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RPG Knihovna 
Svazek 050 

Příhody v Divočině 
 

 

 

Předmluva překladatele 

Drazí příznivci RPG, tentokrát držíte v ruce (popř. máte na obrazovce) nejdelší a také nejspornější svazek 
RPG Knihovny – „Příhody v Divočině“. Nejspornější z toho důvodu, že má mnoho různých autorů a příhody, 
které zde najdete, se od sebe velmi liší – kvalitou, pojetím hry a vůbec hráčskou zralostí. Při překladu 
jsem měl nejdříve tendenci některé z nich vynechat, nebo alespoň upravit tak, aby „seděly“ mému pojetí 
hry. Teď, když je překlad hotový, jsem rád, že jsem to neudělal. Překlad je sice volný a kostrbatý, jako 
vždy, ale jsou tu všechny příhody z originálu, bez jakékoli cenzury. Může se proto stát, že u některých 
z nich se budete chytat za hlavu, co je to za výmysly. Někteří z vás (stejně jako já) si možná při čtení 
nostalgicky vzpomenete na vlastní začátky.. a pak tu jste ještě vy, čtenáři s velkým „Č“, kteří si z příhod 
dokážete vzít inspiraci a nedívat se na ně striktně podle jejich obsahu. Takoví si z této e-knihy odnesou 
nejvíc.  
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Ještě malá poznámka k řazení příhod – v původním textu jsou bez ladu a skladu, v českém překladu 
nakonec taky, podle abecedního pořádku. 

Příjemné čtení přeje 

knihovník Asgarden 

 

Předmluva editora 

Pozor! Všem webmasterům! Máte zelenou k publikování této e-knihy! 

Editor John Four john@roleplayingtips.com  

http://www.roleplayingtips.com  

 

Asfaltová jáma 
Uprostřed úrodných pastvin se otevřela jáma plná 
asfaltu, ve které zmizelo už několik ovcí, když se 
šly napít vody na povrchu. Skupinka se k jámě 
dostane poté, co se ztratil místní ovčák. Přijdou 
postavy na fakt, že se jedná o bránu vytvořenou 
zemskými elementály vedoucí do jejich dimenze? 

Barbarští otrokáři 
Postavy sledují karavanu otrokářů v zimním 
podnebí. Padá lehký sníh a celá krajina je zahalena 
do bílého povrchu. Otrokáři jsou krutí a patří k 
barbarskému kmeni, který obchoduje s otroky 
ostatních ras. Jsou od pohledu silní a dobře 
vyzbrojení, postavám by mělo být jasné, že pokud 
na karavanu zaútočí, bude do drsný boj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poblíž horského upatí se karavana zastaví u 
jednoho zasněženého kopce, aby se nakrmili 
zajatci a napojili koně. Není nutno dodávat, že 
jídlo není kvalitní a vypadá zkaženě. Několik 
barbarů si jde ulevit na kopec .. a v tom se to 
stane. Kopec se otřese a ukáže se, že šlo o spícího 
ledového obra/draka. Nastane všeobecný zmatek, 
ve kterém má družinka šanci se vmísit do boje a 
uspět. 

Běžný přechod řeky 
Výzvou může být i obyčejný přechod řeky, která 
nemá poblíž žádný brod nebo most. Divoké řeky 
mohou strhnout postavy i jejich zvířata do proudu, 
kde jim hrozí utopení nebo omlácení o kameny. 
Široké „pomalé“ řeky zas mohou mít podemleté či 
bažinaté břehy. Zvířata, která nejsou dostatečně 
vycvičená, mohou uprostřed peřejí zpanikařit a 
snažit se shodit jezdce, pokud na nich někdo jede. 
Zrádné jsou taky díry ve dně – představte si 
humornou situaci s hrdinou, který drží nad hlavou 
věci, které si nechce namočit, a najednou stoupne 
do takové díry. 

Bláznivý poustevník 
Postavy přijdou ke starému muži, jeho kůže je 
rozpraskaná a kožená z dlouhého pobytu pod širým 
nebem, jak se snaží udržet v rovnováze sloupy 
složené z kamenů, vysoké kolem 1,5 metru. Přitom 
si pro sebe pořád mumlá něco o „stavění hnízda pro 
Pheenose“. Záhadný stařík takhle postavil už kolem 
třiceti sloupů pravidelně rozložených kolem. Je 
neškodný, dokud mu některá z postav (i nechtěně) 
nezboří jeden ze sloupů. Poté postavu napadne, i 
když se ukáže, že je neškodný i tak. Zkrátka šílený 
z přemíry slunce.. další varianta je ta, že ho ovládá 
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skutečně nějaký duch jménem Pheenos a nutí ho 
stavět „hnízdo“ – zároveň ho přitom magicky 
udržuje naživu. 

Cinkající past 
Postavy se setkají 
s barevným stromem, 
který ve větru vydává 
cinkavé zvuky. Jedním 
z možných vysvětlení 
(kromě straky) může být 
vzdušná bytost (např. 
džin nebo vzdušný elementál), která dokáže 
„rozhýbat“ strom tak, aby cinkal a tím přilákat 
postavy.. do pasti, kvůli pomoci nebo prostě jen 
kvůli společnosti. 

Co je to za pach? 
Jedna z postav nebo CP cestující ve skupince se tak 
bojí hmyzího kousnutí, že si pořídí repetent. Další 
možností je postava snažící se zamaskovat svůj 
odpudivý tělesný zápach. Vtip je v tom, že jedna 
ze součástí masti (spreje) jsou samčí feromony 
nějakého druhu zvířete. Útok začne v příhodném 
terénu, kdy se na skupinku sesypou samičky daného 
druhu. Jedinou skutečnou obranou bude zbavit se 
všech známek zápachu. 

Démon krve 
Skupinka dorazí 
k posvátnému okrsku a 
má na výběr projít skrz 
něj, což je rychlejší 
nebo jít okolo, což by 
je zdrželo několik dní. 
Jestli si vyberou 
průchod, přivolají tím 
na sebe hněv Pána lesa, 
který vyvolá Démona 
krve. Poté se Pán lesa 
postavám ukáže a se 
zvláštní směsicí lítosti a zloby pronese: „Nikdy jste 
sem neměli vkročit.“ Vzápětí se probere k životu 
Démon krve, který se může vyklubat v jakémkoli 
živém těle z masa a krve. Jeho narození připomíná 
scénu z Vetřelce – hrudním košem se“proklube“ 
příšerná bytost, celá krvavá, s pařáty a tesáky. 
Bude na postavy útočit, dokud neopustí posvátnou 
půdu. 

Dětský křik 
Z hustého podrostu přichází dětský křik. Jeho zdroj 
je před dobrodruhy skryt za keři, větvemi a kmeny 

stromů. Pro případné zachránce vyplývají dva 
možné případy: 

1) Našli skutečně opuštěné dítě, možná 
ohrožované nějakou stvůrou a tudíž ho mají 
šanci zachránit. 

