


Nezkrotný sever

T
emnou nocí vál ledový vítr. Voják hodil

sušený trus do skomírajícího ohniště, aby se

zahřál alespoň na duchu. Pokusil se lépe

zavinout do svého pláště, ale proti

neukojitelně pronikající zimě mu to nebylo

nic platné. Vydechl oblak páry a zahleděl se

směrem od městské brány ven do nekonečné
noci. Tmou poletovali jen sněhové vločky, které se v

posledních momentech začali pomalu množit. “Ty Flogu,

pamatuješ si na toho blázna jak se vydal na ledovec?”

ozvalo se za vojákem hledícím z brány.

Flog se lehce pousmál “Reghedský ledovec? No kdo by si

to nepamatoval. Další blázen pokoušející své štěstí. Další co

hledá smrt.”

“Jo přesně tak, a další kdo se nevrátil.” doplnil ho voják z

povzdálí.
Vítr začal nabírat na síle a vločky zhoustnuli do sněžení,

jenž začalo nabírat na prudkosti.

“Už je to několik měsíců co přijeli do Caer-Konig a pak

tutou bránou opustili osadu. Ty už budou dávno mrtvý.

Zmrzlý na kost.” konstatoval Flog.

“To máš asi pravdu, neznám nikoho, kdo by přežil cestu

na Reghedskej. Možná leda tak ty barbaři, ale ty nikomu nic

stejnak neřeknou” odmlčel se voják stojící za Flogem.

“Jo jo, asi je nezahřála ta pochodeň co měli jako znamení
korouhvi” doplnil Flog a pokračoval tiše “Stejně jako nás

tady nezahřeje pálení těch hoven.”

“Bergfinovo společnost, tak si ta výprava říkala” dodal

druhý voják.

Flog už nic neříkal a jen mlčky pozoroval rostoucí vánici.

Po chvíli, když už byl vítr prudký a sněhové vločky

chaoticky poletovali všude okolo, sílný poryv větru cosi

příval. Kus hadru. Rovnou Flogovi k pomalu omrzajícím
nohám. Flog hadr zvedl a podval se na něj: “Co to sakra ...”.

Hadr byl potrhaný a ztvrdnutý mrazem, bylo na něm ale

rozeznat vyobrazení hořící pochodně.

Flog se obrátil na parťáka a naštvaným výrazem mu

ukázal nález “Siku, to má bejt zase nějakej z tvejch

žertíků?”

Sik odpoutal své oči ze skomírajícího ohně a podíval se

na Floga. V očích se mu objevilo překvapení a úžas. “Cože?

Kde si to u všech bohů ...” Sik nedokončil větu, protože si za

Flogem uprostred vánice vsimnul siluety. Ukázal na ní a

rozechvělým hlasem siknul “Kdo ses? A co tu chces?”.

Flog se prudce otočil a začal chmatat po odložené kuši
“Ukaž se, nebudeme tě varovat podruhý!”. Silueta pozvedla

ruku, ve které něco třímala. Ve tmě bylo těžké uhodnout co

to je. Floga napadlo, že to může být zbraň, ale stejně tak

cestovní hůl. Vyčkal.

Náhle vzplál plamen a už bylo jasné, že postava drží
pochodeň. Plamen jako by ignoroval sílu vánice a v klidu

osvětlit siluetu držící zdroj světla. Pochodeň hořela

prazvláštním jasně zeleným ohněm ...

Vítám vás na začátku nové kampaně:

Sever: Ledem proti ledu.

Kde cesta zacíná? 
Začněme trošku, klasicky a otřepaně, ale né na moc dlouho.

Vaše skupina se sejde v hospodě, kde hra i započne. Vaše
postavy, zde budou ale i s řadou dalších zájemců, kteří
zareagovali na pracovní nabídku a do hospody dorazili.

Proč právě vaše postavy zareagovali na nabídku? Jaká
nabídka to vlastně byla a jak se tam postavy dostali si

odpovíme v další části. V této se zaměříme, kde vlastně ona

hospoda je, a kde to celé započně.

Spolecná historie, nebo cerstvy
zacátek?    
Domluvte se prosím na tom, zdali chcete hru
začínat jako skupina, která už se zná - byť jen
krátce, a nebo i delší dobu. Mějte u toho ale na
paměti, že hrajeme za postavy na první úrovni,
proto tomu uzpůsobte i případnou společnou
historii.

Nebo je duhou možností se seznámit až ve
startovní lokaci - tedy hospodě.

Vyberte si prosím co vám je milejší a podle
toho se pak řiďte.

Divoký sever
Sever, známý též jako Divoký sever nebo Divoké pomezí, je
divoká, nezkrotná a nebezpečná země severovýchodně od

Hlubiny. Definice Severu závisí na tom, kdo ji vysloví – pro

obchodníka z Kalimportu je Barbarským Severem všechno

severně od Tethyru, včetně celého Vnitrozemí, zatímco pro

rodáka ze Stříbroluní začíná Sever za městskými hradbami

tohoto slušného města.

Sever je zemí barbarů a gobliních kmenů i orčích klanů a

jsou tu roztroušena ohrazená města a prastaré trpasličí
pevnosti. Nejvyšší hory Faerûnu, Páteř světa, tvoří nejzazší
hranici Severu. Zdejší lesy jsou většinou panenské a

nespoutané lidskými osadníky.
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    Jako takový přitahuje Sever jak dobrodruhy, tak osadníky.

Dobrodruzi pátrají po troskách starých království,
opuštěných trpasličích državách a věžích mágů. Osadníci

hledají nové země, které by mohli obdělávat a nové
příležitosti. Tak jako v Západním Vnitrozemí, i zdejší kraj je

poset malými tvrzemi a osadami dobrodruhů na odpočinku

a malých vládců.

Barbari 
Když se první civilizovaní lidé vystěhovali na
Divoký Sever, zjistili, že v této oblasti už lidé žijí.
Byli to tmavovlasí a modroocí lidé, velcí a tvrdí
potomci divochů, vyhnanců a uprchlíků ze
starých říší a dřívějších průzkumníků. Tito lidé
přijali jméno svého legendárního zakladatele
Uthgara a nazývají se tedy Uthgardi.

Uthgardi se potulují Severem mezi citadelami
a pevnostními městy. Tito lidé hledí na civilizaci
jako na slabost a na arkanickou magii jako na
hřích. Vedou kočovnický život a živí se lovem,
případě i lupem. Kůže a kožešiny jsou pro ně
běžným oblečením a mužští válečníci se tetují
obrazy svých totemů.

Uthgardi ctí Uthgara, svého zakladatele, který
je v jejich mytologii synem Tempa a Šántí (oba
tyto bohy tu také uctívají). Ovšem velmi silné
jsou mezi kmeny Uthgardů také různé kulty,
takže každý kmen má vlastní totem a vlastní
polomocnost.

Vzahy mezi Uthgardy se různí podle ročního
období a nálady. Civilizovaní lidé a nechráněné
karavany jsou barbarskými Uthgardi považováni
většinou za vynikající lovnou zvěř.

Luskan
Luskan, Město plachet, je spolu s Letohradem hlavní
pobřežní město severně od Hlubiny. Je domovem běsných,

pyšných a bojovných seveřanů, kteří se věnují obchodu a

drancování v celém Mečovém moři. Je to pirátské útočiště
pro nájezdníky, pod vedením jejich kapitánů. Luskanské
lodě se zapletly již do mnoha konfliktů. Lodím z jižněji

položených měst se vyhýbají širokým obloukem a v mnoha

případech se neúspěšně pokusily napadnout lodě z

Ostrovních zemí.

V Luskanu vládne rada pěti kapitánů, z nichž všichni jsou

pravděpodobně bývalí piráti. Ve městě jsou kostely Tempa,

Aurila a Amberlie.

Mořské krysy (spekulace hovoří i opravdových velkých

humanoidních krysách), ale nejsou jedinou dominantou

města. Srdcem města je známá, avšak tajemná Věž
mystických věd, která funguje pod záštitou organizace

známe jako Arkanické bratrstvo. Bratrstvo se soustředí na

hromadění nejrůnějších mystických předmětů, arkanických

znalostí a praktik. Pro dosažení svých cílů jsou údejně
ochotni zajít daleko.

