženu s hav-
raními vlasy, umlčenou roubíkem a svázanou tlustým provazem. 
Žena se vrtí a na každém kroku s nimi zápolí. Za davem se tyčí ti-
ché postavy na válečných koních. Pod plášti z vlčích kožichů se jim 
výmluvně blýská zbroj.
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Vesničani vlečou jednu ze svých, Morgan Broegansdóttir, 
k obřadním kamenům (oblast B), kde ji chtějí zanechat jako 
oběť hirotskému vlku. Když Jarl a jeho sedm válečníků za-
hlédnou postavy, popoženou své oře kupředu. Nemají 
s hrdiny žádný spor, jenom se k cizincům staví s chladnou 
opatrností.

Jarl je chlap jako hora, zjizvený a zocelený téměř padesáti lety 
života na vřesovištích. Je ale taky nejistý a pohrdlivý, postavy 
okamžitě vnímá jako potenciální protivníky. I jeho válečníci 
mají leccos za sebou a svému náčelníkovi přísahali věrnost 
a rozhodnost v boji.

Když se postavy nebudou vměšovat, dav kolem nich projde 
k menhirům a přiváže dívku na oltář, aby si ji vlk mohl vzít. 
Po završení ponurého skutku se vesničani ještě před soumra-
kem urychleně vrátí do Hirotu.

Jestli se postavy pokusí vesničany zastavit, Jarl se do toho 
rázně vloží a bude žádat, aby byla dívka obětována pro bez-
pečí všech. Ani Jarl, ani jeho válečníci, ani nikdo z vesničanů 
ve skutečnosti dívku obětovat nechtějí, ale jsou hrůzou bez 
sebe z vlka a neodváží se mu postavit. Postavy můžou dav 
přesvědčit, aby oběť neuskutečnil, ale jenom když se na-
bídnou místo dívky (nebo vymyslí jiné řešení, které pro tuto 
noc zaručí Hirotu bezpečí).

Pokud postavy začnou hrozit násilím, dav se rychle rozprch-
ne. Jarl a jeho válečníci budou předstírat odpor, ale po 1k5+2 
kolech se stáhnou, aby „kryli“ ústup svých svěřenců.

Nakonec můžou chytré postavy počkat, než dav zanechá 
dívku u kamenů, a potom ji zachránit, ještě než si vlk pro 
oběť přijde.

Jde o ústřední setkání celého dobrodružství, které může roz-
hodnout, jestli postavy budou v Hirotu za hrdiny, nebo pa-
douchy. Krvežízniví „hrdinové“ mají příležitost celé dobro-
družství vykolejit, ještě než začne. Zabití Jarla nebo kohokoli 
z poddaných je zaručený způsob, jak si zprotivit celou osadu. 
Sudí by neměl zasahovat ve prospěch postav – neomalená, 
násilná řešení mají své důsledky.

Když postavy dívku zachrání, získají nehynoucí vděk a přá-
telství jejího otce Broegana Haversona, majitele hostince 
U Vlčího kopí (oblast A-3) a drbny ze všech největší.

Jarl: inic. +2; útok dlouhý meč +4 zblízka (1k8) nebo luk +4 
střelba (1k6); zbroj 18; kostky životů 2k8; životů 16; pohyb 
20’; akce 1k20; záchrany Výdrž +1, Reflexy +2, Vůle+2; přesv. 
řád.

Válečník (7): inic. +1; útok dlouhý meč +3 zblízka (1k8) nebo 
luk +3 střelba (1k6); zbroj 16; kostky životů 2k8; životů 12; 
pohyb 20’; akce 1k20; záchrany Výdrž +2, Reflexy +1, Vůle+1; 
přesv. řád.

Vesničani (35): inic. –2; útok improvizovaná zbraň –1 zblízka 
(1k4–1); zbroj 9; kostky životů 1k4; životy 2; pohyb 30’; akce 
1k20; záchrany Výdrž –1, Reflexy –2, Vůle–1; přesv. neutrál.

OBLASTI SETKÁNÍ
Oblast A – Osada Hirot: Zalesněná vřesoviště se rozestupují 
před poli utápějícími se v mlze. Úzká cesta před vámi končí v osadě 
zvané Hirot. Ta je chráněná nízkým valem završeným dřevěnou pa-
lisádou. Za vesnicí stoupá úzká cestička k velké síni, která se tyčí 
nad zubatou skálou. Nad osadou se ponuře vznáší černý kouř 
z komínů, jako kdyby se i on bál opustit bezpečí vesnické palisády.

Ozve se osamělý výkřik, zazní táhlý melancholický zvuk rohu a jeho 
ozvěna se roznese celým údolím. To stráže oznamují váš příchod.

Pětimetrová palisáda stačí na odražení šelem a většiny ná-
jezdníků, ale zkušení lezci ji zdolají snadno (hod na lezení 
s obtížností 15).

Po vnitřním obvodu palisády se táhne ochoz, na kterém – od 
doby, co na osadu začal útočit vlk – domobrana před sou-
mrakem zapaluje ohňové koše a po nocích obchází na hlídce. 
Noční hlídka není v odrážení útoků démona moc úspěšná. 
Jeho pařátům podlehli už čtyři dobrovolní strážní.

Noční hlídce velí Nothan mladší, přísný, bojechtivý muž 
s dlouhým knírem a planoucíma očima. Zažil už  padesát zim 
a chová podezíravost vůči Jarlovi a jeho úlisnému černo-
kněžníkovi, byť si to zatím nechává pro sebe. S vlkem sám 
bojoval a na vlastní oči viděl, jak se rozplynul v mlhu.

Noční hlídka při prvním náznaku nebezpečí zazní na po-
plach. Kdykoli se postavy pokusí přelézt palisádu, je šance 1 
z 5, že někdo z hlídky půjde kolem.

Nothan mladší, velitel hlídky: inic. +1; útok dlouhý meč +1 
zblízka (1k8); zbroj 15; kostky životů 2k8; životů 10; pohyb 
20’; akce 1k20; záchrany Výdrž +2, Reflexy +1, Vůle +1; 
přesv. řád.

Noční hlídka (6): inic. +0; útok kopí +1 zblízka (1k6); zbroj 
14; kostky životů 1k8; životy 4; pohyb 25’; akce 1k20; záchra-
ny Výdrž +1, Reflexy +1, Vůle +0; přesv. řád.

Oblast A–1 – Jižní brána: Masivní brána se otevírá za roz-
břesku a při soumraku se zavírá. Během noci se smí otevřít 
jen na přímý povel Jarla. Nad palisádou tu ční jednoduchá 
plošina vysoká asi 8 metrů.

Na plošině přes den sedí dva členové hlídky Mocle a Naven 
a zahřívají se u ohňového koše. Bdělá dvojice je ozbrojená 
kopími a dřevěnými štíty, a jakmile spatří cizince, zaduje na 
roh. Potom slezou dolů z plošiny, aby cizince dychtivě přiví-
tali v Hirotu a vyslechli si novinky z vnějšího světa.

Mocle a Naven: inic. +0; útok kopí +1 zblízka (1k6) nebo kuše 
+0 střelba (1k6); zbroj 10; kostky životů 1k8; životy 4; pohyb 
25’; akce 1k20; záchrany Výdrž +1, Reflexy +1, Vůle+0; přesv. 
řád.

Oblast A–2 – Náves: Náves je vesměs liduprázdná, až na pár 
odrbaných vořechů, kteří čenichají v opuštěných stáncích. Upro-
střed návsi stojí na krátkém dřevěném kůlu zamčená truhlička. Nad 
ní apaticky vlaje otrhaná zástava s vyobrazením uhlově černého 
vlka.

Většinu dní se tu dá narazit na otce Beacoma a jeho dva ml-
čenlivé  akolyty  (oblast  A-4).  Otec  všem,  kdo  jsou  ochotní 



poslouchat (i těm, kteří ho poslouchat nechtějí), spílá, že vlk 
hirotský zvěstuje konec dní a že zkáza se blíží.