2) Zvuky jsou přetvářka mající za cíl vlákat 
postavy do léčky 

V případě boje pamatujte na hustotu podrostu a 
překážky pro máchání mečem. Stejně tak těžké 
bude mířit na rychle se pohybující cíl. Boj bude 
pravděpodobně vyžadovat krátké bodné zbraně pro 
boj zblízka. 

Divoký souboj na řece 
Skupinka musí bojovat 
s nepřítelem během 
plavby kaňonem na 
divokých peřejích. 
Řeka má peřeje a 
kaskády, skrz které je 
třeba při boji proplout. Z okolních srázů mohou na 
postavy v ohrožení střílet lučištníci roje šípů či jiné 
projektily.  

Dramatické počasí 
Boj při záblescích blesku za bouřky a husté mlhy je 
mnohem dramatičtější než bez nich. A mimo boj, 
dokáží se postavy vypořádat s náhlým nočním 
ochlazením? 

Gobliní kopáči 
Skupina goblinů hledá poklad podle plánku 
nalezeného u jednoho dobrodruha. Moc se ale 
nevyznají v mapách a tak kopají úplně někde jinde. 
Takto, kopající, je zastihne 
skupinka. 

Hobití koření má grády 
V lesíku poblíž hobití vesnice je 
malá stezka ohraničená kamínky. 
Vede na mýtinu, na které je políčko s oficiálně 
zakázaným hobitím kořením – když se vykouří, má 
vážně silné účinky podobné marihuaně. Jeden 
z farmářů zde pole ukryl, ať už aby se vyhnul 
placení daní, nebo že je v tomto kraji nelegální.  

Hobití přepadení 
Když skupinka projíždí po lesní cestě, najednou se 
na ní snese sprška šípů a kamení a způsobí 
postavám menší škody. Při překvapení a bolesti  si 
nožná postavy ani nevšimnou, že šípy mají tupé 
hroty a kameny obroušené hrany. 
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Ozve se povel: „Zastavit palbu!“. Na cestu se 
postaví rozložitý hobit v kožené zbroji s mečem a 
červeným šátkem uvázaným na pravé ruce. „Hele, 
vy nejste modrý tým!“ 

Ukáže se, že se skupinka připletla do bojového 
cvičení hobitů s místní lidskou vojenskou posádkou 
– její velitel si uvědomil, že hobiti umí být v lesním 
terénu téměř neviditelní a hodlá tuto vlastnost 
využít, kdyby se kraj dostal někdy do potíží. 

Hroší přechod 
Brod je často místem, u 
kterého číhají predátoři na 
svou kořist, zdaleka ne všechna 
nebezpečná zvířata musí být 
masožravá. Ideálním případem 
je hroch, který je odpovědný za víc lidských úmrtí 
než třeba krokodýl. Nejhorší jsou hroši v noci, kdy 
se také nechají lehce vydráždit – navíc jsou ve vodě 
nenápadní a lehce se dá do nich najet, což jim na 
náladě také nepřidá. Během dne se jim zas nebude 
chtít uhýbat z cesty a budou se pokoušet stáhnout 
dobrodruhy do hlubší vody. 

Hrozba u provazového mostu 
Postavy cestují divočinou, až dorazí ke strži, přes 
kterou kdysi vedl provazový most, ze kterého nyní 
zbyly už jen dvě lana. Kdyby chtěly strž obejít, 
prodloužila by se tím cesta o několik dní. Rovněž 
sešplhání do rokle je myslitelné jen pro ty 
nejobratnější. 

Jakmile se postavy pokusí přes strž dostat, zaútočí 
na ně jedna či více nestvůr hnízdících v rokli – to 
může být stejně dobře mantikora nebo hejno 
masožravých papoušků. Postavy na provazech 
mohou bojovat, ale s ohromnými postihy na obranu 
i útok. Zároveň si musí házet na obratnost, zda při 
boji nespadnou do rokle. 

Hrůzné varování 
Všude kolem jsou čerstvě zabitá mrtvá těla.  Mohou 
být částečně okousané nebo kromě zranění 
nedotčené. Pokud byly zabití příšerou, netvor je 
stále poblíž.. někde. Pro stupňování napětí můžete 
nechat na „místě činu“ důkazy, že ti, co tu leží, 
byli zkušení dobrodruzi. Zranění od zbraní ukazují 
na střet s jinými lidmi (rasami) – možná teď na 
postavy míří ten, kdo zabil ty mrtvoly tady.  Nebo 
tu leží nájemní lovci zabití svou „obětí“, která se 
osvobodila… možností je bezpočet. 

Hudba stromů je dobrá past 
Dejme tomu, že ve vašem světě existují fialové 
stromy, které za větru a v případě ohrožení 
vydávají zvuky a říká se, že zpívají. Co postavy už 
nevědí, na stromech žijí svou barvou přizpůsobení 
tvorové (třeba velcí hadi), kteří využívají zpěvu 
k tomu, aby mohli neslyšně zaútočit na oběť pod 
stromem. 

Chraňte jídlo 
Pokud se postavy na cestách nesnaží nijak zvlášť 
ochránit jídlo před dravou zvěří (např. pověšením 
na strom, jedné noci se do tábora připlíží divoké 
zvíře (jedno nebo víc, dravé či býložravé, to už je 
na vaší volbě) a bude se snažit všechno jídlo sníst.  

Chraňte 
úkryt! 
Postavy 
z jakéhokoli 
důvodu cestují 
lesem poblíž vesnice a nakráčí do malé mýtiny 
s protékajícím potokem, když vtom uslyší něčí hlas 
skřehotat „Chraňte úkryt!“ a prosviští kolem nich 
několik černých opeřených šípům a možná i nějaké 
kouzlo seslané gobliním šamanem. Temný otvor 
v nedalekém vršku střeží x goblinů spolu se 
šamanem, podle velikosti skupinky. V úkrytu mohou 
být další goblini, ale hlavně sudy s olejem ukradené 
z nedaleké vesnice (popř. z projíždějící pobité 
karavany)… goblini zjevně něco plánovali. Přijdou 
další? A co měli za lubem? 

Invaze můr 
Tato příhoda se hodí do jakéhokoli prostředí, od 
hvozdu po džungli, čím menší tam bude viditelnost, 
tím lépe. Nebezpečí se ohlásí dlouho dopředu 
nepokojem v okolní přírodě, nejprve to může 
vypadat na migraci zvířecích stád, ale brzy bude 
jasné, že všechna zvířata před něčím utíkají. Je 
možné, že postavy nejprve pomyslí na záplavu nebo 
požár. Podivné to začne být ve chvíli, kdy kolem 
začnou procházet prchající zvířata zbavená kůže a 
tesáků. Pak se přiblíží hradba složená 
z pestrobarevných hmyzích křídel. 