U Sedmi plachet
Tato taverna je kupodivu na poměry Luskanu klidná a ve

skutečnosti ve v ní dá i najíst a případně vyspat. Budovu z

venku zdobí několik obrovských trámů, které svým tvarem

připomínají veliké žraločí ploutve. Vnitřek hospody je

vybaven kvalitním nábytkem, působící luxusnějším
posezením. Zařízení také nabízí příplatkové služby v podobě
horkých koupelí a běžců pro doručování zpráv.

A právě v této hospodě se budou vaše postavy nacházet na

začátku hry. Vyslišeli jste pracovní nabídku a dorazili do

Sedmi plachet dle instrukcí.

Planina ledového vetru 
Planina ledového vetru, nejsevernější civilizované území v

Říších, je skutečným koncem světa; tlačí se těsně na největší
a nejvyšší známe pohoří Páteř světa a z druhé strany Moře
plujících ledů. Skládá se z kupeckých komunit, známých

jako Desetiměstí, které obchodují se severními barbary a s

místními řemeslníky. Planina ledového vetru má také pověst

skrýše pro ty, kteří prchají sami před sebou nebo před

jinými pronásledovateli.

Každé město má svou vlastní vládu, ale všechna považují
za svého mluvčího Cassia.

Desetimestí 
Desetiměstí funguje v podstatě jako konfederace a je

rozprostřeno v okolí třech jezer Ledové planiny. Jsou to

jezera: Rudovoda, Lac Dinnesher, a Maer Dualdon.

Mezi desetiměstí patrí:

Bryn Shander (~2000 obyvatel) - Bryn Shander je

největším mětěm Planiny ledového větru a je obchodním
uzlem spojující Desetiměstí se zbytkem světa. Jako

jediné město má kamenné hradby.

Bremen (~900) - Je nejzápadnějším městem

Desetiměstí. Stává se útočištěm hledačů zlata,

všemožných cestovatelů a i lovců (pokladů).
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Caer-Dineval (~250) - Město, které má jako jediné
fuknční hradní pevnost. Celé je obehnané kvalitním
půkruhovým valem.

Caer-Konig (~200) - Nejsevernější město Desetiměstí s
ruinami hradu. Do nedávna obývano barbarskými

kmeny.

Douganova díra (~100) - Nejmenší osada Desetiměstí,
vystavěna vedle tajupných menhirů.

Východní útočiště (~1300) - Původně malé městečko,

které v posledních dobách zařívá velký růst. Zajímavostí
je výroba a export netradičních šperků (ale i zbraní) z

rybích kostí.
Dobrá medovina (~150) - Menší městečko, nejznáměší
výrobou a exportem jediněčné medoviny.

Osamělý les (~800) - Jedině lesní městečko v

Desetiměstí. Toto město z nějakého důvodu tuláci a lidi

co chtějí zmizet nazívají "První volba".

Targos (~1700) - Druhé nejlidnatější město Desetiměstí.
Má velmi propracované palisadové opevnění a za jeho

hradbami se dájí nalít kaple, svatyně a kostely

nejružnějších božstev.

Termalaine (~1100) - Dlouho třetí největší město město

na Planině ledového větru. Je známe svými řemeslníky a

těžbou tajémných a cených krystalů.

Dalsí mesta a místa severu 
Níže pod Planinou ledového větru a dále od pohoří Páteř
světa se rozprostírá divoký, ale přeci jen civilizovanější část

severu. Na tomto rozsáhlém území je Luskan a dalšího

mohno zajímavých míst a měst, toto jsou ty větší, či

významnější z nich.

Citadela Adbar
Tato velká a mocná trpasličí komunita na severu, jejíž
správné jméno zní Adbarim, je posledním střípkem mrtvého

trpasličího Delzounova království. Na povrchu lze vidět

jenom věž brány, protože je to podzemní město, s mílemi

žulových chodeb táhnoucími se pod Ledovými horami.

Citadele Adbar vládne Král Harbrom, syn Thalbromův,

který drží svoji komunitu při životě tváří v tvář hrozbě orčích

kmenů a Tvrzi Předpeklí.

Letohrad
Letohrad je uspěchané místo ležící na Vysoké silnici dál na

sever od Hlubiny podél pobřeží. Je to přátelské město

řemeslníků, které vede rozsáhlé obchody prostřednictvím
velkých kupců z Hlubiny. Místní vodní hodiny a

mnohobarevné lampy se dají najít všude v Říších.

„Podle letohradských hodin“ je fráze, jež vyjadřuje

přesnou a delikátní preciznost. Mnohabarevné lampy

vznikly výsledkem opatrně smíchaného a vyfouknutého skla

a jsou navrženy tak, aby v noci vytvářely na stěnách příjemné
barvy. Tyto lampy se prodávají všude v Říších.

Letohrad nezískal své jméno podle svých řemeslníků, ale

díky zručnosti zdejších zahradníků, kteří vynalezli způsob,

jak udržet květiny v květu i během zimních měsíců, takže ve

městě je jakoby neustále léto.

V Letohradu vládne Lord Nasher, dobrodruh na

odpočinku, o němž se ví, že svého času nashromáždil

slušnou hromádku magie. Je to přátelský a nebojácný
plešatící muž, který vítá novinky z vnějšího světa. Nashera

chrání jeho osobní garda, Letohradská devítka, kteří na

sebe věší tolik magické ochrany, jako jejich pán.

Letohrad má chrámy Helma, Tyra a Oghmy. Helmova

pevnost spadá pod velení svého zakladatele Dumala Erarda.

Síň spravedlnosti, Tyrův chrám, je ovládán Velebným

soudcem Olefem Uskarem, který pomáhá lordu Nasherovi

v soudních případech. Síně inspirace slouží Oghmovi a

jejich hlavním knězem je Sandrew Moudrý.

Lorkh
Lorkh býval ospalou hornickou komunitou do té doby, co se

v městečku stala záhadná vražda. Starý vládce této

komunity byl za záhadných okolností zavražděn a kouzelník
Geildar se sám zvolil za nového vládce.

Mnozí obyvatelé se přizpůsobili novému režimu (i když
nejsou svým vůdcem nikterak nadšeni) a z města se stal

koncový bod pro karavany. Geildar od té doby

zmnohonásobil své osobní bohatství. Ví se o něm, že

najímal dobrodruhy, aby pátrali v troskách Netherilu

(prastaré císařství, tzv. První císařství) po magii, která by

zlepšila jeho postavení.
Geildarovi slouží vojsko 400 Panských mužů zahalených

v purpurových́ pláštích, kteří chrání město před orky a

Geildara před měšťany, kteří si myslí, že by dokázali dělat

jeho práci lépe než on. Největším ohrožením pro město je

Tvrz Předpeklí. Lorkh má kvetoucí Cyrikův chrám. Vládne

mu Mythkar Leng.

Mirabar
Mirabar je hornické centrum Mečového pobřeží, jež posílá
zkuté kovové pruty, prvotřídní drahokamy a vynikající
kovodělné výrobky na jih do Hlubiny a po souši do Luskanu.

Je domovem smíšené populace lidí a trpaslíků, žijících v

relativní harmonii. Okolí Mirabaru je poseto doly,

otevřenými lomy a kupami hlušiny.

V Mirabaru vládne marchion, ale skutečnou moc má
Sněm třpytivých kamenů – shromáždění, které se schází
každý podzim, aby naplánovalo, kolik kovu a kamene bude

vytěženo příští rok, a hlavně komu se to prodá. Mnohý z

malých panovníků̊ budující své impérum zjistil, že jeho

zásoby náhle vyschly, když se horníkům z Mirabaru znelíbily

jeho činy a postoje.

V Mirabaru se nacházejí svatyně Šántí a Tymory, ale

většina z posvátných míst a chrámů leží v podzemí a je

zasvěcena trpasličím mocnostem.

Stríbroluní 
Jako Drahokam Severu a jeho největší vnitrozemské město

je Stříbroluní ozvěnou ztraceného Myth Drannoru (prastará
a dávno zaniklá elfí říše). Je to nádherné město prastarých

stromů a krásných věží, které leží na severním břehu řeky

Rauvin. Je střediskem vědy a kultury na Severu. Elfové,

trpaslíci, lidé a zástupci dalších ras tu žijí v míru a vyměňují
si volně své poznatky.