Každé tři dny se obyvatelé Hirotu sejdou na návsi, aby 
losováním určili, kdo z nich bude vlkovi obětován. Městský 
písař zapíše jména všech obyvatel na proužky pergamenu, 
které škvírkou vloží do truhličky. Jarl si nechá uvázat pásku 
přes oči, truhličku odemkne a vytáhne lísteček. Městský písař 
ho přečte a otec Beacom los potvrdí.

Truhlička je zabezpečená jen jednoduchým zámkem (hod na 
odemknutí s obtížností 10), ale jakmile kdokoli z obyvatel 
spatří, že se kolem ní někdo ochomýtá, spustí povyk. Po 
otevření je zřejmé, že celé slosování je faleš: v truhličce je 
další truhlička. Noc před losováním se Jarl a Sylle Ru roz-
hodnou, kdo bude obětován, a do menší truhličky umístí 
lístek, který má být vytažen.

Jestli zůstanou postavy v Hirotu víc než dva dny, očekává se, 
že se zařadí do losování. Jarl příležitosti využije, aby se svých 
protivníků zbavil, a nechá vytáhnout jméno hráčské postavy. 
Když lístečky prozkoumá mazaný zloděj (hod na padělání, 
obtížnost 10), pojme – podle nesrovnalostí v použitém inkou-
stu a pergamenu – podezření, že jméno na lísteček napsal 
někdo jiný než městský písař. Inkoust a pergameny odpoví-
dající padělanému lístku se dají najít u Sylleho Ru.

Oblast A–3 – hostinec U Vlčího kopí: Kousek od návsi 
stojí jediný hirotský hostinec. Znavené pocestné vítá ve dne 
i v noci. Byl kupeckou zastávkou dávno předtím, než se Hirot 
rozrostl v městečko, a jeho původ je dodnes patrný: v oke-
nicích jsou střílny, za dveřmi je připravená železná tyč na 
zahrazení vchodu, podél střechy se táhne cimbuří.

V přízemí se nachází společná místnost, kde se podává jídlo 
a pití. Nad výčepem visí velké kopí na vlky – replika Ulfhe-
onarovy legendární zbraně. Vypadá sice opravdově, ale bližší 
pohled odhalí, že čepel je ze dřeva nabarveného na 
modrostříbrno. Ve výčepu většinou obsluhuje Broegan 
„Bejk“ Haverson a jeho dcera Morgan – zatím poslední oběť 
vlkovi. Pokud se hrdinům podařilo Morganinu obětování 
zabránit, získají  si  Broeganovu  nehynoucí přízeň  a po celou 

dobu pobytu nemusí platit za jídlo ani nocleh. Jestli ale dívku 
nezachránili, kdysi žoviální obr se bude utápět v zármutku.

První patro hostince je vyhrazeno soukromým pokojům hos-
tů a malé třetí patro Broeganově rodině. Od té doby, co za-
čaly útoky, ale Broegan spí v přízemí, aby mohl hosty lépe 
bránit v případě, že by vlk zaútočil.

Obranyschopnost Vlčího kopí obyvatelům Hirotu neuniká 
a mnozí začali trávit večery v hostinci a přespávat ve 
společné místnosti. Každou noc tu 2k12 místních ukrajuje čas 
popíjením a hraním kostek a snaží se pokud možno nemyslet 
na to, že za dveřmi se plíží krvelačná bestie.

Většinu večerů baví shromážděné Lloré, jediný hirotský 
bard. Mladý charismatický muzikant by se jednoho dne rád 
stal dobrodruhem, ale kvůli tajné lásce k Morgan se večer co 
večer vrací k Vlčímu kopí. Lloré zná skoro každou pověst 
a legendu o vlkovi a ochotně se o ně podělí s novými poslu-
chači.

Oblast A-4 – Kaple bohyně Justicie: Prostá kaple je jedi-
nou hirotskou budovou postavenou čistě z kamene. Je posta-
vená jako místo víry i jako skromná tvrz a patří k nejbez-
pečnějším místům v Hirotu, hned po Jarlově velké síni. Přesto 
je většinu dní prázdná.

Příčinou její opuštěnosti je zdejší vrchní kněz otec Beacom. 
Vyzáblý mužík s krutým jestřábím obličejem věří, že vlk je 
odplatou za hříchy vesničanů. Od úsvitu do soumraku po-
stává na návsi a huláká, že se blíží konec světa a že si za to 
obyvatelé můžou sami. Jedinou spásou hříšníků, prohlašuje 
otec, je zříct se světských požitků a odevzdat se Jucticii.

Otci Beacomovi slouží dva akolyti, bratr Aker a bratr Haams. 
Oba složili slib mlčenlivosti a chodí otci v patách, ať vyrazí 
kamkoli. Jako pokání za svoje hříchy se neustále bičují.

Ke kněžím jiných bohů je otec značně nerudný, zato další vy-
znavače Justicie vřele vítá a nabízí jim i jejich přátelům bez-
pečné útočiště.

I když to otec Beacom jen nerad přiznává, kaple skrývá 
tajemství, které postavám dokáže pomoct v boji s hirotským 
vlkem. Vitrážová rozeta, která se vyjímá nad jedinou lodí 
kaple, vyobrazuje Justicii, kterak s mohutným válečným kla-
divem bojuje proti démonickému vlkovi. Hlavice tohoto kla-
diva leží na oltáři přikrytá sametovou plachetkou.

Otec Beacom nedovolí, aby relikvie opustila svatou půdu 
kaple, a na hlavici válečného kladiva dovoluje pohlédnout jen 
věřícím. Ale když se hlavice připevní k robustnímu toporu 
a znovu se zasvětí Řádu, vrátí se do ní její očarování +1 proti 
démonům a ďáblům. V rukou klerika bohyně Justicie slouží 
jako válečné kladivo +2. Navíc kladivo dává klerikům bonus +1 
na záchranné hody proti zlým účinkům, zlým bytostem, ne-
mrtvým a démonům a jmenovaným bytostem způsobuje +3 
zranění.

Oblast A-5 – U Tří krys (nálevna): Ti, kdo si nemůžou 
dovolit ceny U Vlčího kopí, se musí spokojit s Třemi krysami, 
nálevnou nejhrubšího zrna. Ve zpustlém a zaneřáděném pod-
niku výrazně převažují krysy, blechy a jiná havěť nad platí-
cími hosty.

Dvoupatrová budova je zároveň domovem  neformální  tlupy 
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zlodějů a budižkničemů, kterým šéfuje mistr Jenks. Zlodějů 
kdysi bývalo osm, ale potom, co se Kej, Stein a Ilham nevrátili 
z Ulfheonarovy hrobky, skupině výrazně poklesl počet členů 
i ochota do něčeho se pouštět. Zbývající členové Olin Skřet, 
Kočičák, Mrňavej Tok a Vlk ukrajují dny pitím levného vína 
a sněním o loupežích.

Když se s nimi nějaký zlodějský kolega spřátelí, můžou ho 
nasměrovat k hadí mohyle. O útrapách svých bývalých spo-
lečníků ale nic nevědí. Pobudové dokážou dát dohromady 
všechny nepravdivé zvěsti o vlkovi. Jinak se výtečníci pokusí 
bohaté cizince pořádně vyždímat. Jsou sice příliš zbabělí na 
to, aby se dopustili otevřené krádeže, ale ochotně postavy 
podvedou nebo s nimi za tvrdou měnu vyobchodují neprav-
divé zvěsti.

Oblast A–6 – Chýše šílené vdovy: Ve stínu Jarlovy velké 
síně se krčí domov šílené vdovy Ymae. Působí, jako kdyby se 
nacházel v jiném světě než zbytek Hirotu. Prostou chýši 
nikdo nenavštěvuje, snad jen hoši, kteří si ve svitu měsíce 
dokazují odvahu. Všeobecně se ví, že vdova Ymae je čaro-
dějnice a že prokleje každého, kdo se jí opováží zkřížit cestu.

Vdova je skutečně čarodějnice, nebo spíš čarodějka. Samota jí 
vyhovuje a společnost ostatních vesničanů je jí spíš proti srsti. 
Radši věnuje noci rozpravám s věcmi za závojem. Vdova 
Ymae je v celém Hirotu jediná, kdo nežije ve strachu z vlka.