Les udržuje v čistotě roj barevných 
můr, kteří se živí POUZE mrtvou tkání 
nebo kůží. Životy postav nejsou 
v ohrožení, ale všechny jejich kožené 
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věci, vlasy a nehty ano. Jedinou smysluplnou 
obranou jsou kouzla působící na území, jinak je 
lehké je zabít, ale je jich příliš mnoho.  

Jejich původ? Na chvilku se zamyslete. Takový roj 
může vytvořit blízko sídlící nekromancer, který 
nestojí o konkurenci nebo někdo, kdo proti 
nekromancerům aktivně bojuje. 

Zlomyslné? Pouze pro ega postav a jejich dřevěné 
zbraně. Mějte však o nich přehled, aby skupinka 
nepřišla o něco opravdu cenného. A samozřejmě 
naopak, je to způsob, jak postavy o nějakou 
cennost připravit. 

Kam s tělem? 
Postavy se setkají s někým, kdo seč snaží zbavit 
mrtvého těla. Možná ho jen veze pod plachtou na 
vozíku nebo se ho právě snaží zakopat. Může se 
jednat o skutečného vraha snažícího se ukrýt svou 
oběť, o hrobníka pohřbívajícího mimo hřbitov 
(třeba kvůli probíhající nákaze) nebo příbuzného 
převážejícího mrtvého domů. 

Kámen stojící v lesích 
Družina cestuje 
rozsáhlým a hustým 
lesem, až jednoho dne 
dorazí na malou mýtinu, 
kde stojí vztyčený 
kámen. Kolem něj jsou 
rozházeny kosti a 
zrezivělé zbraně. Není tu 
žádné vodítko, jakým 
způsobem ti lidé 
zemřeli. Členové skupinky mohou ucítit mrazení 
v zádech a zvířata propadat v blízkosti kamene 
nepokoji. Zkušený stopař může najít stopy mizející 
v lese, ale nebude s to je sledovat příliš dlouho. 
Také si lze povšimnout, že les v těchto místech je 
naprosto tichý, bez zvuků zvířat nebo ptáků. 

Nakonec bude skupinka pokračovat v cestě. Po 
zhruba jednom kilometru (nezávisle na zvoleném 
směru) přijdou k podobné mýtince s dalším 
kamenem. Pokud se pohnout dál, po jednom 
kilometru se zase objeví další kámen. Dříve či 
později ve skupince vzklíčí podezření, až nakonec 
zjistí, že jde stále o tutéž mýtinu, na kterou se 
stále vrací, očividně pod vlivem magie (na to stačí 
kus křídy). 

Řešení této hádanky se mohou různit, podle povahy 
vašeho tažení. K prolomení kouzla může stačit 

přesně v polovině cesty změnit směr nebo také 
čekat do setmění, kdy se probere dávný duch, 
kterého je třeba porazit. Možná je potřeba zničit 
samotný kámen, což také zrovna nemusí být 
jednoduché. Avšak jakmile se družině mýtinu 
podaří jednou opustit, ani při sebelepším hledání se 
již neukáže. 

Když v lese spadne strom.. 
S padajícím stromem je 
spojená stará filozofická 
otázka „když spadne v lese 
strom a nikdo u toho není, 
vydává přitom nějaký zvuk?“ 
Obvyklá odpověď je 
samozřejmě ano.  Ale může 
to být jinak.. skupinka 
cestující lesem najednou 
zahlédne vpředu před nimi 
nezvyklý pohyb. To 
majestátný dub se tam otřásá a kývá ze strany na 
stranu, až pojednou padá – a jeho koruna se tříští o 
zem, větve se lámou – ale to všechno za naprostého 
ticha, přestože právě na zem spadly metráky 
dřeva. Pokud se postavy začnou o věc zajímat, 
mohou přijít na to, že strom byl před pádem 
„umlčen“ (např. nějakým kouzlem. Ale proč? A 
proč vůbec spadl? 

Za tímto záhadným pádem se může skrývat mnoho 
příčin, od umírajícího enta, který chce strávit 
poslední chvilky v tichu, po orky, kteří se snaží 
zničit starý strom, aniž by přilákali pozornost blízko 
ležící vesnice. Další možností je čaroděj snažící se 
získat artefakt z pod kořenů stromů, aniž by 
přilákal pozornost ochránců lesa (dryád, elfů nebo 
entů). Postavy se tak mohouá potkat přímo s ním 
nebo s jeho pronásledovateli. Pokud kouzlo ticha 
ještě trvá, brzy si všimnou, že ani ony nevydávají 
žádný zvuk. A samozřejmě že důvod, proč čaroděj 
potřebuje zmiňovaný artefakt, může být zdrojem 
pro další zápletku. 

Lávová koupel 
Skupinka cestuje krajinou lávových polí a horkých 
gejzírů, kde hledá určitou jeskyni. Když ji najde, 
zjistí, že před jejím vchodem se v jezírku 
z horkého pramene koupají tři ohniví obři. Svou 
výstroj nechali poblíž. Pokud na ně skupinka 
zaútočí, jeden z nich hrábne po meči, zbylí dva 
budou po postavách cákat vařící vodu (útok na 
území s poměrně velkými škodami)! 
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Lesní chrám a fontána 
Vchod do dávného lesního chrámu je teď zarostlý 
vínem,  které obrůstá i fontánu na vnitřním 
nádvoří. Uprostřed tam stojí velká bronzová socha 
umírajícího minotaura jako upomínka na jakousi 
dávnou hrdinskou událost.  
Má mnoho zranění a kolem 
něj leží hlavy poražených 
nepřátel. Voda vytéká 
z jeho tlamy a spadá do 
obdélnikové fontány. Má 
specifické léčivé účinky, 
ale působí jen na zranění 
utrpěná v boji – jiná 
poranění a nemoci neuzdraví. Vchod do chrámu je 
zavalen velkým balvanem. 

Pokud někdo vodu znečistí, objeví se mlžné postavy 
tří minotaurů ozbrojené velkými sekyrami 
s dvojitým ostřím a budou postupovat směrem ke 
skupince. 

Magická studánka 
Postavy putují hlubokým hvozdem, až přijdou 
k malé mýtině. V jejím středu je velký balvan, 
který má na vrcholu tvar mísy, kterou vyplňuje 
voda. Postavy slyší při vstupu na mýtinu lesní hudbu 
(panovu flétnu, píšťaly, bubínky, atd.). Když se 
přiblíží ke kameni, hudba zesílí. Pak je tu několik 
možností: 

1) Skrz stromy pronikne sluneční paprsek a 
ozáří studánku, kolem které tančí lesní lid, 
který pak postavy uvítá (popř. je napadne 
nebo zkusí přechytračit). 

2) Studánka poskytuje léčení pro postavy 
určitého povolání/postavení/víry, na 
ostatní nepůsobí nebo je dokonce zraňuje. 