Ve městě vládne Přední lady Alustriel, mocná síla na

Severu a zasloužilá členka Harfeníků. Alustriel je mocná
kouzelnice, nicméně její největší talent spočívá ve vrozené
dobrotě a elegantní diplomacii, což jsou schopnosti, které jí
dobře posloužily při ochraně jejího města před drancíři ze

Severu a vzrůstající mocí Tvrze Předpeklí.
Stříbroluní je chráněno řadou magických kouzel a

výstrah, k nimž patří například Měsíční most, hlavní
překlenutí řeky Rauvin. Most je vytvořen z neviditelné síly a

jeho hřeben může být odstraněn, čímž se město ochrání
před útokem z tohoto směru.
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Stříbroluní má chrámy Helma, Lathandera, Milil, Oghmy a

Selûny a navíc ještě svatyni Mieliki. Dále se zde nachází
ještě chrám Šialie, hostinec a chrám Zlaté dubisko, o který
se stará Izolda, hospodská a zároveň velekněžka. Kromě
toho se v Stříbroluní nachází ještě hudební konzervatoř a

divotvorecká škola.

Sundabar
Sundabar byla opuštěná trpasličí pevnost, znovuosídlená
lidskými uprchlíky z Ascalhornu, dnešní Tvrzi Předpeklí.
Nyní je město známo jak pro své vynikající truhláře, tak pro

svůj čilý obchod s různými trpasličími klany. Je to také sídlo

Žoldnéřské společnosti Krvavé sekery. V Sundabaru vládne

Helm, řečený Přítel trpaslíků, původní člen Krvavých seker.

Sundabar má kostel Helma (není zde spojitost s

Helmem, Přítelem trpaslíků) a Tyra.

Tvrz Predpeklí 
Za starých časů postavilo elfí království Eaerlann věž
Ascalhorn na skalním výčnělku, hledícím do údolí pod ním.

Elfové chtěli ochránit své království před invazemi orků a

uprchlíky vzniklými po pádu Netherilu. Tuto úlohu splnil

Ascalhorn dobře, protože po sto let zaručoval mír.
Ascalhorn se rozvinul do úctu budícího města zázraků,

které se mohlo měřit se samotným Myth Drannorem svou

mocí a majestátem.

Nakonec však Ascalhorn podlehl útoku zevnitř. Šílený
a/nebo zákeřný́ čaroděj otevřel bránu do Nižších sfér a

pozval síly temnot dál. Stvůry z Propasti vnikly do města a

během jediné pekelné noci pobily většinu obyvatel v jejich

postelích. Ti, co přežili, prchli do Sundabaru, Stříbroluní a
citadely Adbar, aby zde vyprávěli o hrůzách, které navštívily

Ascalhorn. Tak se zrodila Tvrz Předpeklí.

Po letech tyranizující aktivity byla Tvrz nakonec zapečetěna

hrdinnou výpravou dobrodruhů, ovšem v posledních letech

během Velké krize se jí zmocnili démoni a udělali z ní svůj

maják temných sil na Severu.

Vysoký hvozd
Nejrozlehlejším lesem Severu je Vysoký hvozd, a tohoto

lesa se celá staletí netklo ostří dřevorubcovy sekery. Je to

domov mocných druidů, půlelfů a elfských uprchlíků. Enti

ovládají severní část, známou jako Turlangovy háje. Hluboko

v podzemí tu prý žijí drowové a orci. V horách uprostřed

lesa, zvaných Hvězdné hory, hnízdí árakokry - okřídlení
humanoidi. Na jih od Hvězdných hor leží řada svahů a

soutěsek známých jako Sestry, které byly vytvořeny

proudem Jednorožčího toku.

Vysoký hvozd býval částí starého elfského království
Eaerlann, ale jeho velké rozlohy nikdy nepoznaly vládce z

jakékoli rasy. O lesích se soudí, že jsou magické, a čarodějné
počasí je v jejich hranicích běžné – krvavě červený sníh,

vařící déšť a výbušné kroupy tu nejsou neznámým jevem.

Divý les, očarovaná část lesa, která kdysi skrývala zničené
Karse, je údajně odpovědný za toto pustošivé počasí.

Nepocházís ze severu? Celý svet je
tu pro tebe  
Možná všechny vaše postavy, nebo třeba jen některé z nich

nepocházejí ze severu. Nevadí, celý svět je tu pro vás. Váš
původ může sahat do rozrůstajícího císařství Cormyr,

Rudými mágy propletenou Thay, pouštní zemi Anauroch,

svobodná města na Mečovém pobřeží či snad z jižních

nekonečných džunglí Chultu. A to není konečný seznam.

Říše jsou rozlehlé a nabízejí všechny možné prostředí.
Pokud chcete nějaký vlastní, či speciální původ, který zde

nebyl popsán (a to i klidně něco ze severu co nebylo

zmíněno). Dejte mi vědět vaší představu a najdeme k ní něco

odpovídajícího, nebo jí zapasujeme na nějaké vhodné místo.

Jak jste se tam dostali?
Sever je místo, kde život vzkvétá dost těžko. Přesto se

najdou i tací, kteří se na sever vydají, či rovnou přestěhují a
zakládají rodiny. Z těch co se na severu narodí a okusí teplo

jihu se jen málo vrací. Většina lidí na severu mají ale dobrý
důvod proč tu jsou. Ať už tím důvodem je vyhledávání míst,

kde zákony nejsou tolik horké a nemají tak dlouhé prsty,

nebo jde o hledání izolace před světem či snad jen

tvrdohlavost usedlíků všichni mají jedno společné - musí
spolupracovat, protože mráz Ledové paní si nevybírá.

Kruté zimy pricházejí 
Jako kdyby nestačilo, že Sever byl vždy smrtící, když udeřila
zima. V posledních letech ještě více přitvrzuje a překonává
své zaběhlé stavy. Dokonce letos, jen co zima začala,

zamrzla i řeka Mirar, na které leží město Luskan.

Historikové a učenci toto ještě nezažili a dohledali

podobnou událost az 250 let nazpět. Jedno je jisté zima rok

co rok přitvrzuje. Kdy tomu bude konec?

Nabídka která se neodmítá
A proč jste se dostali na sever vy? Proč jste tu zůstali?

Hlavně pro to, že jste sáhnul po nabídce, které se neodmítá.

Dorazila k vám informace o nabídce práce na Severu.

Praci daleko od civilizovaného světa nabízí Bergfinova

společnost, o které jste pravděpodobně neslyšeli, ale za to

nabízí slušný žold i když za velké riziko.

ˇ
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Proč jste na nabídku práce odpověděli? Co bylo vaší
veřejnou (ale i skrytou) motivací? to už je na Vás. Jedno je

ale jisté - vaše postava má pořádný zálusk na tom, aby práci

dostala a na sever se vypravila.

Abyste dokázali lépe odpovědět na tuto záludnou otázku,

přečtěte si pergamen, který je na předchozí stránce, protože

právě tento pergamen nějakým způsobem doputoval k vaší
postavě.

Na konci této části byste měli být schopni zodpovědět

následující otázky:

Jak k vám nabídka doputovala?

Proč jste na nabídku odpověděli?

Odkud jste a jak cestovali do Luskanu?

Odpovědi ideálně prosím zakomponujte do historie vaší
postavy (ať už jako přímé odpovědi, nebo jako součást

příběhu postavy - co je vám milejší)

Straslivé tajemství 
Vaše motivace dostat se na Sever je velká, někdo by řekl, že

až podezřele velká. Pomůže Vám k tomu váš tajemný odkaz

či strašlivé tajemství. Zamyslete se prosím a zakomponute

do historie své postavy nějaké tajemství, které postavu

pronásleduje - ale pozor, toto tajemství budete znát opravdu

jen vy (a DM samozřejmě :)) - nesmí před hrou

prosáknout k jinému hráči. Střežte jej.

Tajemství by mělo být hernotvornou zápletkou s

neuzavřeným koncem. Důvodem je případné
zakomponování do hry, za účelem hlubšího podkreslení vaší
postavy. To je jediné omezení, které máte - zbytek je na vás.

Klasickým příkladem tajemství může být např.: Na

císařském dvoře Cormyru jsem zodpovědný za vraždu

Válečného mága. Císařství nenechá kámen, na kameni,

dokud mě nepřivedou před soud. Trošku klišé, ale funguje

to. Vy můžete být samozřejmě origniálněší!
Nic vás nenapadá? Vůbec nevadí. Mám připravenou řadu

různých tajemství. Stačí hodit kostkou a jedno z nich vám

vybereme. Dejte mi vědět

Kdo je vase postava 
V této části pospojujeme všechny střípky dohromady a

vytvoříme charakter spolu s historií postavy. Základní
kostru je dobré nastřelit podle DnD pravidel. Jako

následující nadstavbu jsem připravil i menšího průvodce,

který by vám měl pomoct k dokončení historie jako celku a

inspirovat vás k ilustraci vývoje předchozího vývoje postavy.