Přestože na hlupáky nemá vdova trpělivost, postavy ráda 
uvítá ve svém obydlí, protože na první pohled pozná, že jsou 
z jiného těsta než hirotští. Jestli se z nich ale vyklubou ne-
zdvořáci, rychle je zase vyžene ze dveří.

Vnitřek chýše kdovíproč vypadá větší, než jak by se mohlo 
jevit zvenčí. V ohništi uprostřed podlahy plápolá bujný oheň 
a na poličce obsypané nerozpoznatelnými kousky vysu-
šených zvířátek si hoví strakatá kočka. Vdova sedí u kolo-
vrátku a spřádá plameny ohně do zlatých nití.

Když budou postavy vyzvídat o vlku, odhalí vdova své 
tajemství: stovky tenkých nití vetkaných do vepřovicových 
stěn chýše. Čarovné nitě, upletené z vlasů mrtvých, tvoří ba-
riéru, která je pro vlka neprostupná. Pomocí stejných nití, 
prozradí Ymae, lze vlka spoutat, aby se dal zabít.

Vdova je ochotná postavám pomoct, ale jen pod podmínkou, 
že po zabití vlka se s ní některá z postav ožení. Až postavy 
získají vlasy sedmi mrtvol, uplete z nich pouta schopná vlka 
udržet.

Pokud postavy svůj slib čarodějnici poruší, přislíbeného 
manžela skolí černá smrt. Po celém těle mu naskáčou hnisající 
vředy, které každý den sníží Sílu, Odolnost a Obratnost o 1. 
Jakmile kterákoli vlastnost klesne na 0, postava umírá. Kletbu 
je možné sejmout jen za pomoci božské moci – dokonce ani 
sama čarodějka ji neumí vyléčit.

Ale jestli postavy svému slibu dostojí, čeká je překvapení. 
Vdova – najednou mladá, pohledná a zkrášlená květinami – 
čeká ve dveřích své chýše a po boku jí stojí její zesnulý 
manžel, přízračná postava tvořená plameny a tmou. Žárlivě 
se postavu snaží odehnat. Vdova teskně postavu políbí na 
rozloučenou a jako vzpomínku jí předá svatební dar: zlatou 
kroužkovou košili upletenou z plamenných nití. Je dostatečně 
skladná, aby se dala nosit pod běžným oblečením (ale  ne pod

zbrojí), funguje jako kroužková košile +1 a dává postavě bonus 
+2 na záchranné hody proti chladu a mrazivým efektům.

Oblast A–7 – Rolník: Tahle skromná chýše je domovem 
jedné z mnoha rodin pečujících o pole okolo Hirotu. Je 30% 
šance, že rodina sdílí obydlí s 1k4 slepicemi nebo 1k2 prasaty. 
Kromě hospodářských zvířat a prostého zemědělského náčiní 
není v domě nic cenného.

Oblast A–8 – Řemeslník: Tahle budova je domovem 
a dílnou jedné z hirotských řemeslnických rodin. Ke zdejším 
řemeslníkům patří:

• Sklář Mareras
• Sládek Gil Plešatec
• Mlynář Niel
• Kožešnický učeň Will z Rohu
• Kovářský mistr Hael Jeřáb
• Pekař Ansich
• Řezbář z kostí a paroží Chatham Nemluvka
• Truhlář Oyd Dlouhán
• Koželuh Moeroj

Area A–9 – Chlévy: Většina vesnického dobytka přebývá 
v prostých chlévech přistavených z vnitřní strany palisády. 
V každém žije tucet krav, volů nebo ovcí a taky jsou tu ustá-
jení koně zdejších válečníků. Chlévy jsou plné slámy a snad-
no vzplanou. Při požáru se stáda splaší.

Na chlévy dohlížejí místní chlapci a dívky. Děti jsou naučené, 
aby při prvním náznaku nebezpečí pískaly na píšťalky, což 
za 1k5+1 kol přivolá hlídku.

Oblast A-10 – Velká síň: Vysoko na skalisku čnícím nad 
Hirot stojí velká síň známá jako Dům medoviny, sídlo Jarlovy 
moci. Velká síň je postavená z masivních trámů vyplněných 
zlatou slámou. Po stěnách visí trofeje připomínající Jarlova ví-
tězství. Čelo síně zdobí Jarlův symbol, vlk ve skoku.

Síň obývají Jarl, jeho válečníci a věštec Sylle Ru. Spí všichni 
v jedné místnosti, zbraně po ruce. Jarl ví, že je jenom otázkou 
času,  než  si  zvíře přijde  i pro něj.  Proto  se  snaží  získat čas 
a osobně dohlíží na to, aby bestii byly pravidelně nabízeny 
oběti. I když Jarl vkládá  naděje do  okultních  bádání  Sylleho 
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Ru, ve skrytu duše se obává, že nakonec ho před vlkovým 
běsněním nic neuchrání.

Jarlovými sedmi válečníky jsou Ofenloch, Kreig, Orioc, 
Utherl, Haedrick, Clohn Holá hlava a Haelf Půlmuž. Všich-
ni jsou prověření bojem a věrní až za hrob. Ale zatímco Jarl 
na postavy hledí skrz prsty, válečníci se s bratry ve zbrani 
rádi sblíží.

Poklad: V odlehlé osadě není moc cenností, dokonce ani 
v Jarlově velké síni ne. Prohledání síně (nemožné, dokud je 
Jarl naživu) odhalí tyhle poklady:

• Obouruční meč vykládaný drahými kameny (50 zlatých)
• Kožichy několika medvědů (dohromady 15 zlatých)
• Roh na pití vsazený do stříbra a platiny (30 zlatých)
• Několik soudků lahodné medoviny (dohromady 30 zla-

tých)
• Dva tucty velkých zlatých náramků (každý za 5 zlatých)
• Tepaný stříbrný torque (10 zlatých)
• 3k100 zlaťáků, 5k100 stříbrňáků a 2k20 platiňáků

Jarl: inic. +2; útok dlouhý meč +4 zblízka (1k8) nebo luk +4 
střelba (1k6); zbroj 18; kostky životů 2k8; životů 16; pohyb 
20’; akce 1k20; záchrany Výdrž +1, Reflexy +2, Vůle+2; přesv. 
řád.

Válečník (7): inic. +1; útok dlouhý meč +3 zblízka (1k8) nebo 
luk +3 střelba (1k6); zbroj 16; kostky životů 2k8; životů 12; 
pohyb 20’; akce 1k20; záchrany Výdrž +2, Reflexy +1, Vůle+1; 
přesv. řád.

Sylle Ru, věštec: inic. +0; útok dýka –1 zblízka (1d4–1) nebo 
zraňující kouzlo (2k4, dostřel 50’, bez záchrany, až 3× denně); 
zbroj 10; kostky životů 3k4; životů 6; pohyb 30’; akce 1k20; 
spec. kejkle (záchrana Vůle proti 12, jinak cíl na 1d6+1 kol 
vidí, že mu zmizela zbraň), zraňující kouzlo 3× denně, zá-
chrany Výdrž +1, Reflexy +1, Vůle +4, přesv. chaos.

Oblast A–11 – Nebeské máry: Jelikož kvůli dlouhým, kru-
tým zimám je půda velkou část roku zmrzlá, naučili se hirot-
ští pálit své zesnulé na ostrohu nad osadou. Teď neuplyne 
ani pár dní, aniž by se od vrcholku zvedl sloup černého kouře 
ohlašující odchod dalšího obyvatele Hirotu.

Těla ve dne v noci hlídá trojice stráží. Dají se snadno vystrašit 
a na začátku boje musí uspět v hodu na morálku, jinak máry 
opustí. Stráže pak zburcují Jarla a jeho válečníky a za 1k5+4 
kol se vrátí s posilami.

Hlídači már (3): inic. +0; útok kopí +1 zblízka (1k6); zbroj 14; 
kostka životů 1k8; životy 4; pohyb 25’; akce 1k20; záchrany 
Výdrž +1, Reflexy +1, Vůle +0; přesv. řád.