3) Studánka je maskovaný vchod do doupěte 
banditů/příšery. 

4) Když se postavy nad studánku skloní, 
všimnou si, že jejich odrazy ve vodě 
vypadají jinak – odrazy mohou ukazovat, 
čím by se chtěly stát, co se jim přihodí 
nebo co skutečně jsou (čímž se 
pravděpodobně odhalí tajemství jedné 
z nich). 

5) Studánka je ve skutečnosti bránou do 
jiného světa nebo království lesního lidu 
(něco jako králíčí nora v Alence za 
zrcadlem) 

6) Studánka umí mluvit. Má věštecké nadání a 
inteligenci, sama o sobě nebo díky 
očarování. 

7) Studánka umí předpovídat budoucnost 
prostřednictvím scén v odraženém 

slunečním světle. 

 

Měsíční brány a vlkodlačí 
průvodce 
Postavy hledají vchod do nějakého druhu 
jeskyně nebo starého chrámu několik dní 
cesty daleko. Získali průvodce, který se tu 

dobře vyzná a tvrdí, že vchod se odkryje jen ve 
svitu plného měsíce. Úplněk ale natne dřív než 
skupinka na ona místa dorazí a o půlnoci se 
průvodce promění ve vlkodlaka! Jelikož je ale pro 
skupinku nepostradatelný, musí ho zneškodnit, aniž 
by ho zabila. Je dokonce možné, že o svých 
proměnách netuší a bude překvapený stejně jako 
postavy, až se to dozví. Minimálně se bude divit, 
proč je ráno přivázaný u stromu.. 

Mocný artefakt obrany 
Na mýtině je zarostlá žulová deska, ve které je 
zasazená kamenná koule osazená pohyblivými 
znaky, ve kterých může někdo ze skupinky 
rozpoznat hvězdnou konstelaci. Když se rozhlédnou 
po mýtince, zjistí, že kdysi byla čtvercová – 
v každém rohu je malý disk velikosti malého štítu 
se znakem jednoho ze čtyř elementů. Toto místo 
vypadá jako dlouho opuštěné. 

Při bližším prozkoumání koule postavy zjistí, že 
obraz oblohy není přesný – pokud pohnou 
„hvězdami“ a usadí je na správné místo, ozve se 
zevnitř koule všeprostupující hlas: „pojmenuj svého 
nepřítele a pojmenuj ho pravdivě.“  Pokud někdo 
ze skupinky řekne jméno konkrétní osoby, poblíž 
koule se zhmotní tvor  složený ze čtyř elementů a 
ihned zamíří k okraji mýtiny – má jediný cíl, zničit 
nositele jména, které bylo vysloveno. Tvor může 
mít podobu podle fantazie vypravěče (pták, drak, 
socha). 

Monolity 
Postavy se dostanou 
k monolitu, na kterém je 
vytesán nápis v několika 
dávných jazycích – 
bohužel žádný z nich 
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postavy nebudou ovládat. Po podrobném 
prozkoumání dostanou všichni moc divný pocit. Nic 
co by ubíralo životy, nic z čeho by se dalo na něco 
usuzovat. Jestli se postavy budou ohlížet po dalších 
monolitech, najdou jich hned celý kruh hned 
poblíž. V kruhu je mrtvá vegetace a na monolitech 
další nápisy, kresby, piktogramy – lze na nich 
rozpoznat různá pokřivená lidská stvoření a podivná 
zvířata s několika očima… 

Vysvětlení: postavy se dostaly do oblasti jaderného 
spadu po dávno vymřelé civilizaci, která tam ještě 
stihla umístit varování v mnoha jazycích – až na ten 
současný. 

Most a bandité 
Při přechodu karavany přes se stavba zřítí a na 
jednu část rozděleného průvodu zaútočí bandité. 
Na které straně se zrovna nachází postavy, to už 
záleží na vás.. 

Mrzutosti s elementálem 
Vodní elementál z nedalekého posvátného jezírka 
bere ochranu svého živlu až příliš vážně a proto se 
snaží uhasit jakýkoli oheň v blízkém 
okolí. Včetně nočního táboráku 
dobrodruhů.. 

Na lovu 
Během svých putování skupinka často 
potká osamělé putující příšery. Ale co se 
stane, když potkají podobného tvora 
v nouzi? Skupinka při své cestě najednou 
zaslechne nedaleko řev/bručení/ječení 
nějaké příšery. Pokud se tam půjdou podívat, 
najdou tvora chyceného v nějakém druhu pasti, a 
mají před sebou dilema. Mají ho osvobodit? (Pod 
tímhle pojmem se může skrývat i milosrdná rána 
kuší do hlavy, zvlášť když je zvíře zraněno). Nebo 
ho prostě nechat být? V případě zjevně dobrého 
tvora je volba jasná, ale co u méně vyhraněných 
tvorů (např. harpyjí). 

Poté na místo dorazí družina lovců, kteří past 
nastražili – lovci mohou být sofistikovaní vznešení 
elfové nebo také primitivní domorodci. Jestli 
skupinka příšeru zabila, mohou se vztekat, protože 
ji z nějakého důvodu (náboženského, kvůli 
obětování např.) potřebovali živou. Naopak jestli 
skupinka tvora pustila, mohou se vztekat, protože 
představoval hrozbu pro jejich lid, kradl jim jídlo, 
děti apod. Také mohou skupinku považovat za 
zloděje snažící se zmocnit jejich kořisti. Tak jako 

tak poskytuje toto setkání hodně příležitostí pro 
hraní postav. 

Nápady k setkání s domorodci 
1) Postavy se dostanou do posvátného území a 

musí se z tohoto porušení zákazu 
vymluvit/vybojovat. 

2) Postavy se ztratily 
a dochází jim 
zásoby. 
Domorodci jim 
pomůžou a vytvoří 
tak příležitost pro 
rituály typu přijetí 
do kmene, svatby (které však nemusí 
vypadat na první pohled jako svatba), 
společnému lovu apod.  

3) Zásoby dochází domorodcům, kteří se 
pokusí se skupinkou vyjednávat nebo 
okrást, což může vést k řadě morálních 
dilemat, zvlášť u dobrých postav – mají se 
snažit vzít si zp+ět jídlo od strádajících 

domorodců, i když jim bylo 
ukradeno? 

Navigační technika 
Během tažení se často stává, že 
postavy bez škobrtnutí projdou 
rozsáhlým neprobádaným územím, aby 
bezchybně dorazily na malé místo 
určení, a to i když jdou terénem 
s obtížnou orientací, jakým je poušť, 

moře, hustá džungle apod. Pokud to chcete jako 
Vypravěč změnit, nechte družinku opustit civilizaci 
spolu s posledním orientačním bodem.  Následující 
ráno se postav zeptejte, kudy jdou dál a když se 
dočkáte odpovědi typu „samozřejmě že na 
východ!“, můžete se ptát dál: „a to je kudy?“. 