Prosím sepište vše (i předchozí body) do jednoho

dokumentu a ten mi pak pošlete. Díky moc.

Pravidlový základ
Leč to může být překvapivé, u tvorby postavy je dobré začít
pravidlama, konkrétně tedy D&D 5e. V této fázi je dobré si

představit jakou zhruba budete chtít hrát postavu ať už
charakterově, tak i z hlediska povolání. A právě na tuto

představu následně napasovat povolání, rasu a zázemí.
Není nutno v tuto chvíli řešit konkrétní staty, ale zvolit si ty

hlavní volby, od kterých se bude vše odvíjet.

Jakmile máte tuto ústřední trojici vybranou, je dobrá
chvíle na to se zaměřit na prvky definované zejména

zázemím a to: Ideal, Osobnostní rys, Vadu, Pouto. Stačí
jen jednoduché charakteristiky či popisné větičky k těmto

aspektům a postavě se již začínají format obrysy a vaše
inspirace začíná startovat :)

Na konci této části pak máte jednoduchou představu o

tom, jaká vaše postava bude.

Dokoncení celku 
Ve finální části dáme vše do hromady, propojíme jednotlivé
části a obalíme je pěkným lore. Pokud máte připravené
všechy předchozí body, tak toto by mělo být už jen skládání
všeho dohromady a doplnění o další zajímavosti a zvraty. V

této části prosím zakomponujte těchto pět faktorů.

Výchozí bod: Odkud pocházíš? Z jakého jsi národu, jaké
uctíváš náboženství, z jakých rodinných poměrů pocházíš?
Jaký máš vztah s rodinou? Jaké vzdělání hrálo v tvém

životě roli a jak? Jací byly tvý přátelé? Dostával ses už jako

malý často do problémů, nebo naopak?

Konflikt na obzoru: Co tě formovalo? Kdo byly

nejdůležitější lidé tvého života v tomto období? Máš/měl

jsi nějaké nepřátelé? Co tě formovalo do podoby, kterou

máš dnes? Jaké bylo nejzásadnější/nejtěší rozhodnutí,
které jsi udělal? Jaké ses naučil lekce v tomto období?

Příběh: Co bylo tvé první dobrodružství? Jak bys příběh,

či zážitek pojmenoval, kdyby si psal knihu? Kdo by v ní byl

hlavními postavami?

Hostující hvězda: S kým si zkřížil cestu? Kdo je zásadní v
tvém životě? Jaký příběh se k postavě váže? Je postava

nějak spojena s ostatními postavy tvé historie?

Hrdina, nebo padouch: S kým dalším si se setkal? Koho

dalšího zásadního si ještě potkat? Byl to v tvých očích

hrdina, nebo padouch. A proč?

Postavy, které budete spřádat do mytologie okolo svého

charakteru samozřejmě nemusí být už všechny na živu. V

tom případě vás ale prosím, nechte žít alespoň některé z

nich :)

Shrnutí
Co vše by měl obsahovat dokument pro DM?
Zakomponujte prosím následující body v
libovolném pořadí:

Jak jste přijali nabídku práce?
Strašlivé tajemství.
Povolání, Rasa, Zázemí.
Ideál, Vada, Puto, Osobnostní rys.
Výchozí bod: Odkud pocházíš?
Konflikt na obzoru: Co tě formovalo?
Příběh: Co bylo tvé první dobrodružství?
Hostující hvězda: S kým si zkřížil cestu?
Hrdina, nebo padouch: S kým dalším si se
setkal?
Vše další co vás zajímavého o vaší postavě
napadne.

Dobrodruzství na severu 
Hra na serveru a celkově setingové pojetí nadcházejícího

hraní (a navíc i naše osobní vyspělost) si žádá jako další
vhodný krok menší pravidlové úpravy, které budou více

vyhovovat naším potřebám. Pravidlové dodatky by měli hru

udělat rychlejší, zábavnější a více tématickou.

Body osudu
Jak se postavy prodírají příběhem a světem kolem sebe,

získávají body osudu, které mohou proměnit ve větší přízeň
vah štěstěny (a epičnosti) na svou stranu.

ˇ
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Náhrada zkusenostních bodu  
Získávání zkušeností v D&D je klasickým pilířem, v

mnohých případech je skvělé a nástroj funguje správně, ale

ve skutečnosti u nás to je spíše překážka. Honba za

zkušákama v našem hraní nikdy nebyla motivací ke hře. A

proto zde přichází zjednodušení. Do jisté míry se jedná o

mechanismus “milníků”, který je alternativou ze nabízenou

v Příručce pro dejmistry. Jsou zde ale lehké modifikace.

Získávání bodu osudu 
Podobně jako zkušenosti, i body osudu se získávají v

průběhu hraní. Pokaždé, když se příběh posune směrem

kupředu, nebo je hra nějakou zajímavou částí rozvinuta

dále, získáte jeden bod osudu. Body osudu se tedy na rozdíl
od zkušenostních bodů nezískávají vyloženě za souboje, ale

spíše že obecnější překonání překážek (mezi které může

patřit i souboj s někým či něčím) a vývoj postav jako

takových či obecně tak jak se příběh vyvíjí.
Body osudu se získávají na celou skupinu - je tedy

společný “bank” a každé využití bodu osudu musí
odsouhlasit všichni hráči. Za jednu víkendovou hru (hraní
cca 6-10h) se předpokládá zisk 1-4 bodů osudu.

Prechod na vyssí úroven    
Nejikoničtější využitím bodů osudu je získání nové úrovně
postav. Pro získání úrovně musíte utratit tolik bodů osudu

kolik je hodnota nové úrovně. Samozřejmě je nutné při
přechodu na požadovanou úroveň mít úroveň předchozí.
Přestup novou úroveň je brán pro celou skupinu. Až na

výjimky je možné během jednoho herního sezení přestoupit

maximálně o jednu úroveň i kdyby bylo bodů osudu

dostatek na přestup o dvě úrovně.

Příklad.: Na druhou úroveň musíte zaplatit 2 body osudu.

Následně pří přechodu na třetí úroveň pak musíte zaplatit

další 3 body osudu.

Dalsí vyuzití  
Body osudu bude možné využít ve hře využít i jinak (proto

ten mysteriózní název). Jaké jsou možnosti se dočte dále v

této sekci.

Práh bolesti
Sever je krutý a proto také rozdává kruté rány. Když člověk

takovou krutou ránu schytá, není to nic pěkného. Jesli jde,

nebo nejde o krutou ránu určuje práh bolesti. Ten má každá
postava někde jinde. Jeho výpočet se provádí podle

následujícího vzorce:

Práh bolesti
6 + úroveň postavy + polovina opravy odolnosti  

  
30% maxima životů

Jakmile postava přijde k újmě, jejichž následkem je zranění,
které převyšuje aktuální práh bolesti utrpí krutou ránu.

Pokud je práh bolesti překročen dvojnásobně (a víc) je to

bráno za stejnou krutou ránu, ránu jako kdyby byl

překročen jen jednou. Účinky se tedy při jednom zranění
nenásobí.

Práh bolesti je vyhodnocován vždy jen z jednoho zásahu a

jednoho zdroje zranění. Pokud ale v jednom kole postava

schytá více zranění přesahující práh bolesti, může schytat

více krutých ran. Pokud postava utrpí krutou ránu zhorší se

její stav kondice o jedna.

Tato mechanika aplikuje do hry následky větších zranění
ať už jím je přetažení kyjem od obra, pád z vysoké věže,

nebo dobře mířená dýka ze stínů. Je to symbol toho, že né
každé zranění odezní hned.

Kondice
Kondice je dlouhodobým odrazem fyzického stavu postavy.

Pokud je kondice na stavu 0, tak je postava svěží, odpočatá
a připravena čelit hrozbám v plné síle. Jak ale postava

schytává kruté rány, kondice zhoršuje.

Zhoršenou kondici si můžete představit na základě
zranění, které postava utrpěla. Pokud se dobrodruh např.
nestačí schovat před výbuchem ohnivé koule, zhoršená
kondice bude následkem popálenin. Pokud nebohý goblin

bude nárazníkem zteče zakutého paladina, můžeme hovořit
o pohmožděninách nebo zlomeninách.