Oblast B – Kruh menhirů: Menhiry stojí na nevysokém 
skalnatém vršku. Uprostřed kruhu leží nízká kamenná deska porost-
lá mechem. Trojice krkavců vyzobává z mechu zbytky šlach a tkání. 
Do kamene jsou vyvrtané čtyři díry a jimi provlečené tlusté smyčky 
lana, čímž vznikla jednoduchá pouta.

Menhiry jsou pozůstatkem druidských praktik, které se tady 
na vřesovištích kdysi provozovaly. Obyvatelé Hirotu na po-
pud černokněžníka Sylleho Ru každé tři dny obětují jednoho 
ze svých řad, aby oddálili útok vlka.

Pokud není někdo obětován aspoň jednou za tři dny, vlk se 
snese na Hirot, a než zasytí svůj hněv, pobije 1k6+1 obyvatel.

Vlk se zjevuje krátce po setmění. Očekává víceméně bez-
branného venkovana, a dá se tedy snadno překvapit. Po 
prvním přepadení pod menhiry si ale začne dávat pozor a už 
se tu znova překvapit nedá. Pokud tu bude jednou přemožen 
a odhalí i druhé přepadení, úplně se menhirům vyhne 
a všechnu zlost si vylije na obyvatelích Hirotu.

Vlk hirotský: inic. +2; útok kousnutí +3 zblízka (1k8) nebo 
pařáty +3 zblízka (1k4); zbroj 15; kostky životů 4k12; životů 
20; pohyb 30’ nebo let 30’; akce spec. démonické vlastnosti, 
plynná podoba, imunita proti očarování, nesmrtelný; záchra-
ny Výdrž +4, Reflexy +4, Vůle +0; přesv. chaos.
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HROBKA ULFHEONAROVA

H
robka divošského vojevůdce známého pod jménem
Ulfheonar je pohřbená pod rozlehlou mohylou vy-
tvarovanou do podoby hada. Záhadná mohyla leží

severně od Hirotu a většina lovců a dřevorubců se jí dalece 
vyhýbá v domnění, že v ní buď straší, nebo že jde o domov 
krále Elfie. Postavy, které se na průzkum hrobky pokusí 
naverbovat si pomocníky, jim budou místo ve stříbru muset 
zaplatit ve zlatě.

Pokud není uvedeno jinak, není v hrobce žádné přirozené 
světlo. Stěny a stropy jsou tvořené vysokými kamennými 
deskami umístěnými před stavbou mohyly, podlaha je 
z udusané hlíny. Vzduch je tu chladivý a na stěnách se srážejí 
kapičky vody.

Každý, kdo v hrobce zemře, vlivem kletby za 2k14 kol po-
vstane jako mohylový ghúl. Mohyloví ghúlové nedokážou 
opustit oblast C a jsou ovládáni potřebou chránit Ulfheonara 
před vykradači hrobek. Funkci ghúlů v hrobce momentálně 
plní tři synové Hirotu, Ilham, Kej a Stein, kdysi přízemní 
zlodějíčci a vybírači kapes.

Oblast C – Hadí mohyla: Les se láme u strmého srázu, pod 
nímž se odkrývá úzká dolina. Středem údolíčka se táhne obromná 
mohyla z navršené zeminy, zarostlá vysokými travami a vytva-
rovaná do podoby dlouhého hada.

Divoké severské kmeny ukládaly své náčelníky na věčný odpo-
činek do hrobky nacházející se v hadově hlavě. Posledním 
a nejslavnějším z nich byl mocný vojevůdce Ulfheonar.

Postavy scházející do údolí zjistí, že hadí mohylu z obou 
stran obtékají stříbřité potůčky. Pečlivá obhlídka východního 
potoku zavede postavy k místu, kde proud podemlel břeh 
a odhalil úzkou štěrbinu v kamenech – tímhle vchodem se 
dovnitř dostali zloději Ilham, Kej a Stein. Kdo si štěrbinu dů-
kladně prohlédne, všimne si, že se v ní zachytil útržek 
podomácku upředené látky. Vlezením do štěrbiny se postavy 
dostanou do oblasti C–6.

Oba potůčky se potkávají u hlavy hada, v oblasti C–1.

Oblast C–1 – Jezírko a had: Po obou stranách hadovitě zakři-
vené haldy přitékají po kamíncích dva stříbřité potůčky. Potkávají 
se u hlavy dlouhé mohyly, kde se slévají do třpytivého jezírka. Na 
druhé straně jezírka je do svahu mohyly zasazený veliký okrouhlý 
kámen zdobený hadovitými spirálami, dávno zašlými vlivem času.

Jezírko má jen jednu stopu na hloubku. Zrníčka slídy na bí-
lém písčitém dně způsobují, že se blýská a třpytí. Přechod je-
zírka je primitivní úkol, ale když postavy dno rozruší, objeví 
těsně pod pískem balíčky čehosi zamotaného ve zvířecích 
kůžích. Kůže jsou omotané shnilými koženými řemínky 
a každý vodou nacucaný balíček obsahuje zubatý a olámaný 
bronzový meč, hrstku cínových a měděných mincí a jednu 
prasklou humanoidní lebku. Balíčky jsou celkem čtyři. Jedná 
se o oběti hadímu duchovi, který v jezírku přebývá.

Postavy se můžou do hrobky dostat, když odvalí kamennou 
desku. Tenhle herkulovský úkol vyžaduje hod na Sílu s ob-
tížností 25 (až 5 postav může sečíst své modifikátory za Sílu). 

Když ale  postavy kámen  odvalí,  aniž  by napřed  vložily do

vody obětiny v hodnotě aspoň 10 zlatých, probudí se strážce 
jezírka. Stříbřité vody se kvapem slijí a utvoří hlavu a krk ko-
losálního hada. Hadí duch se snese na provinilé postavy 
a pokusí se je „spolknout“ do svého vodnatého sevření. Po-
stavy zasažené vodním hadem se musí pokusit o záchranný 
hod na Výdrž s obtížností 20, jinak budou vtaženy do sloupu 
vody, kde se okamžitě začnou topit. Postavy můžou své 
spolubojovníky z vody vytáhnout úspěšným hodem na útok 
beze zbraně proti hadově třídě zbroje, následovaným hodem 
na Sílu s obtížností 14. Jinak se uvězněná postava musí poku-
sit z hada vyplavat (hod na Sílu, obtížnost 18).

Pokud postavy utečou do hrobky, had se za nimi vlije. Po-
stavy uvězněné v úzké, stísněné chodbě musí před vlnou 
buď utéct, nebo uspět v záchranném hodu na Výdrž s ob-
tížností 18, jinak je voda spláchne do díry v oblasti C–3.

Hadí duch: inic. +3; útok náraz +3 zblízka (1k5); třída zbroje 14; 
kostky životů 4k8; životů 24; pohyb 40’; akce 1k20; spec. pohl-
cení a topení, zranitelný ohněm a žárem, vlastnosti elementála; 
záchrany Výdrž +2, Reflexy +2, Vůle +4; přes. neutr.

Oblast C–2 – Kamenný průchod: Temný úzký průchod je 
podpíraný stěnami z kamenných desek. Nízký strop je z podobných 
desek a do každé z nich jsou vytesané husté spirálky. Vzduch je 
chladný a nehybný. Na udusané hliněné podlaze se dělají loužičky 
vody.

Pokud jsou postavy průchodem vlečeny v hlavě oživené 
vlny, měl by Sudí popis oblasti náležitě upravit.

Prozkoumání podlahy odhalí nezřetelné stopy. Zvláštní je, že 
přicházejí z nitra hrobky. Když si postavy dají pozor, aby je 
nezašlapaly, stopaři jednoduše poznají, že ať už byl v hrobce 
uvězněný kdokoli, snažil se vydrápat ven.

Oblast C-3 – Komora s dírou: Chodba ústí do širší komory 
s nízkým stropem. Podlaha z kamenných desek se od všech čtyř stěn 
prudce svažuje a padá to temné díry uprostřed místnosti. Vzduch je 
tu chladný a na stěnách se lesknou vysrážené kapičky.

Pro opatrné postavy nepředstavuje komnata větší nebezpečí. 
Těm neopatrnějším (nebo těm, které utíkají před oživenou 
vlnou) ale může snadno způsobit značné komplikace.