Bez slunce (např. při zataženém nebi) budou muset 
postavy najít nějaký jiný způsobe orientace, nebo 
také budou muset čekat, až zas slunce vyjde. 
Pokud má nějaká postava smysl pro orientaci, může 
být zajímavé nechat tvrdit CP, že je třeba jít 
někam trochu (nebo úplně) jinam, ať už 
z jakýchkoli důvodů. 

Samozřejmě problém sám o sobě je, pokud 
družinka cestuje podle nepřesné nebo zcela špatné 
mapy – pak nepomůže ani sebelepší orientační 
smysl. 
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Ne tak jedovatý 
Prostředí: jiný svět 

Způsob cestování: pěšky 

Terén: hustá vegetace 

V této scéně dobrodruzi v jiném (alternativním) 
světě procházejí hustou vegetací pod vedením 
zkušeného vůdce. Zatímco se průvodce prosekává 
podrostem, najednou se do cesty připlete liána, 
která je ve skutečnosti jedovatým hadem. Jed 
oslepí vůdce, který padne k zemi v bolesti a strachu 
(jestli postavy používají kryt obličeje, může být jed 
kontaktní při dotyku s pokožkou). Postavám se 
účinky jedu vyhnou, ale jsou teď bez zkušeného 
vůdce – dostanou se tam, kam chtějí, nebo alespoň 
zpátky? Dobrá zpráva je, že jed může mít na 
postavy z jiného světa (sféry) úplně jiné účinky než 
na domorodce (dokonce i stimulační) – nebo také 
nemusí, dle uvážení vypravěče. 

Nečekaná lekce 
Nepříjemně známý zvuk střetnutí mečů přivede 
skupinku k porostu, kde se stanou svědky divokého 
a neskutečně rychlého souboje dvou výtečných 
bojovníků. První je lesní elf používající dva blyštivé 
dlouhé meče. Druhý bojovník je překvapivě 
rozložitý svalnatý ork, jakého ještě předtím 
neviděli. Jeho rychlost a hbitost předčí elfovu a 
jeho dlouhý meč bez potíží odráží protivníkovy 
výpady.    Souboj trvá ještě mnoho minut, dokud 
vyčerpaný elf neklesne na kolena, krvácející a 
vyvedený z míry. Ork se pak obrátí ke skupince 
elfů, která trpělivě stojí opodál a něco jim řekne 
perfektní elfštinou. Pak zvedne protivníka a 
přenese ho k nim. Na jeho místo nastoupí další elf a 
lekce od mistra pokračuje .. 

Několikánásobné ohrožení 
Tam, kde se ještě před 
chvílí ozýval medvědí 
řev, zní teď podivné 
chlemtavé zvuky. Za 
skupinkou křovin se 
postavám naskytne 
pohled na obřího ptáka, 
který se krmí čerstvě 
zabitým medvědem. Na 
nově příchozí se podívá 
dlouhým hladovým pohledem. Teď si postavy 
všimnou, že opodál stojí ještě někdo – žena v černé 
dračí šupinové zbroji, tvář od krve. Pronáší něco 
tichou hrdelní řečí. Pták se dál krmí, ale zpoza 

postav se ozve hned několik podivných zvuků.. ze 
země se tam utvářejí postavy hliněných golemů. 

Nemocní poutníci 
Skupinku požádá o jídlo a almužnu parta poutníků 
cestující do posvátného místa/háje. Jako zvrat 
můžete použít nějakou nemoc, kterou nevědomky 
přenášejí.. 

Neštěstí s podkovou 
To, že kůň čas od času ztratí podkovu, se stává 
v reálném životě daleko častěji nežli ve hře. 

Postava pak musí do 
nejbližšího sídla s kovářem po 
svých, jinak riskuje u svého 
jezdeckého zvířete zchromlou 
nohu. Variace na toto téma 
může být ostrý kámen 

v podkově. 

Nová forma života 
Poté co selhal navigační systém, se průzkumná 
(nákladní či jakákoli jiná) loď pilotovaná skupinkou 
zřítí na neobydlený kontinent těžařské koloniální 
planety. Zatímco posádka venku staví pohotovostní 
maják a hledá dočasné přístřeší, objeví známky na 
planetě dosud neobjevené  humanoidní životní 
formy: pokud by se jim podařilo ji kontaktovat před 
těžaři, získali by bonus od Federální Vědecké 
Komise. I když postavy nemají moc vybavení, 
navštíví to, co vypadá jako sídlo nově nalezeného 
života – ve skutečnosti se však jedná o jeho loviště. 
Postavy se chytí do pasti a musí se dorozumět 
s primitivními domorodci, kteří ji tam nastražili. 

Obětní kořen 
Z pod kořenů obrovského 
stromu vychází pronikavý 
zápach, který může 
postavy zavést do 
prostorné „jeskyně“ 
skrývající se mezi kořeny. 
Při bližším průzkumu se 
ukáže, že jsou zde kořeny 
pokryty reliéfními nápisy, které nikdo nevyryl, ale 
vypadají, že tak samy vyrostly. Uprostřed kořenů je 
lůžko, do kterého se může uložit právě jedna 
postava. Vnímavější  postavy mohou cítit, že 
místem prochází duch oběti a dávných rituálů. 
Jedna z nich pocítí silné nutkání do lůžka ulehnout. 
Ostatní pak mají možnost jí v tom zabránit nebo nic 
nedělat a sledovat, jak se jeden jejich společník 
mění v něco jiného.. 
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Obchod s orky 
Skupinka potká vůz obchodníka jedoucí stejným 
směrem jako postavy. Obchodník jim nabídne 
odměnu za doprovod. Cestou zjistí, že obchoduje 
snad se všemi inteligentními rasami, kterými lidé 

opovrhují nebo je považují za nepřátele – orky, 
skřety, gobliny. Jak velké asi bude překvapení 
skupinky, když se s ním ocitnou také v táboře 
banditů a všichni je tam budou mít za kamarády. 
Kdo je tajemný obchodník, nechám na vaší fantazii. 
Může se jednat o kouzelníka snažícího se o 
spřátelení znesvářených ras, nebo agenta temné 
strany či jen schopného obchodníka, který vycítil 
svou šanci. 

Obloha padá 
Postavy cestují o podmračeném dni, když se 
v mracích nad nimi začne blýskat nepravidelnými 
různobarevnými světelnými záblesky. Vzápětí se 
k zemi téměř přímo na skupinku zřítí zraněný drak 
(nebo nějaký jiný velký létající tvor). Drak je může 
požádat o pomoc, možná o nalezení nějakého 
magického předmětu nebo rostliny, která ho 
dovede vyléčit.  