Konkrétní omezení, které zhoršená kondice přináší
můžete vidět v následující tabulce. Efekty úrovní kondice se

sčítají.

Stavy kondice
Stav Popis Efekt

0 Plná síla -

1 Potlučen -

2 Lehce zraněn Nevýhoda na dovednostní hody

3 Zkrvaven Nevýhoda na záchranné hody

4 Brutálně
zraněn

Polovina rychlosti, nemožnost
reakcí

5 Zlomen Nevýhoda na hody na útok

6 Umlácen Stav - neschopný
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Úrovne strachu 
Stav Název Popis Efekt

0 Příčetnost - -

1 Úzkost Osoba je nepřetřžitě úskostlivá. Hlas ji kolísá, oči podezírají každý
pohyb, každý stín. Prásknutí dvěřmi ji lehce vyleká.

Nevýhoda na vnímání a vhled.
Odezní po krátkém, nebo dlouhém
odpočinku.

2 Vystrašení Postava je viditelně vystrašená. Jen těžko se soustředí na něco
jiného, než je zdroj jejího strachu.

Stav - Vystrašen

3 Zděšení Osoba je doslova třese strachy. Jejím nutkáním je utíkat dále od
zdroje strachu.

Krátkodobé šílenství

4 Vyděšení Postava je tak zasažena strachem, že už ani útěk od zdroje nepřináší
útěchu. Spásu může nabídnout snad jen motlidba k bohům,
předkům a dalším patronům, kteří by snad zázrakem mohli pomoct.

Krátkodobé šílenství s hodem +20
na jeho určení (k100 + 20)

5 Šílenství Nešťastníka popadlo šílenství. Dlouhodobé šílenství, nahrazuje
krátkodobé. Pokud dlouhodové již
je, je nahrazeno trvalým šílenstvím.

Zotavování kondice
Jeden bod kondice je možné si zotavit následujícími

způsoby:

Utracením jedné (pouze jedné) kostky životů při dlouhém

odpočinku

Úspěšným hodem na Lékařství (TO 15, možno jednou za

dlouhý odpočinek)

Vyléčení léčivým kouzlem v hodnotě alespoň Práhu

bolesti (léčivé body není možno rozdělit na snížení bodů
zranění a zotavení kondice)

Utracením bodu osudu

Strach a šílenství
Některá monstra Severu jsou obzvláště brutální, krvelačná a

hrůzná. Tváří v tvář těmto ohavnostem byl již nejeden

válečník zlomen na duši (a následně na těle). Ale není to jen

tvorama obývající sever. Krajina samotná a nepřirozené
přírodní úkazy se mohou stejně snadno zarýt pod kůži jako

nelítostný mráz. A stejně jako s umrznutím i cesta k

šílenství je postupná.

Strach a šílenství je rozšiřující modul z Příručky pro

dejmistry doplněný o menší háv spojující mechaniky

dohromady.

Ve hře existují dva typy strachu - krátkodobý a

dlouhodobý. Krátkodobý strach je ráznější ale relativně brzy

skončí. Jeho působnost je dána schopnostmi nestvůr, nebo

kouzel (klasicky draci mohou využít svou hrůznou

přítomnost k vystrašení, které vede k získání stavu

“Vystrašen”)

Tato část je zaměřena na dlouhodobý strach, který
mohou vyvolávat místa, jevy a i nestvůry. Strach se může

sčítat a vést ke krátkodobému, dlouhodobému, a konečném

stavu i k trvalému šílenství.
Jak dlouhodobý strach působí je popsáno v tabulce

"Úrovně strachu" výše. Efekty strachu se nesčítají, takže

vždy platí jen aktuální efekt.

Získávání úrovní strachu
Nestvůry, efekty prostředí, nebo kouzel a další vzácné úkazy

mohou způsobit útok strachem. Jedná se o záchranu

Moudrosti, nebo někdy i Charismy. Pokud cíl záchranu

neuspěje získá úroveň strachu. Nadruhou stranu pokud cíl
úspěje, tak je běžně na dobu 24 hodin imunní proti dalšímu

stejnému útoku ze stejného zdroje.

Strach se může sčítat a vést ke krátkodobému,

dlouhodobému, a konečném stavu i k trvalému šílenství.
Jednotlivé úrovně strachu se nesčítají a na osobu platí vždy

jen postih z aktuální úrovně. Pokud postava získá poslední
úroveň strachu, vyhodní se její efekt a postavě klesá úroveň
strachu opět na 0.

Zotavování se ze strachu a šílenství
Jednu úroveň strachu si postava může odebrat vždy po

krátkém odpočinku, případně si může odebrat až dvě úrovně
strachu za dlouhý odpočinek. Tímto způsobem je možné si

odebrat maximálně dvě úrovně strachu za jeden den. Další
možností jak strach zredukovat je využití bodu osudu.

Efekty získané strachem vyprší dle dané úrovně viz.

tabulka Úrovně strachu. Např. krátkodobá šílenost trvá
běžně 1k10 minut.

I již utrpené efekty šílenství je možné léčit. Umožňují to

kněžské kouzla, případně schopnosti. Např.: uklidni emoce,

nebo nižší navrácení (a další.) Dle závažnosti šílenství je ale

nutné použít odpovídajícně silné kouzlo.

Tabulky šílenství

ˇ
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Osud
Někdy i ta největší nepřízeň osudu se dá zlomit a obrátit ve

vlastní prospěch. Ve vyhrocených situacích se vzácně jemne

zavádí za vlákno osudu a v nejtemnější hodince vysvitne

alespoň malé světlo naděje.

Osud se dá nepatrně ovlivňovat body osudu (viz výše). Za

utracení jednoho bodu osudu můžeš udělat jednu z

následujících věcí:

Získáš výhodu na hod na útok, záchranu, dovednost a

stabilizaci. Rozhoduješ se, až po hodu kostkou.

Jako bonusovou akci si zotavíš jeden bod kondice.

Jako bonusovou akci si zotavíš jeden bod strachu.

8
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Slovo záverem 
Svět, ve kterém se příběh odehrává je tisícovky let starý a

protkaný tuny a tuny historie. Za ty doby zažil nesčetně
válek, které končily mírem, tak aby byl zase porušen a opět

vyústil ve válku.

Obyvatelé světa jsou nejrůznější rasy, ať už se bavíme o

těch známějších jako jsou trpaslíci, elfové a lidé, nebo méně
známí golijáši a thieflingové.

Zkrátka je to pestré místo, kde se dá naleznout mnohé v

každé epoše. Ale nyní - každá událost ať už dobrá, nebo

špatná, nás ale přivedla sem na krutý sever.

Nedávné dení 
Nyní je rok 1402 a je tomu právě 12 let, co se svět změnil.

Jedna velká válka skončila, ale nahradilo jí mnoho dalších i

když menších. Toto období bylo označeno mnohými mágy,

badateli a kronikáři jako Velké vypovězení.
Jednalo se o zlomový okamžik, kdy božské machinace

byly zapovězeny vyšší mocí a smrtelníci dostaly otěže do

svých rukou. Nebo se to tak alespoň zdálo.

Velké vypovezení 
Podle mnohých se svět nacházel na svém konci. Obři
povstali ze svých úkrytů a začali decimovat vše co jim přišlo
pod ruku, Drowové vylezli ze svých nor a začali zotročovat

lid na povrchu. Všemožné kulty se začaly objevovat. Léčivá
magie přestávala být spolehlivá. Objevila se zombie nákaza,

která se šířila jako blesk. Radikální Drayové stále přísahali

věrnost svému bohu, který je přivedl do našeho světa. Ale

nic z toho nebylo tak hrozné jako Pantheon nového světa a

jeho hlavní nestvůrný bůh Zaruf Zurn. Kdysi člověk - Rudý
mág, ale v této chvílí něco mnohem, mnohem většího, cti

žádoucího, krvelačného a po moci toužícího.

Naštěstí v nejtemnější hodince se vrátili bohové
cormyrského Císařského pantheonu v čele se samotným

Božským císařem. Strážce vědění Colwin Vane, Vykonavatel

spravedlnosti Daariel Nell, Bdělí ochránce Thargard

Thennorson se postavili Pětijedinému bohu Zarufu Zurnovi

a porazili ho.