Prudce nakloněnou podlahu komory pokrývá kluzký sliz ži-
vený vysráženou vodou, která kape ze stěn. Postavy, které se 
na nakloněné podlaze pokusí stát, musí uspět v záchranném 
hodu na Reflexy s obtížností 18, jinak spadnou a sjedou 
k díře. Hrdinové mají jedinou šanci (záchrana Reflexy, ob-
tížnost 15) chytit se na kraji díry. Kdo neuspěje, zřítí se do 
tmy a dopadne do oblasti C–4. A i když se postava úspěšně 
zachytí, vylézt po stěnách díry je náročný úkol (obtížnost 23).

Oblast C–4 – Bronzové tesáky: Podlaha téhle kulaté 
místnosti je vydutá do mělkého dolíku. Strop, stěny i podlaha jsou 
pokryté kluzkými černými řasami a slizem. Nahoře je do klenutého 
stropu vyvrtaná díra. Přímo pod dírou je do podlahy zasazeno dva-
cet dlouhých tepaných bronzových kopí.

Postavy padající z oblasti C–3 dopadnou přímo na vztyčená kopí 
a utrží 1k12 zranění. Druhá padající postava si může hodit zá-
chranný hod na Reflexy proti 18, aby dopadla na tělo svého 
společníka a skulila se na podlahu. Tím se vyhne zranění, ale 
o to víc ublíží nabodnutému společníkovi. Obtížnost záchranné-
ho hodu na Reflexy klesá o 3 za každou další nabodnutou po-
stavu.



Strana 10

Kopí jsou celobronzová, takže na bojování se příliš nehodí. 
Zoufalé postavy můžou kopí odlomit (hod na Sílu, obtížnost 
15), ale těžká zbraň má postih –2 na iniciativu a –1 na zraně-
ní, protože je tupá.

Pozorné obhlédnutí podlahy odhalí kaluž zaschlé krve, 
krvavé stopy vedoucí do oblasti C–5 a dvě zakrvácené dýky. 
Právě tady se tři hirotští rádoby vykradači hrobek Ilham, 
Stein a Kej pohádali, jak si rozdělí zatím neobjevený poklad. 
V následné hádce utržili všichni tři smrtelná zranění, odplazi-
li se stranou a zemřeli. Každý pak povstal coby mohylový 
ghúl a teď musí navěky věků střežit Ulfheonarovu hrobku.

Pokud se v téhle místnosti kterákoli postava zraní, pach krve 
přitáhne za 1k5+3 kol ghúly z oblasti C–5.

Oblast C–5 – Katakomba jeskynního medvěda: Vyšlapa-
né kamenné schody ústí do okrouhlé komnaty. Stěny z kamenných 
desek jsou popsané tmavými runami. Uprostřed komnaty stojí pod-
stavec z vyskládaných kamenů, na něm deska připomínající stůl 
nebo oltář. Na desce leží lebka ohromného medvěda.

Do komnaty se pohřbívaly ostatky válečníků jeskynního 
medvěda – zuřivých berserkrů, kteří sloužili jako ochránci 
svých klanů. Teď tu číhají dva mohyloví ghúlové.

Runy na stěnách jsou vyryté do podoby masivních jeskynních 
medvědů a válečníků oděných do medvědích kožešin a le-
bek. Medvědi i medvědí válečníci svorně bojují proti desít-
kám různých protivníků.

Kameny vyskládané uprostřed místnosti jsou ve skutečnosti 
kamenná truhla. Po odsunutí vrchní desky (hod na Sílu, ob-
tížnost 15) se ukáže tucet lidských lebek uložených na kože-
šině a lebce velikánského jeskynního medvěda. Kožené ře-
meny přišité ke kožichu umožňují nasadit si ho jako plášť 
a lebku mít jako primitivní přilbici.

Mohyloví ghúlové: V zadní části místnosti visí ze stropu dva 
číhající ghúlové (rádoby vykradači Stein a Kej). Šediví nemrt-
ví oblečení do mdlých hadrů jsou nenápadní – postavy si jich 
všimnou, jenom když prohledají celou komnatu nebo když se 
záměrně půjdou podívat do zadní části. Neodhalení ghúlové 
vyčkávají a zaútočí na družinu zezadu. Anebo udeří, když 
jedna nebo dvě postavy zůstanou samy.

Mohylové ghúly udržuje při neživotě duch hadí mohyly, 
a proto z ní nemůžou odejít. Dají se odvrátit, ale za žádných 
okolností z mohyly neutečou. Pokud je postavy v nějaké 
bizarní sekvenci událostí násilím vytáhnou z mohyly, ghú-
lové se okamžitě zhroutí a začnou se rychle rozkládat.

Na pohled se zdá, jako kdyby se uvnitř šedé, neživé schránky 
ghúla cosi pohybovalo. Kdysi lidské tělo je totiž jen sko-
řápkou. Ghúlové co nevidět vysvlečou kůži a odhalí svoji 
skutečnou podobu. Zranění tento proces urychluje. Ghúl od-
hodí kůži, ruce, nohy i hlavu, až se ukáže, že v břiše mrtvoly 
se ukrýval velký had s humanoidní hlavou.

„Zabitím“ ghúla se dorůstající had vysvobodí. Vyrazí mrtvo-
le z břicha a zaútočí svými dlouhými tesáky. Prašivé 
kousnutí hada způsobuje nekrózu. Oběť musí uspět 
v záchranném hodu na Výdrž proti 5, jinak utrpí další 1 bod 
zranění za hodinu – nakažené maso rychle odumírá. Nekróza 
pokračuje, dokud  nebude  původní  rána  magicky  vyhojena

nebo dokud oběť nezemře (následujícího soumraku povstane 
jako ghúl).

Kožich jeskynní medvěda: Když si kožich obleče válečník 
nebo trpaslík, kožich mu umožní propadnout berser-
krovskému běsnění (1 denně za každou úroveň). Běsnící po-
stava má dočasně +2 na útok a zranění, +2 životy za úroveň 
a +2 na záchranné hody na Výdrž. Má ale –2 na třídu zbroje. 
Amok trvá tolik kol, kolik je 1k5 + úroveň postavy, ale po-
stava ho může ukončit předčasně. Po vyprchání amoku při-
chází postava o všechny modifikátory a je po tolik kol, kolik 
běsnění trvalo, je vyčerpaná (dočasně ztratí polovinu životů, 
nemůže běhat a ztečovat).

Mohylový ghúl (2): inic. +1; útok pařáty +1 zblízka (1k5); 
zbroj 8; kostky životů 3k6; životů 10, 13; pohyb 25’, lezení 25’; 
akce 2k20; spec. vlastnosti nemrtvého, vidění ve tmě 100’, zá-
chrany Výdrž +1, Reflexy +0, Vůle +0, přesv. chaos.

Ghúlí had (1 za ghúla): inic. +3; útok kousnutí +4 zblízka 
(1d6 + nekróza); zbroj 14; kostky životů 3k6; životů 10; pohyb 
45’; akce 2k20; spec. vlastnosti nemrtvého, vidění ve tmě 100’; 
záchrany Výdrž +1, Reflexy +1, Vůle +1, přesv. chaos.

Oblast C–6 – Katakomba jeskynního lva: Tahle komnata 
se částečně zřítila. Vysoké kamenné desky, které kdysi podepíraly 
strop, jsou teď vahou hlíny nakloněné dovnitř a uprostřed místnosti 
se nahromadila napadaná suť. V rohu naproti vchodu se propadla 
podlaha a zdá se, jako by se celá komnata mohla při sebemenším na-
rušení zřítit.

Jestli postavy přicházejí trhlinou z oblasti C, měl by Sudí po-
pis náležitě upravit.

V místnosti jsou uložené ostatky válečníků z kultu jeskynního 
medvěda. Relikvie jsou ale pohřbené pod několika tunami 
kamene. Odhodlané postavy můžou sutiny odhrabat 
a odkrýt tak truhlu tvořenou čtyřmi kamennými deskami 
pokrytými hlínou.