Obr na číhané 
Jak obři číhají na svou oběť? Jsou příliš velcí na to, 
aby se schovali za keř nebo stromy. Představte si 
studánku nebo brod, u které chce obr lovit – 
namaže se bahnem a spolu s kameny sám sebe 
namaskuje jako ohromný balvan a nehnutě čeká na 
svou oběť. Když se přiblíží los nebo gazela, vrhne 
se na ní. Když se však přiblíží dostatečně velká 
skupinka dobrodruhů, zůstane bez pohnutí a bude 
doufat, že brzy odejdou. Když si však dobrodruzi 
budou chtít na něm rozdělat táborák, nezbyde mu 
nic než jednat.. 

Obří setkání 
Skupinka překvapí obra-čaroděje, a to ne 
obyčejného, hned Nugashe,  prvního mága Velké 
rady. Před nimi vytrhne i s kořeny obří dub a 
„vyčistí“ jím okolí od ostatních stromů. „Pojďte a 
posaďte se, malí přátelé. Posaďte se a dívejte, 

protože uvidíte něco, co nikdo jiný ještě neviděl. 
To šťastný osud vás sem dnes přivedl.“   

Po jeho pravé straně leží mezi stromy obrovská hůl 
s vytesanými tvářemi, které vypadají jako živé. Po 
jeho levici je velký pytel vyrobený ze stovek 
různých zvířecích kůží a šupin – dračích šupin. 
Začíná holí kreslit na zemi před vámi. 

Odhalená modla a očarovaný med 
Dávno zasypaná modla je při větrné bouři odhalena 
a když se pak na ní uhnízdí včely, začnou 
produkovat zázračný med – jeho vlastnosti jsou 
vysoce léčivé a údajně jej lze použít i na vytváření 
mnohem silnějších lektvarů. Podle pověstí existují i 
jiné úly produkující další druhy medu s různými 
účinky. 

Odpočinek pod stromem 
Při přestávce pod velkým rozložitým dubem si 
jedna z postav všimne příček zaražených do kmene 
– vytváří schůdky vedoucí kamsi nahoru, do větvoví. 
Pokud polezou postavy nahoru, všimnou si, že jsou 
některé příčky od krve, většinou staré, zaschlé. 
Nahoře jakoby se něco hýbalo, ale zároveň to 
vypadá jen jako větve.  

Nahoře je z větví plošinka, na které rád odpočívá 
místní druid. Jeho bezpečí střeží stromový golem, 
oživlá postava z větví, a když se nahoru snaží 
dostat nebezpečný tvor, zakročí. Většinu postav ale 
nechá projít až k druidovi, který má rád návštěvy 
(alespoň jednou za čas). 

Osamělý poutník 
Skupinka se setká s osamělým 
poutníkem. Zjevně není 
navyklý životu v divočině, 
protože jej družinka najde 
skoro mrtvého, zraněného 
nebo „jen“ hladovějícího či 
vylekaného. Poutník má také 
příběh, který vysvětluje, proč 
se tu ocitl tak osamělý. Může 
se jednat o rolníka na útěku 
před autoritami, urozený vězeň, kterému se 
podařilo utéct ze žaláře a hledá cestu domů, někdo 
naútěku před postupující armádou nebo místní 
příšerou, panna, která právě utekla drakovi, nebo 
vlkodlak přetvařující se, aby vlákal postavy do 
pasti.  
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Osudný přízrak 
Postavy putují přes 
poušť, všude kolem jen 
duny a písek, a i když 
to nedělají rády, občas 
se také musejí podívat do slunce, kvůli orientaci, 
zda jdou správným směrem. Na horizontu se čas od 
času objeví písečná bouře, která se zdá tak 
přitažlivá kvůli osvěžující rychlosti větru. Postavy 
po čase nemusí bojovat jen s přirozenými obyvateli 
pouště, ale začnou se jim zjevovat také „přízraky“ 
tvořené jejich halucinacemi. Možná se jedná jen o 
halucinace, nebo mají jiný, hlubší smysl (to se 
pozná snadno, takový přízrak uvidí celá skupinka) – 
s jejich pomocí se postavy mohou dostat k vodě, do 
oázy nebo do záhuby. 

Padající hvězda 
V mnoha taženích je fantasy svět takřka 
dvourozměrný – vlastně jen plocha pro putování 
družinky. Občas družinka musí sestoupit i dolů do 
nitra země, ale už mnohem vzácněji věci přijdou 
shůry – z hloubek vesmíru. 

 

Při této příhodě se skupinka stane svědkem pádu 
meteoritu – oblohu prořízne jasný záblesk 
následovaný nedalekým výbuchem a možná i 
otřesem půdy, který více cítí nežli slyší. Pokud se 
rozhodnou prozkoumat místo dopadu, jejich 
odměna může být neobvyklý kus kovu či minerálu,   

který se na jejich světě běžně nevyskytuje.  Ale je 
také možné, že je kámen stále příliš horký na 
dotek, je příliš velký nebo svým dopadem způsobil 
požár nebo jinou patálii (např. v Prstenu Nibelungů 
probudil dopad hvězdy dlouho spícího draka). Také 
se na místě dopadu může skupinka potkat s někým, 
kdo hvězdu také viděl a bude si na ni dělat nárok… 
možností je mnoho. Je také možné, že si poté 
budou postavy v blízkých osadách spojovat s pádem 
hvězdy a možná také považovat za bohy (nebo zlé 
démony), zvlášť v primitivním prostředí. 

Past nájemných lovců 
Náhodná postava ze skupinky padne do pasti, ze 
které ji pomohou buď ostatní postavy ze skupinky, 
nebo její tvůrci – dva lovci, kteří políčili na velkého 
vlka – pro ně je to způsob, jak zaplatit své daně (to 
je zrovna náhodou historický fakt). 

Past rozkladu 
Les se před skupinkou 
změní ze zelené kulisy na 
tmavou, černou zónu. 
V jejím středu stojí socha 
elfí dívky. Ve výrazu její 
tváře je i na dálku vidět 
směsice pocitů, jedním 
z nich je i strach. Ve svých 
kamenných rukách drží 
briliantový, zdobený palcát z neznámého kovu. 
Cokoli, co se dostane do zóny 20 m kolem sochy, se 
začne hned rozkládat. Rozklad přestane hned po 
opuštění zóny. Když se skupinka rozhodne jít dál a 
soše se vyhnout, může na ně zavolat vystrašeným 
hlasem o pomoc. 

Možná se jedná o elfí dívku, která kouzelným 
palcátem zabila stvoření, které jí ještě stihlo 
v posledním tažení zaklít do podoby sochy. Od té 
doby tu chřadne a láká chamtivce do zkázy. 
Dávejte pozor, kam šlapete ☺ 

Písař a student 
Při cestě horami v blízkosti města postavy uvidí 
výjev, při kterém ork oblečený v plášti mlátí lidské 
dítě malou hůlkou. Kolem nich jsou volně rozložené 
papíry či pergameny.  