Nebyli ale samotní kdo s útlakem Zurna bojoval. Do

Thaye dorazily armády Cormyru, druidů z Huláckého hvozu,

mnichů z Šedé tvrze, trpaslíků ze svatyní Gorma Gulthyna a

dalších spojenců. Spojencům se postavily síly Zarufa Zurna,

čítající Rudé mágy, Dračí letky, legie nemrtvých, drayské
vojska a další zlovolné elementy.

Bitva se odehrávala na Thayské plošině, v a nad hlavním
městem v létající pevnosti. Po poražení Zarufa Zurna jeho

pevnost padla na hlavní město. Říká se, že následkem této

bitvy započal devastující Mor kouzel.

Bitva na Thayské plošině byla posledním známým

zásahem bohů do říše smrtelníků, neboť bitva vyústila ve

Velké vypovězení. Vyšší síla pojící všechny bohy zasáhla a

nad světem smrtelníků vztyčila bariéru zamezující
nadpozemským bytostem vstup do světa smrtelníků.

Alespoň tak je vysvětlováno, proč se věci změnily.

Zaruf Zurn byl poražen a svět vstoupil do nového věku.

Do věku, kdy lidé sami budou určovat svůj osud.

Ústup církví a vzestup kultu 
Po vykázání bohů začaly obecně církve pomalu ztrácet na

vlivu a na důležitosti v každodenním životě. Naopak na

jejich místo nastupují šlechtické rody, cechy, gildy,

organizace a podobně.

Zároveň ale ve stínech začaly hojně bujet kulty

pochybných a dávno mrtvých božstev.

Jednomu z kultů se podařilo nějakým způsobem spoutat

boha smrti Kelemvora, či jeho esenci, čímž získal přístup k

jeho moci.

Spoutaná síla byla údajně využita k postavení temné a

ohromné stavby - Černé tvrze. Jedná se o létající pevnost.

Tam kde se objeví hyne vše živé a mrtví se vracejí zpět z

hrobů.

Není jasné, jestli to byla práce stejného kultu nebo jiného.

Ale na Kelemvorovo místo nastupuje dávno mrtvý temný
bůh Myrkul, mistr nekromancie a smrti. Následkem je

rostoucí vlna Stoupenců Myrkula, objevující se po celém

Faerunu. Problémy s nekromantickými rituály jsou čím dál

častější a Říšemi se začínají šířit různé formy nemrtvých.

Mor kouzel
Při Velkém vypovězení se začal šířit Mor kouzel. Jak název

napovídá jednalo se o chorobu napadající magii. Mor

vytvářel trhliny a napadal náhodné oblasti. Tam, kam se

dostal, magie se pokroutila do nepředvídatelných jevů a

tvarů. Mor pokrucoval stejně tak i krajinu, kde se objevil.

Rostliny se zbarvovaly do nepřirozený barev, kámen pukal a

voda se změnila v podivnou břečku. Pokud se s Morem

dostal do styku kouzelník, buď skončil sežehnut plameny

vlastních kouzel, a nebo zešílel a stala se z něho bezduchá
nádoba. Trhliny moru dokonce pokrucovaly i zvěř a tvory,

které jím byly zasaženy do nových nestvůrných variant sami

sebe. V době největšího rozmachu “výbuchy” nestabilní
magie zasahovaly velké územní celky i celé města. Nesčetně
míst bylo takto nezvratně poznamenáno.

Jeden z tragických výbuchů Moru kouzel nastal v

Luskanu. Mor zapříčinil, že mrtví povstali ze hřbitovů a

navíc i snad každý druhý obyvatel byl přeměněn na

nemrtvého. Z města se ihned stala válečná zóna a přeživší
nakonec prchnuli pryč, převážně do Letohradu.

Mor kouzel řádil volně celých 7 let, do té doby než Rudí
mágové, kteří byli morem zasaženi snad nejvíce, přišli s

řešením v podobě mocného magického rituálu. Někde se ale

stala chyba a všechny magické anomálie se v jednu chvíli
přesunuly do Thay, kterou prakticky pohltily. Postižená
oblast se začala nazývat jako Thayský trojúhelník, a nikdo

neví co a jak uvnitř funguje. Žádné z průzkumných expedic

se nevrátili.

Od doby vzniku Thajského trojúhelníku, ale Mor kouzel

přestal řadit světem a obecně se tuší, že byl uzamčen v

Thajském trojúhelníku.

Období míru a obnovy
Cormyrské císařství, využívající světové krize k pomoci

ostatním zemím a jejich (částečnému) pohlcení, ve svém

rozmachu přichází o svého vládce Melegosta. V reakci na to

Cormyr ustává ve své expandující politice a po několika

měsících se transformuje na konstituční monarchii, kdy

šlechtické rody volí ze svého středu vládce - "Císařova ústa".

Později se Cormyru povedlo navázat diplomatické
kontakty s Měsíčními ostrovy. Vzniklé spojenectví mělo za

důsledek sjednocení vojenských sil a dohodu na osvobození
zemí zabraných živelnými kulty. Cormyr obsadil severní
území a Měsíční ostrovy v jižní části kontinentu.

Ve světě nezávisle na sobě vzniká mnoho alchymistických

směrů, které si dávají za cíl alternativu k magii v případě, že

by se Mor kouzel vrátil. Žádný směr, se ale nestává primární
a namísto toho je mnoho různých alternativních. Příkladem

je destilování dračí krve, lapení esencí elementálů, extrakce

morku nemrtvých a další.

ˇ

ˇ

ˇ
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Pokracující války 
I když části Říší se již nacházely v míru a obnovovaly se po

krizi, v méně šťastných částech stále zuřily války. Ať už
otevřené nebo skryté.

Na Severu Mečového pobřeží a Severu Fearunu

plundrovaly okolí hordy obrů už delší dobu. Svou ztečí ničily

města a osady, až se finálně střetly ve Vysokém hvozdě.

Kopcoví, Ledoví, Ohniví a i další obři se střetli v nitru

hvozdu v epickém boji. Nejvíce ztrát bylo na okolním světě.

O co vlastně obři mezi sebou bojovali, se nezjistilo.

Ve stejnou dobu, ale mnohem více jižněji, se Hvozd

Wealdath stal sídlištěm mnoha kmenů obrů, které nakonec

pod svoji nadvládu spojil Aggragg Velká pěst. Jeho říše se

ale zanedlouho stala cílem nájezdu podivných zombií z jihu.

Aggraggovo obři nakonec museli ustoupit z Wealdathu do

hor, čímž způsobili zničení několika přilehlých měst v Amnu.

Zároveň se ve Wealdathu objevilo mnoho obřích zombií. A
nákaza se šíří.

Zpátky na severní části kontinentu se Spojená města

Severu (Letohrad, Hlubina a další) spojila s elfy a druidy ze

zbytků Vysokého hvozdu a sílou pouštních nájezdníků Drayů
z Anaurochu, a vzali ztečí válčící obry ve Vysokém hvozdu.

Bitvy to byly náročné a plné ztrát na všech stranách,

nakonec ale snažení slavilo úspěch. Síly obrů byly

decentralizovány a vyhnány pryč z hvozdu do neobydlených

oblastí, jako jsou pustiny Anaurochu, menší horské
uskupení a Páteř světa na dalekém severu. Jednou z

posledních známých bitev byl "Obropád", který byl na cestě
směr Desetiměstí, kde byly síly obrů hnány na sever, a kde

byl zlomen jejich vzdor.

Nebyly to jen síly dobra, které se dokázaly spojit. Velký
orčí náčelník Gragnor Bijec do tlamy sjednotil pod svůj

prapor většinu orčích kmenů severu a vydal se plundrovat

jižní země. Po několika bitvách, které vyhrál, se ho podařilo
zastavit spojeným silám barbarů, trpaslíků a lidí z

Desetiměstí. Náčelníkovi zelenokožců se nakonec s velkými

zraněními podařilo uniknout do severních pustin s malou

skupinou věrných. Kdo ví, jakou pomstu může spřádat…

Organizace, které vždy hájily převážně své zájmy, se v

důsledku událostí a nekončících válek schází a uzavírají
dohodu o spojení v magických záležitostech. Vzniká
organizace Bdělý koncil Mystiky a obrany, kdy se

organizace dohodly na společných magických zájmech a

výměně informací, a hlavně magické pomoci v případě
nouze. Počátečním výsledkem tohoto spojenectví byly

informace o možném nalezení řešení magických problémů
na jihu kontinentu.