V truhle leží dvanáct lidských lebek na tepaném bronzovém 
štítu. Na štítu je gravírovaný stylizovaný obraz lví hlavy. Lví 
štít +2 dává majiteli +2 na záchranné hody na Vůli a postih –2 
k hodům na morálku všech nepřátel, kteří mají 5 nebo míň 
kostek životů. Když majitel utrží kritický zásah, může se roz-
hodnout štít obětovat, aby neutrpěl žádné zranění. 
A v neposlední řadě, vlk hirotský musí uspět v záchranném 
hodu na Vůli proti 15, aby mohl na nositele štítu zaútočit.

Oblast C–7 – Předkomora divošského krále: Dlouhatán-
ské kamenné desky tu podpírají mimořádně vysoký strop. Do komo-
ry sestupují tři podlouhlé schody. V rozích na protější straně 
místnosti stojí dva ohňové koše z tepaného bronzu a mezi nimi se 
tyčí kamenné dveře. Do dveří jsou vyryté stovky spirálovitých run, 
které se stáčejí donekonečna. Nad portálem je vyrytý obraz 
masivního vlka škrceného obřím hadem.

Podlaha je tu pokrytá čímsi, co vypadá jako tisíce průsvitných 
proužků pergamenu. K svojí hrůze si uvědomíte, že šustící proužky 
jsou ve skutečnosti vysvlečené kůže nespočtu hadů!

Jakkoli můžou být hadí kůže pokrývající podlahu znepoko-
jivé, nepředstavují pro postavy žádnou hrozbu. Stejně tak 
není hrozbou ani portál – leda pro tvrdohlavé nebo násilné 
dobrodruhy. 

 



Trpaslíci, kameníci a mudrcové zběhlí ve věcech  starověkého 
stavitelství oprávněně tuší, že portál byl zasazen do země 
a potom shora zatížen, čímž byl průchod nevratně zapečetěn 
na věky věků. Desku není možné odvalit smrtelnickou silou, 
ale pokud se ji nějak podaří zničit, zřítí se strop a spolu s ním 
i několik tun kamene a hlíny (záchrana na Reflexy, obtížnost 
20, jinak 5k20 zranění).

Zběžný průzkum místnosti odhalí několik klacíků a kratších 
větví v místě, kde se jižní stěna potkává s podlahou. Všechny 
jsou prastaré a při dotyku se rozpadají. Když postavy pro-
zkoumají jižní stěnu, najdou v ní drobné vyvrtané dírky (byl 
do nich ukotvený žebřík), které původní stavitelé zaplnili jí-
lovou maltou. Nad vchodem do místnosti je pak vidět úzká, 
asi půlmetrová průrva.

Vylézt po hrubé kamenné zdi je snadné (hod na lezení 
s obtížností 5). Nad kamenným překladem nad vchodem na-
jdou postavy skrytý průlez. Jestli postavy zapálí v ohňových 
koších olej nebo dřevěné uhlí (třeba v naději, že by jakýmsi 
zapomenutým rituálem mohly otevřít dveře), potají si za 
každou postavu v místnosti hoď na Štěstí (obtížnost 15) Při 
úspěšném hodu si postava všimne, že kouř se v místnosti ne-
kupí, ale uniká skrytým průlezem nad vchodem.

Oblast C–8 – Průlez: Do tmy se kroutí úzký průlez. Chodbička 
má jenom tak půl metru na výšku i na šířku. Má podlahu z neote-
saných kamenů a strop tvořený větvemi a kořeny.

Ve skrytém průlezu je tak tak dost místa na to, aby se jím po-
stavy mohly plazit. Velcí lidé si před výpravou do chodbičky 
budou muset odložit neskladné kovové zbroje. Batohy nebo 
pytle musí postavy tlačit před sebou nebo táhnout za sebou. 
Celkově je zdolání průlezu docela namáhavé.

Takhle rozptýlené postavy si zřejmě nevšimnou dalšího otvo-
ru nad samotným průlezem, spěšně zamaskovaného stejným 
pletencem klacíků a kořenů, který tvoří strop chodbičky. Ot-
vor je ve skutečnosti komín otevírající se dva metry nahoru 
do oblasti C–10. Postavy, které budou šťouchat do pletiva 
nad svými hlavami, ho snadno odhalí. V komíně čeká třetí 
ghúl Ilham, aby skočil na postavy, které tajný průlez najdou. 
Zbraně delší než krátký meč jsou v těsné chodbě k ničemu. 
Skučící ghúl vyzbrojený jen hlínou zaneřáděnými zuby 
a pařáty nemá v průlezu žádné postihy.

Jinak ghúl počká, než pod ním postavy přelezou, potom roz-
hrne větve a tiše se začne plazit za poslední postavou, aby ji 
přepadl zezadu.

Na rozdíl od ghúlů v oblasti C–5 už se tenhle skoro vysvlékl 
z kůže. Na začátku boje se z ghúlova břicha vydere hlava 
hada s masivními tesáky. Had zůstane ve své hnijící tělesné 
schránce, dokud nebude ghúl zabit. Tato ghúlí „zbroj“ mu 
dává bonus +3 k třídě zbroje.

Mohylový ghúl: inic. +1; útok pařáty +1 zblízka (1k5); zbroj 
8; kostky životů 3k6; životů 10; pohyb 45’; akce 2k20; spec. 
vlastnosti nemrtvého, vidění ve tmě 100’; záchrany Výdrž +1, 
Reflexy +1, Vůle +1, přesv. chaos.

Ghúlí had: inic. +3; útok kousnutí +4 zblízka (1d6 + nek-
róza); zbroj 14; kostky životů 3k6; životů 15; pohyb 45’; akce 
2k20; spec. vlastnosti nemrtvého, vidění ve tmě 100’; záchra-
ny Výdrž +1, Reflexy +1, Vůle +1, přesv. chaos.

Oblast C–9 – Falešná hrobka: Úzký průlez se otevírá do vy-
soké klenuté komnaty připomínající interiér velké síně. Uprostřed 
místnosti se ke stropu zvedá sloup zdobený desítkami stylizovaných 
řezeb, které vyobrazují různé smrti vlků. Sloup je zřejmě tvořený 
střídajícími se bloky ze dřeva a kamene. Asi šest metrů nad zemí 
z něj jako trofeje visí dlouhé vlčí kopí a bronzový štít.

Místnost vznikla na zmatení rádoby vykradačů. Ilham, Stein 
a Kej podlehli vlastním sporům a prokletí hrobky dlouho 
předtím, než falešnou komnatu našli. Proto místnost zůstává 
ve víceméně původním stavu.

Sloup spouští hrůzostrašnou past. Při bližším prohlédnutí vy-
jde najevo, že střídající se bloky dřeva a kamene jsou uspořá-
dané jako důmyslná skládačka, kdy každý díl nese váhu těch 
nad sebou. Neustálý tlak působící zvrchu sice zpomalil hni-
lobu dřeva, ale úplně ji nezastavil.

Manipulace se sloupem nebo s kopím a štítem způsobí, že se 
sloup zřítí. Kamenné a dřevěné kousky skládačky se rozjedou 
a spadnou k zemi, čímž spustí kaskádu dalších následků. 
Nech hráče hodit na iniciativu a v pořadí od nejvyšší inicia-
tivy aplikuj následující efekty, dokud nebudou všechny po-
stavy mrtvé nebo se jim nepodaří uprchnout.

Akce pasti podle iniciativy

20: Zvrchu padají kamenné a dřevěné kusy sloupu. Záchrana 
na Reflexy s obtížností 10, jinak 1k6 zranění.

15: Seshora padá masivní deska. Záchrana na Reflexy 
s obtížností 5, jinak 2k6 zranění.

10: Padající suť zasáhne všechny v místnosti za 1k4 zranění. 
Postavy musí uspět v záchraně na Výdrž s obtížností 10, jinak 
ztratí 1k7 bodů iniciativy.

5: Ze stropu spadne kamenná deska a zatarasí východ. (Po-
stavy se zbývajícími akcemi můžou těžkou desku zkusit 
nadzvednout hodem na Sílu s obtížností 20.)