Ork je totiž městským písařem. Po letech si získal 
vážnost u lidských spoluobčanů, kteří mu teď 
ěvsřují své děti na výuku krasopisného psaní. Pokud 
skupinka v tomto případě bude nejprve jednat a 
pak se ptát, udělá velkou chybu. 

Plesnivý ochránce 
Skupinka se setká s plísní pokrytou hliněnou 
figurínou (golemem) stojící poblíž rovněž 
plesnivého mrtvého těla. Golem se snaží svého 
dávno mrtvého stvořitele pořád chránit a tak 
zaútočí na každého, kdo se k mrtvole přiblíží blíž 
než 15 metrů. Nikoho nebude pronásledovat dále 
jak 30 metrů. Každého, koho zasáhne, může 
nakazit žlutou plísní, která postavě může značně 
zkomplikovat život. Golem bude bojovat do 
posledního života. Čarodějovy osobní věci se mohly 
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časem zničit nebo se také zachovaly u mrtvoly, to 
záleží na Vypravěči. 

Pod Trollím mostem 
Přirozenou překážkou v cestě bývá hluboká strž 
s mostem přes ní. Most může mít podobu spadlého 
stromu nebo kamenného oblouku či ledovcového 
jazyka. Tvorové, kteří poblíž mostu budou hnízdit 
nebo žít,  zaútočí na každého, kdo se pokusí přejít, 
zvlášť pokud jsou to masožravci. Jejich taktika 
nebude spočívat v tom, že by stáli a bojovali. Spíš 
se budou snažit protivníka shodit z mostu a pak 
hodovat na jeho zbytcích. Útoky mohou přijít 
zespod mostu, když se příšery pokusí podtrhnout 
postavám nohy nebo na ně skočí a zkusí je povalit. 
Nálety budou provozovat velcí létající tvorové, i 
když u nich obvykle bude scházet moment 
překvapení. 

Když chcete změnu, můžete nahradit propast vodní 
hladinou nebo bažinou a most může být nad ní či 
lehce pod ní. Tam na postavy mohou zaútočit různí 
vodní plazi, létající ryby nebo dokonce piraně. 
V obou případech je největším nebezpečím pád 
z mostu, buď hrozící rozbitím o skály nebo 
utopením. 

Podívejte! Ono se to útočí! 
V divočině na postavy 
zničehonic zaútočí býk 
kterého vidí už dlouho 
dopředu běžet jejich 
směrem. Krátce po útoku 
se složí k zemi mrtvý. Co už 
postavy nevědí, je že 
pochází z nedaleké 
laboratoře šíleného 
alchymisty chystajícího 
umělou nemoc, na kterou 
by umřeli všichni vysocí 
lidé. Býk je přenašeč a tak se postavy vyšší než 170 
cm určitě nakazí (zvlášť jestli si z něj udělají 
pečínku). Průběh a projevy nemoci nechám na 
Vypravěči. Pokud postavy budou sledovat býkovu 
stopu, potkají další šílená zvířata, až dojdou k věži 
a probourané  ohradě, kterou se snaží opravit 
skřítek alchymista. Jakmile uvidí postavy, zajásá a 
poběží do přilehlé věže. Odtamtud bude na postavy 
házet ampule s nakažlivou látkou, celý šťastný, že 
může své smrtící sérum konečně vyzkoušet na 
lidech… samozřejmě že někde mezi jeho věcmi 
v laboratoři je i protilátka, která nemoc umí 
vyléčit. 

Podivné počasí 
Zničehonic začne podivný déšť a místo vody padají 
ryby nebo žáby. Postavy si mohou lámat hlavu, kde 
se tam vzal. A ty podnikavé využít dovednost 
přípravy masa a troch u si tak přivydělat. 

Podivné tělo a truhla 
Když se skupinka přiblíží ke skupince vrb, 
s krákáním před nimi odletí hejno černých havranů, 
kteří právě hodovali na podivné mrtvole. Tělo bylo 

předtím ženské, nyní 
seschlé a oklované, objímá 
malou, kamennou truhlu. 
Bohatě dekorovaná zbroj 
vypadá jako nová, i když 
jediný pohled na tělo 
ukazuje, že tu leží již 
týdny. Její seschlé kostlivé 

ruce pevně svírají truhlu a tvář s hrůznou maskou 
smrti se ohlíží kamsi přes levé rameno. Truhla je 
zavřená. Drobná kresba na víčku ukazuje pěknou 
ženskou tvář s rudými vlasy. Při dotyku se u truhly 
zeleně zazáří a u zmiňovaného levého ramene se 
objeví zeleně zbarvený průhledný drak. 

Podivný cirkus 
(Tuto příhodu doporučuji jen pro postavy 
s nějakými morálními zásadami – zlé postavy by v ní 
prostě jen všechno pobily). Skupinka cestuje lesem. 
Během večera před spaním si všimnou postavy 
postavy stojící v nedaleko v záři táborového ohně. 
Jak se postava přiblíží, všimnou si postavy 
podrobností tváře – kulatý červený nos, bílá 
zmalovaná tvář a rozcuchané vlasy.. tedy, je to 
klaun. Nepromluví ani jedno slovo, ale pokynem 
vyzve postavy, aby ho následovaly hlouběji do lesa. 
Po nějaké době dojdou postavy s klaunem na 
mýtinu, kde se jim naskytne pestrobarevný obraz – 
všude kolem vozy, stánky s různými věcmi, hlasitá 
hudba, kejklíři provádějící různé triky. Uprostřed 
je velký stan. Klaun jde přímo do něj a dál zve 
skupinku, aby šla za ním.  

Pokud skupinka do stanu 
vstoupí, klaun už tam 
nebude, ale zato na ně 
čekají prázdná křesla u 
pódia, na něm uvaděč, 
který právě začíná úvodní 
řeč. Je to velmi 
charismatický řečník a lehko na sebe upoutá 
pozornost. Ale to už začíná show – na pódium 
vstupují podivná humanoidní monstra a předvádějí 
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různé triky. Když představení skončí, obrátí se 
uvaděč na postavy, přivítá je na pouti a každé dá 
tři volné lístky na atrakce venku na palouku.  (Hry 
v maringotkách nechávám na fantazii Vypraveče). 
Je možné zde i vyhrát nějaké drobné ceny.  

Poté co postavy „volňásky“ utratí, začnou se cítit 
divně. Začnou se měnit. Zanedlouho se z nich 
stanou podobná monstra, jaká vystupovala 
v představení. Osloví je znovu uvaděč a oznámí 
jim, že je mu to velmi líto, ale musejí tu zůstat 
jako další atrakce a že si mají secvičit další číslo.  
Od okolních příšer se mohou dovědět, že celý cirkus 
ovládá tajemná postava, která si říká Loutkář a 
sídlí někde v podzemí. Pokud se skupince podaří 
dostat do podzemí přes hordy věrných monster 
(některá se k nim možná přidají nebo se jim 
alespoň nebudou stavět do cesty) a zabít Loutkáře, 
najdou talisman, který je (i ostatní) dokáže zbavit 
příšerné podoby a děsivý cirkus se tak rozpustí. 