Návrat lécivé magie 
V důsledku událostí ve světě - nestabilita léčivých kouzel, se

po celém kontinentě rozšiřovaly různé epidemie a mory.

Nejpostiženějšími oblastmi se staly jih a jihovýchod

Zapomenutých zemí. Bohužel i odtud se nemoci v důsledku

migrace dostaly do zbylých částí světa. Každá země se s

těmito problémy snažila vypořádat po svém, ale trvalo

dlouhá léta, než se podařilo vše stabilizovat. Světová
populace klesla o 10 %.

Na jihu, za hordami zombie a obřích zombie, hluboko v

džungli Chultu byla objevena tajemná a prastará hrobka. V

hrobce byl prapodivný artefakt, který byl označen jako

Pojídač duší. Skupině dobrodruhů se podařilo vniknout do

hrobky a činnost artefaktu přerušit. Stálo to mnoho ztrát na

životech, ale podařilo se. Na neštěstí poté artefakt zmizel a

nikdy se nezjistilo kdo jej obsluhoval. Nicméně po přerušení
toho rituálu se léčivá magie vrátila zpět do normálu. Věří se,

že artefakt pojídal životní energii a duše všech padlých po

celém Fearunu. Co, nebo kdo s touto energii bude dělat, je

otázka.

Artefakt nalezen nebyl.

Nová vlna dobrodruzných výprav 
V posledních letech se v Říších zvedá touha po objevování a
dobrodružných výpravách s cílem získat prostředky pro

zklidnění situace ve světě a obecné/osobní prosperitě.

Vznikají nové dobrodružné a žoldácké organizace a skupiny,

které se vydávají do míst s příslibem objevů.

Ne všechny objevy ale končí dobře. Skupina chamtivých

dobrodruhů pronikla do vězení v západní části Páteře světa,

které nikdy nemělo být otevřeno. Jednalo se o prastarou

celu plnou Mozkomorů, kteří v ní v temnotách čekali až je

někdo osvobodí. Několik dobrodruhů přežilo a vrátilo se z

výpravy, ale přinesli si sebou i parazita, který se živil jejich

mozkem. Tyto přeživší po krátké době zmizeli z dohledu a

už o nich nikdy nikdo neslyšel. Říká se, že putují Říšemi a

rozdávají mozkové parazity na další oběti.

Po tom, co se obři objevili na západě Zapomenutých

zemí, se spousty dobrodruhů vydaly zjistit stav v těchto

zemích. Přes obrovskou devastaci zemí se zjistilo, že se obři
usadili hlavně kolem Hvězdných hor na severu a Hvězdných

věží na jihu. Proč se tomu tak stalo a proč zrovna v těchto

územích, se bohužel zatím nikomu nepodařilo zjistit.

Bohužel tato záležitost je tak lákavá k pohnutkám

dobrodruhů, že jich již mnoho přišlo o svůj život výměnou za

minimum informací, co se v těchto pohořích nyní nachází.

ˇ ˇ

ˇ
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V Páteři světa se podařilo skupině dobrodruhů najít trosky

stavby vypadající jako značně podařená kopie Černé tvrze.

Mnozí měli za to, že došlo k pádu Černé tvrze, ale ta byla po

čase viděna mnohem více jihovýchodně. V útrobách této

kopie našli dobrodruzi mumifikované mrtvoly.

A nyní
V dnešních časech se svět nachází rozhodně v lepším stavu,

než tomu bylo před 12ti lety. Ale některé problémy stále zuří,
nebo alespoň doutnají.

Temní elfové na několika území Faerunu vystoupili z

Podtemna podmanili si okolní země, nebo jejich části. Jedná
se především o okolí Tharu (severní vnitrozemí) a okolí
Chondalského lesa (jižní vnitrozemí). Jejich výskyt je ale v

menších počtech hlášen i jinde. Drowové si oblasti

podmanili a tamní lid zotročili.

Napříč kontinentem se před lety rozmohly živelné kulty.

Po čase jejich zlovlády se je ale postupně podařilo rozprášit.
Nyní už nepředstavují zdaleka tak velkou hrozbu jako dřív.
Stále jsou ale aktivní i když více skrytě.

Obři na jihu se se svým sjednotitelem stáhli do hor, ale

stále představují hrozbou, protože je vede silný vůdce, který
v ústraní jistě nezůstane dlouho čekat.

Síly obrů na severu byly rozprášeny, takže nepředstavují
takovou hrozbu, ale jednotlivé kmeny obsadily území v

pouštích Anarouchu a severských horách. Sice nejsou

jednotní, ale přesto by měly být okolní země a města

ostražité.

Zombie nákaza z jihu kontinentu je stále problémem,

který se nepodařilo zcela vyřešit. Hlavní proud zombie

ovládl džungli Chultu a Černou džungli a nyní se dostává k

hranicím Shaaru, kde se budují velké obranné posty a valy.

Bude to ale stačit hordám nemrtvým pohunků a jejich

obřím nemrtvým plazům?

Severněji ve hvozdě Wheldatu vypuklo druhé epicentrum

nákazy, se kterou se snaží bojovat spojená vojska Amnu a

Tethyru. Nepřítel, který je nově posílen o zombie obry se zdá
být ale tuhým sokem.

Naopak v posledních letech to vypadá že ďáblové, kteří
sužovali Mečové pobřeží, ztratili na síle a jejich teror z

pobřeží vymizel. Svobodná města na pobřeží ďábly

pravděpodobně postupně zničila a nyní se věnují obnově
zničených území.

Zapomínat ale nesmíme na kulty smrti. Ty se objevují v
různých podobách napříč říšemi. Někdy se jedná o malé
skupiny fanatiků, které jsou rychle potlačeny, nejhlasitější
slovo hlásají následovníci Myrkula, kteří v minulosti

zvěstovali, že mrtvý bůh bude oživen, znovu povstane a

bude kráčet Říšemi. Dle jejich předpovědi tento čas nastal, a

proto jsou jejich aktivity čím dál častější a hlavně
nebezpečnější.

Symbol Myrkula
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Dodatek A: Postavy
A kdo bude kráčet Severem Zapomenutých říší? Nástin

hráčských postav najdete v tomto dodatku.

Grigor Belmont
Na Grigorovi vás na první pohled nezaujme vůbec nic. Ani

na druhý pohled. Snad až na třetí, když se budete sakra

snažit. A je to tak dobře. Koneckonců, snaží se o to, seč mu

síly stačí. V tom co dělá, je to důležité. Nenechat se

zpozorovat, nenápadně proklouznout kolem a víte o něm, až
když cítíte ostří jedné z jeho mnoha dýk na hrdle.

Grigor je střední postavy. Oblečen je běžně v kožené
zbroji, která pamatuje lepší časy. Volnější plášť pod sebou

ukrývá několik zbraní na dálku i na blízko a samozřejmě
další věci, které se hodí k přežití. Má tmavé vlasy, ocelově
modré oči a přes strništěm zarostlou tvář se občas mihne

ironický úšklebek.

Přátel moc nemá, ale pro těch pár lidí, které za ně
považuje (zejména většinu ostatních belmontovců), je

schopen položit život. Má kousavý smysl pro humor a

vypjaté situace rád zlehčuje, aby ho neovládl strach.

Kalem Kharch "Bezverec" 
Kalem Kharch, syn Anatola Kharcha známého jako Pěst. Ze

syna proslulého vojevůdce se stal obávaný severský
válečník. Působil v paladinském řádu Bílého vlka, kde jako

požehnaný bojovník střežil zákony severu. Po mnoha

konfliktech opustil řád, putuje po rozlehlém severu a hledá
svůj osud.

Nejlépe je mu v boji, v kterém zvláště vyniká se štítem

drtivými zbraněmi. Pro ránu nejde daleko, je věčně
zamračený a prchlivý. Nedá však dopustit na svoji

paladinskou čest a vždy se staví na stranu spravedlnosti a

řádu.

Rogar syn Avalachuv 
Mladý člověk 20let, vyšší atletická postava, delší bílé vlasy,

kratší vousy spletené do krátkého copu. Tělo pokrývá
nespočet jizev. Je to většinou rozmrzelý a nemluvný člověk,

skoupí na slovo.

Oblíbená zbraň kůsa (glaive), štít a jeden a půl ruční
sekera. Nosí poloplátovou zbroj.