1: Do místnosti se sesune několik tun kamení a hlíny, čímž ji 
dočista pohřbí a zabijou každého, kdo v ní ještě zůstává.
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Kopí a meč sice nejsou magické, ale jedná se o mistrovská 
díra z dávno zapomenutých časů. Ve velkém městě se dají 
prodat za 150 zlatých nebo do nich dostatečně mocný čaroděj 
může vetknout očarování.

Oblast C–10 – Hrobka Ulfheonarova: Společníci tě podpíra-
jí, až vyšplháš komínem do neveliké klenuté komnaty. Na ka-
menném trůně tu sedí kostlivec oblečený do drolících se kožešin 
a rezavé kroužkové zbroje. Na klíně má položené dlouhé vlčí kopí, 
které se v šeru mdle třpytí. Z jednoho opěradla trůnu visí vyleštěný 
roh na pití.

Tahle skromná místnost je skutečným místem posledního 
odpočinku divošského vojevůdce známého v legendách pod 
jménem Ulfheonar. Dobrodruhové, kteří se dostali až sem, se 
nemusí ničeho bát. Vojevůdcův duch už dávno hoduje v zemi 
zaslíbené.

Ulfheonarovo vlčí kopí, známější prostě jen pod jménem svého 
někdejšího pána, je magická zbraň s bonusem +1 na zásah 
a zranění. Svému majiteli dává i bonus +1 na iniciativu. Při 
úspěšném zásahu může majitel pomocí příček pod hlavicí 
znehybnit cíl, čímž mu sníží třídu zbroje o svůj bonus za sílu. 
V dalších kolech může majitel tohle znehybnění udržet tím, 
že obětuje svoji akci a uspěje v oponovaném hodu na Sílu. 
Kopím můžou hrdinové znehybnit dokonce i magické bytosti 
a zabránit jim tím v rozplynutí se na plyn, teleportaci, úniku 
do jiných sfér a podobně. Poslední vlastnost je zásadní 
k přemožení hirotského vlka (viz jeho popis na úvodních 
stránkách dobrodružství).

Vlčí kopí leží na kožešině ohromného stříbrného vlka. Kože-
šina, za kterou by se nemusel stydět ani král, zázračně za 
stovky let nepodlehla plísni a ve velkém městě vynese 250 
zlatých.

Kdo se napije z Rohu králů, okamžitě vytuší jeho schopnosti. 
Roh jemně světélkuje v přítomnosti otráveného masa nebo 
pití. Třikrát do týdne dává napití se z rohu bonus +4 na zá-
chranu na Výdrž proti jedům. Třikrát do měsíce vyléčí roh 
tomu, kdo se napije, 1k12 životů/úroveň. A jednou jedinkrát 
umožní roh hodit si na záchranu na Výdrž s obtížnostní 10 
a oživit tím mrtvého, kterému dá někdo napít. Po vyčerpání 
téhle poslední schopnosti roh pukne a ztratí všechnu sílu.

J
arlovi  a jeho zvědům  neuniklo, že  se  postavy zají-
zajímají  o legendy  o Ulfheonarovi.  Jarlův  nejlepší
stopař Iraco a pět z jeho lovců  proto postavy násle-

  dovali z Hirotu až sem.

Pokud postavy zanechaly před vchodem do mohyly nosiče, 
průvodce a mezky, Iraco stihne zadní voj povraždit, ještě než 
se postavy zase vynoří. (Sudí může rozhodnout, že oblíbení 
nohsledi budou jenom svázaní a omráčení na nedaleké mýti-
ně, což ale postavy zjistí až po vyhodnocení setkání.)

Iraco a jeho muži drží dnem i nocí hlídku nad ústím hrobky 
(nic ale netuší o vchodu na východní straně hadí mohyly). 
Jakmile postavy z potemnělé hrobky vylezou, Iraco a jeho 
muži se na ně vrhnou. Vypustí spršku šípů a potom vlítnou 
do boje zblízka. Dva lovci se drží opodál vzadu a střílejí 
z luků.  Když  Iraco  padne,  dvojice  naskočí  na  koně a uteče 
zpátky do Hirotu, kde Jarla upozorní na Iracovo selhání.

Pokud budou Iraco nebo jeho muži zajati, ochotně Jarla zradí 
výměnou za příslib svobody.

Iraco, hlavní lovčí: inic. +4; útok dlouhý meč +4 zblízka 
(1k8+2) nebo krátký luk +5 střelba (1k6); zbroj 16; kostky 
životů 2k8; životů 15; pohyb 20’; akce 1k20; záchrany Výdrž 
+3, Reflexy +3, Vůle+1; přesv. chaos.

Lovci (5): inic. +2; útok krátký meč +2 zblízka (1k6+1) nebo 
luk +3 střelba (1k6); zbroj 15; kostky životů 1k8; životů 5; po-
hyb 20’; akce 1k20; záchrany Výdrž +2, Reflexy +2, Vůle+0; 
přesv. chaos.

Area D – Ponořená blata: Vyvýšené vřesoviště ustupuje po-
divné vykotlané krajině. Mokřadní trávy a vysoké jehličnany ustu-
pují houštinám hnědého trní a pokrouceným dubům. Na boty se 
vám s každým krokem lepí páchnoucí černé bahno. Předtím chla-
divý vzduch se viditelně oteplil, jako by na krajinu dýchala nějaká 
obrovitánská nestvůra.

Na blata těžce doléhá přítomnost vlka. Jediným zvukem je 
bublání sirnatých pramínků a šustění mrtvých větví ve zlo-
věstném větru.

Cestování po blatech je nebezpečné. Nejsou tu žádné vy-
šlapané stezky ani zvířecí cestičky. Navíc tu dnem i nocí leží 
těžká mlha, takže udržení směru je náročné.

V blatech žije jen málo bytostí a všechny jsou pro postavy 
hrozbou. Za každou hodinu strávenou na blatech riskují po-
stavy náhodné setkání. Hoď 1k5, při hodu 4 a víc čeká po-
stavy náhodné setkání.

Při náhodném setkání hoď 1k7 na následující tabulku. Sudí 
by měl pomocí těchto náhodných setkání zdůraznit cizoro-
dost blat. Jde o neustálou připomínku toho, že sem postavy 
nepatří. Pokud ale hrozí, že v setkáních zabředne i tempo 
hry, měl by Sudí hody ignorovat a posunout se dál k jádru 
dobrodružství.

1 Bloudění! Postavy si ke své hrůze uvědomí, že v šedi-
vých mlhách ztratily veškerou orientaci. Naštěstí pro ně 
jim stačí vyhledat srdce ponořených blat. Potůčky olejna-
té vody se totiž všechny slévají dolů ke středu bažiny, 
kde se nachází vlkovo doupě. Horší už to bude 
s návratem zpátky (podle posouzení Sudího).

2 Dusivé výpary. Ze slizovité země vybublá mračno pách-
noucího plynu a přelije se přes postavy. Všechny postavy 
chycené v oblaku si musí hodit záchranný hod na Výdrž 
s obtížností 5, jinak padnou na kolena a začnou se dusit. 
Takové postavy ztratí 1k6 bodů Odolnosti za kolo, 
a jakmile jim Odolnost klesne na 0, ztratí vědomí. Bezvě-
domé postavy ztrácejí 1k3 životů za kolo. Všechna ztra-
cená Odolnost se okamžitě obnoví, jakmile bude oběť 
vynesena z mračna. Mračno se samo rozptýlí za 1k5 kol.

3 Propadlina. Země se propadne družině pod nohama! 
Každá postava musí uspět v záchranném hodu s obtíž-
ností 5, jinak spadne do lepkavé tmy kamsi 5 metrů dolů. 
Postavy mají jenom 1k5+2 kol za záchranu zřícených, než 
se kolem nich půda opět uzavře a navždy je pohřbí.

4 Tindalovy šlahouny. Po náhodných postavách se začne 
sápat 1k3 polointeligentních šlahounů a pokusí se je stáh-
nout pod bahnitou hladinu. Postava může uniknout 
hodem na Sílu (obtížnost 15) nebo přeseknutím šlahounu

MEZIHRA: 
ODCHOD Z HADÍ MOHYLY
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(vyžaduje způsobit jedním úderem 6 nebo víc bodů 
zranění).