Ví se, že pochází ze severských Reghedských kmenů,

které patří k jednomu z míst, kde se rodí ti nejudatnější
válečníci severu. Občas je mezi lidmi označován za bílého

medvěda, vzácněji za kopí severu. Z důvodu svého původu je

Rogar často středem potyček a šarvátek. Někteří lidé v

Desetiměstí, ale i jižněji vědí, čí je Rogar syn a tak k němu i

chovájí jistou dávku úcty a respektu. Ví se, že poslední
dobou přijímá dost zakázek na obranu karavan, nebo jako

průvodce na sever za Desetiměstí. Proč ale Rogar odešel ze

severu, zatím nikdo netuší.

Grigor Belmont

ˇ

ˇ

Kalem Kharch "Bezvěrec"

o

Rogar syn Avalachův
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Dodatek B:
Skupinový patron
Vaše skupina je svázana dohromady výpravou, na kterou se

vydala. Toto pouto vzniklo když jste spolu vyrazili na

dobrodružství a postupně se prohlubuje.

Je tu ale i další pouto, které vaši skupinu spojuje a jim je

váš Patron. Skupinovy patron je organizace, která
sjednocuje vaši skupinu za vyšším cílem a dodává jí hlubší
zázemí.

Patron: Rod Belmontnu 
Skryté společenství

Belmontovci: kdysi menší šlechtický rod, který se po blíže

nespecifikovaném boji o moc (proč se tak stalo, ví pouze

příslušníci rodu a starší členové této "gildy") stáhnul z

veřejného života. (Původně fungoval jako ochrana rodu

Istagů z Cormyru). Jeho cíly se staly ochrana obyčejných lidí
před nestvurami a zlem obecně, a pak sběr informací o

těchto věcech (ať už se jedná o tvorbu různých bestiářů - co

funguje proti jakým bytostem - nebo o seznamy "zlých"

organizací jako jsou zločinecké spolky, pašeráci apod.)

Z čistě Cormyrské organizace se postupně stala

organizace s větším polem působnosti, mající své "pobočky"

např. v Desetimesti nebo v Thay.

Organizační struktura je:

Hlava rodu

Rada (pěti veteránů) (dohromady tvoří koncil Šesti, kdy

každý má v případě hlasování jeden hlas, až na hlavu

rodu - ten má dva)

Starší členy (vedou jednotlivé skupiny, případně operují
samostatně nebo se starají o jednotlivá útočiště)

Mladší členové (složili zkoušky, operují v týmech nebo

samostatně na jednodušších misích)

Novicové (nesložili zkoušky, operují v týmech)

Nájemné síly (kooperují s Belmonty za úplatu / jiné
výhody)

Podpora ve skupine 
Jako skupina spolu pracujete jako dobře promazaný Twipův

parní stroj. Zkušenosti a nelehké situace vás stmelili na

tolik, že znáte jak své slabé, tak i své silné stránky.

Ve hře to znamená že každý člen skupiny může jinému

členovi skupiny poskytnout výhodu v následujících

situacích:

Hod na dovednost

Hod na útok

Hod na záchranu

Aby postava mohla poskytnout tuto výhodu jiné postavě
že skupiny musí být oba dva na dohled a nebo doslech od

sebe a zároveň musí být při vědomí. Jakmile postava takto

poskytne výhodu, může tak učinit opět znovu až po dlouhém

odpočinku.

Výhody skrytého spolecenství 
Kontrakty
Společenství může předat úkol či práci, kterou požaduje

někdo jiný, ale ona zakázka je se souladem záměru rodu

Belmotů. V praxi může jít např. o vévodu, který shání
žoldáky na vypátrání skřetího doupěte. Nebo magickou

univerzitu, která shání ochránce pro svého mága, jenž se

vypravuje získat mocný artefakt. Od členů společenství se

očekává finanční desátek a kompletní předání získaných

informací.
Někdy může být zdrojem práce i přímo společenství.

Informace
Největší obchodní komoditou rodu Belmotnů jsou

informace. Společenství vyměňuje informace s

nejrůznějšími spojenci, tak aby studnice vědomosti nikdy

nevyschnula. Ceněné informace jsou zejména takové, které
vedou k identifikaci hrozeb a k preventivní ochraně před

nebezpečenstvím. Ať už nestvůrným, nebo lidským.

Navíc je možné společné vědění využít k identifikaci

předmětů. Identifikace může trvat od několika dnů až do

dvou týdnů, v závislosti na konkrétním případu.

Zdroje
Knihovny rodu belmontů jsou obsáhlé a skrývají mnohé
taje. Je možné využít toto zázemí pro získání informací, kde

se dají najít konkrétní magické substance a přísady,

potažmo předměty a další užitečnosti.

Bezpecné domy 
Společenství má po světě skryto, převážně ve městech,

několik bezpečných domů. Tyto stavení na venek vypadají
jako běžné domy, bez speciálního účelu. Skutečnost je ale

jiná, jak je vidno uvnitř domu. Bezpečné domy slouží jako

útočiště, dočasné základny, noclehárny či badatelny

příslušníkům rodu Belmontů.

Vybavení
Rod Belmontů a hlavně jeho členové samotní vybavují
bezpečné domy řadou užitečného vybavení v závislosti na

tom, jak je daný dům hojně využíván. Často se v útočištích

vyskytují knihovny, nejrůznější dílny a badatelny, které je

možné využít k výzkumu, bádání a výrobě. Tato práce je pak

efektivnější než práce na vlastní pěst. Při hodech na ověření
činností, které podporuje výbava bezpečného domu

započítej dvojnásobek zdatnostního bonusu, místo

normální hodnoty zdatnostního bonusu.

o

Znak rodu Belmontů

ˇ

ˇ

ˇ
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Kontakt skrytého spolecenství 
Každý člen skrytého společenství má své místo. Vaše
skupina se zodpovídá mistrovi Orgenovi, Grigorovo

dlouholetemu osobnímu mentorovi.

Pokud chcete kontaktovat někoho výše postaveného,

vybrat si odměnu za úkol nebo řešit nadstandardní
záležitisti bude to právě on koho kontaktujte.

Spojit se samozřejmě můžete i s dalšími (nadřizenými)

členy, pokud jsou k dispozici.

Clenové skrytého spolecenství  
Každý ve službách rodu Belmontů zastává svou roli a spadá
do roky zabehle hierarchie.

Role
Ten kdo jedná ve jmenu rodu Belmontů může spadat pod

jednu či více rolí, které rod potřebuje.

Role Obvyklé zázemí

Badatel Akolyta, Bavič, Cechovní řemeslník, Mudrc

 Vyjednavač  Šarlatán, Bavič, Cechovní řemeslník,
Šlechtic, Námořník

Sabotér Šarlatán, Zločinec, Cechovní řemeslník,
Voják, Uličník

Stráž Zločinec, Lidový hrdina, Chodec,
Námořník, Voják

 Průzkumník  Akolyta, Lidový hrdina, Cechovní
řemeslník, Chodec, Námořník

Expert Jakékoli

Hierarchie
Rod dodržuje určitou strukturu, která vyjadřuje vlivnost

uvnitř skrytého společenství.

Stupen Pozice

- Najmute síly

1. Novic

2. Mladší člen

3. Starší člen

4. Mistr-Veteran

5. Velmistr

- Hlava rodu

Autorství
Vytvořeno v "The Homebrewery". Verze dokomentu v1.4.

Úkoly pro skryté spolecenství 
Váš patron vám čas od času může zadat úkol k vyřešení. Je
samozřejmě na vás jestli úkol přijměte, nebo ne. Vaše
rozhodnutí ale může (a pravděpodobně bude) mít dopad na

váš vztah s patronem. Stejně tak i to jak úkol případně
dopadne. Úkoly bývají samozřejmě i náležitě odměnèny. V

každém případě může jednat o začátek velkolepého

dobrodružství.
Jakožto členové skrytého společenství se můžete vydávat

na identifikaci, nebo dokonce eliminaci nepřátelských

hrozeb. Vypravovat se na cesty za magickými předměty a

nebo se infiltrovat do jiných spolků.

Často ale úkol může přijít zprostředkovaně jako práce pro

někoho jiného mimo Rod Belmontů. Samozřejmě, jen

pokud to je v zájmu rodu. Vyvažování mocenských vah je

důležitým nástrojem pro předcházení horším problémům.

ˇ

ˇˇ

ˇ

ˇ

Nejdůležitejší pravidla rodu
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