Tindalův šlahoun: inic. +4; útok plácnutí +3 zblízka (1k4  + 
škrcení); zbroj 10; kostky životů 2k8; životů 12; pohyb 5’; 
akce 1k20; spec. škrcení za 1k3 a táhnutí rychlostí 5’; zá-
chrany Výdrž +3, Reflexy -1, Vůle +4; přesv. neutrál.

5 Bahenní prameny. Ozve se zasyčení a na postavy vy-
cákne vařící bahno. Zasažené postavy musí uspět 
v záchranném hodu na Reflexy s obtížností 10, jinak utrpí 
1k3 zranění.

6 Totemy z lebek. Postavy narazí na zvláštní výstavu hu-
manoidních lebek probodaných naostřenými dřevěnými 
kůly. Ty jsou zaražené do čvachtavé země ve zvláštních 
formacích připomínajících runy používané k poutání 
démonů.

7 Bahenní šakali. Družinu v dálce pronásleduje smečka 
šakalů. V mlze jsou vidět jenom jejich tmavé oči. Jsou to 
prašivá vypelichaná zvířata vyznačující se krutostí, která 
naznačuje, že mají jistý zlomyslný intelekt. Šakali jsou 
zbabělí a kořisti jdou v patách klidně i několik dní. Útočí, 
jenom když oběť projeví známky slabosti.

Bahenní šakali (3k7): inic. +2; útok +2 kousnutí (1k4); zbroj 
12; kostky životů 1k8; životy 4; pohyb 40’; akce 1d20; zá-
chrany Výdrž +1, Reflexy +2, Vůle +1; přesv. chaos.

Oblast D–1 – Vlkovo doupě: Konečně přicházíte k srdci 
páchnoucí bažiny. Jakýkoli náznak slunce se dávno ztratil 
v nekonečné šedé mlze a ve vzduchu se vznáší tísnivý opar umoc-
ňovaný smradem sírových pramenů. Zdá se, jako kdyby se celá ba-
žina stékala sem, do zlověstné díry v zemi zahalené ve vzdouvají-
cích se černých výparech.

Určitě jste našli ohavné doupě démona, který terorizuje Hirot!

Ústí propadliny má zhruba 5 metrů v průměru, ale jako hrdlo 
láhve se otevírá do větší jeskyně pod ním. Přes okraj pro-
padliny přepadává bahnitá voda a o nějakých 20 metrů níž 
dopadá do černého jezírka.

Spuštění se do díry je snadné za předpokladu, že u sebe po-
stavy mají dost lana. Po dobu celého sestupu na ně bude se-
shora pršet páchnoucí močálová voda. Vyšplhání po převislé 
stěně propadliny zpátky nahoru je mnohem obtížnější, 
dokonce i pro trénované lezce (obtížnost 15). Vzdouvající se 
černá mračna brání výhledu dolů do díry, nehledě na typ 
zraku. Na všem, čeho se mračna dotknou, ulpívá slizká 
olejnatá vrstvička.

Postavám klesajícím do díry přečti nebo parafrázuj:

Přes hutná, dusivá mračna zahlídnete podlahu jeskyně. Oslizlé ka-
meny se tu svažují k jezírku inkoustovité černé tekutiny uprostřed. 
Na břehu kolem jezírka se válejí roztříštěné kosti, kousky rezavého 
kovu a zlámané zbraně. Shora na vás dopadají prameny špinavé 
vody, zatímco zespodu se zvedají horké páchnoucí výpary.

Přestože do jezírka uprostřed jeskyně neustále přitéká voda 
z močálu, je jezírko jako z jiného světa. Vroucí bublající teku-
tina vůbec neodráží světlo a je viditelná, jenom když zakryje 
výhled na něco jiného. Tekutina je extrémně mazlavá a na do-
tek pálí. Kdo se do jezírka namočí, musí uspět v záchranném 
hodu na Výdrž s obtížností 10, jinak za každé kolo kontaktu 
utrpí 1k3 zranění.

Každou noc za soumraku vření ustane a z jezírka vystoupí 
démonický vlk. Odkapává z něj naprostá černota. Když je vlk 
zraněn na 0 nebo míň životů, změní se v mlhu a vrátí se do 
jezírka. Následující noci zase povstane, naprosto uzdravený.

Vlka je dokonce i v jeho doupěti nutné spoutat, aby se dal za-
bít. Spoutaný vlk se svého věznitele pokusí fyzicky zatáhnout 
do černého jezírka. Jako akci se vlk může pokusit o opo-
novaný hod na Sílu proti postavě, která ho drží (ber to, jako 
by vlk měl bonus za Sílu +4). Krví potřísněná zbraň, která za-
sadí smrtelnou ránu, získá trvalé očarování +1 / +2 proti Chao-
su. (Zbraň, která už magická je, ale žádné vlastnosti navíc ne-
dostane.)

Vlk hirotský: inic. +2; útok kousnutí +3 zblízka (1k8) nebo pařá-
ty +3 zblízka (1k4); zbroj 15; kostky životů 4k12; životů 20; po-
hyb 30’ nebo let 30’; akce 3k20; spec. démonické vlastnosti, 
plynná podoba, imunita proti očarování, nesmrtelný; záchrany 
Výdrž +4, Reflexy +4, Vůle +0; přesv. chaos.

Poklad: Divošské kmeny se po staletí snažily démona uchlá-
cholit tím, že do propadliny házely obětiny. Pozůstatky těch-
to obětí se dodnes válejí na břehu, a zoufalé postavy tak mají 
vždycky po ruce nějakou zbraň, byť rezavou a zlomenou. 
Důkladný průzkum břehu odhalí:

• 1k100 kusů zlatých a stříbrných šperků (každý v ceně 1–5 
zlatých).

• Menší bronzový puklíř. Po vyleštění je z něj štít +1, jehož 
skladnost umožňuje majiteli bojovat obouruční zbraní.

• Klikatá obřadní dýka vykládaná stříbrem (hodnota 15 
zlatých, 1k5 zranění).

• Masivní přilbice ve tvaru draka, kdysi součást brnění 
divošského vojevůdce. Nepřátelům, kteří mají 3 nebo 
míň kostky životů, dává postih –1 na hody na morálku.

• Velikánský bronzový torque zdobený zlatým drátkem 
(hodnota 35 zlatých).

Černé jezírko: Prapodivná mimozemská podstata jezírka od-
puzuje kněze všech božstev. Kleriky, kteří se u jezírka pokusí 
meditovat, zasáhne niterná krize víry, takže musí uspět 
v záchranném hodu na Vůli s obtížností 10, jinak na 1k20 dní 
přijdou o všechny klerické schopnosti, dokud svému bohu 
nedají oběť v hodnotě aspoň 100 zlatých.

Elfové a kouzelníci, kteří o jezírku popřemýšlejí, v něm spatří 
zřídlo ohromné moci. Po aspoň hodinovém rozjímání si elf 
nebo kouzelník může hodit na záchranu na Vůli s obtížností 
20. Při úspěšném hodu dokáže ovládnout zlomek z moci je-
zírka (jak je popsáno dál). Při neúspěchu se ale dočasně na 
1k5 kol pomane a pokusí se ve žhnoucím jezírku utopit.

Při úspěšném hodu se z jezírka vynoří třpytivá černá koule. Na 
čarodějův příkaz se koule zmenší do velikosti cvrnkací kulič-
ky, nebo naopak vyroste do rozměrů křišťálové koule. 
V jednu chvíli může existovat jenom jedna černá koule. Použití 
černé koule při kouzlení dá čaroději bonus +1 na všechny hody 
na sesílání kouzla. Ale až čaroděj příště při jakémkoli hodu 
na sesílání hodí přirozenou 1, nejenže se projeví kritický neú-
spěch jako obvykle, ale čaroděj navíc musí hodit záchranný 
hod na Vůli s obtížností 10 + úroveň kouzla. Při neúspěchu se 
čaroděj rozpustí do olejnaté černé mlhy a následujícího veče-
ra se vynoří z černého jezírka, aby se stal příštím vlkem hirot-
ským.
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