Podzemní honička 
Zloděj, který ukradl 
cenný artefakt, je 
pronásledován krajinou 
protkanou vápencovými 
jeskyněmi a podzemními 
řekami. Skupinka se 
v jeskyních potká i 

s tvory, kteří se tam propadli skrze množství jam a 
strží. Navíc noc přináší další rizika.. 

Pomluvy se šíří rychle 
Skupinka se v lese potká s několika místními ženami 
sbírajícími lení plody. Pokud se k nim postavy 
budou chovat slušně, mohou se sice dovědět 
spoustu místních historek, ale setkání má i svůj rub 
– tyto ženy jsou totiž vyhlášené místní drbny a od 
teď kamkoli skupinka přijde, už o ní budou lidé 
vědět, ale vždy to bude něco jiného – jednou je 
budou mít za cirkusáky, jinde za zběhy z armády, 
pak zas za výběrčí daní. 

Potulný bard 
Je už starší, ale hlas má stále dobrý. Ke skupince se 
rád připojí a přidá nějakou tu píseň. To může být 
v některých oblastech problém, protože hlasitý 
zpěv může přilákat nežádoucí pozornost. I kdžy ho 
možná budou některé postavy podezřívat, nikdy se 
je nepokusí okrást – vydělává si čistě zpěvem a 
vyprávěním. 

 

 

Pouštní nemoc 
Až příliš často si postavy ve skupince zvyknou 
považovat svá jezdecká zvířata za samozřejmost. 
Tato příhoda se proto týká právě jich. Po několika 
dnech putování pouští totiž zvířata onemocní 
záhadnou nemocí. Nejdřív na ni léčivá kouzla 
působí, ale nedovedou ji zcela vyléčit a nemoc se 
zhoršuje – to může vést až k jejich smrti. 

A příčina? Může být tak jednoduchá jako 
nedostatek vody nebo složitá a tajemná jako 
neviditelné pouštní bytosti vysávající život. 

Požár v savaně 
Skupinka se snaží utéct od zuřícího požáru 
ženoucího se savanou. Na útěku nejsou jen 
postavy, ale i všichni ostatní tvorové, všichni bojují 
o život a skupinka se s nimi musí střetnout nebo 
spolupracovat.  

Primitivní nemusí být lehký 
Dobře vybavené skupině někdy připadají nájezdy 
domorodců téměř komické. Slabé útoky jsou často 
lehce odraženy a odpověď skupinky zničující. Avšak 
pamatujte, že domorodci znají  místní terén a 
faunu i flóru. Také mistrně ovládají taktiku 
rychlého úderu a zmizení. Zranitelná část družinky 
bývají zvířata a nosiči obecně, protože obojí jsou 
slabě chráněni. Postavy ve skupince musejí 
podniknout protiútok, a být také neustále 
v pohybu. To všechno může být docela zábavné, 
dokud nespadnou do první zamaskované jámy. Tato 
jednoduchá past může být tím nebezpečnější, čím 
je hlubší a hlavně – co čeká na dně. Naostřené kůly 
jsou ta lepší varianta – co když tam budou obří 
červi nebo nějaká jiná havěť. Jen protože jsou 
domorodci na nižší technologické úrovni, ještě 
neznamená, že jsou zároveň tupci. Budou se snažit 
využít výhody znalosti okolí a tvorů co možná 
nejvíce. 
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Proč nepřijdeš do mého stromu, 
fešáku? 

 

Možná už vás napadá, o co půjde – ano, dryády. 
Potřebují muže ze skupinky k tomu, aby se mohly 
rozmnožovat. Pokusí se nějakého zlákat a 
přemluvit s tím, že půjde jen o jednu noc. A své 
slovo dodrží, což postavy ovšem na začátku nevědí. 
Celé „svádění“ lze pojmout velmi paranoidně – 
nejdříve šelestění větví, pak zdání postav mezi 
stromy… pokud některá z postav svolí, zažije moc 
zajímavou noc a ráno bude celá skupinka odměněna 
dřevěnou kouzelnou miskou, která se třikrát denně 
naplní čistou vodou nebo váčkem s ořechy, kdy 
jeden vystačí jako celodenní jídlo. V každém 
případě je varují, že jejich magie z těchto 
předmětů do roka a do dne vyprchá. 

Prosakování magie 
Postavy se na určitém území setkají s několika 
magickými podivnostmi – zpívajícími stromy, 
mluvícími kameny, přeludy, abnormálními zvířaty – 
je to tím, že je poblíž zakopaná mocná kouzelná 
kniha nebo jiný magický předmět. Magie z něj 
„prosakuje“ do okolí, které po desetiletí přetváří. 
Jakmile předmět někdo odnese, účinky rychle 
odezní. 

Přátelský osel 
Na břehu říčky u brodu stojí osel a hýká. Podívejte, 
osel bez pána! Ke skupince se přidá úplně 
automaticky.  

Ve skutečnosti se jedná o velmi inteligentního osla, 
protože to není vůbec osel, ale měňavec – bytost 
schopná brát na sebe různé podoby. Tu oslí má ale 
nejradši. Během dobrodružství může osel dávat 
ostatním najevo svou inteligenci hlavně hýkáním 
v různých situacích (jako varování před okradením, 
při nalezení vodního pramene atd.) a přirozeným 
vedením ostatních zvířat ve skupince (i divokých a 
masožravých). 

Přelud nebo skutečnost? 
Dech beroucí krásná mladá žena s bronzovou 
lesknoucí se pokožkou se koupe v prameni. Jediné, 
co má na sobě, je ozdobný rubínový náhrdelník, 
který svítí jasným světlem. Její zlaté oči jsou 
přivřené a zdá se, že nevnímá své okolí, užívá si 
tento okamžik a hřejivý pramen, ze kterého stoupá 
pára. Když si všimne skupinky, zaječí. Pramen se 
okamžitě změní na starý vyvrácený strom a 
bahnitou jámu. Jediné, co připomíná minulou 
scénu, je rubínový náhrdelník houpající se na větvi. 

Přepadení 
Skupinka jde průsmykem v horách po úzké skalní 
římse. Po jedné straně se od ní zdvihá strmý 
skalnatý sráz, po straně druhé skály spadají do 
kaňonu, kudy teče horská říčka. Cesta má mnoho 
zákrut, ale chvílemi se rozšiřuje a pak kolem ní 
roste řada stromů. Na stromech už čekají bandité 
připravení na  přepadení, vyzbrojení luky a 
nasbíranými kameny. Je pravděpodobné (ale ne 
automaticky), že si jich postavy nevšimnou, dokud 
nezačnou střílet. Co pak, je na postavách. Pokud se 
rozhodnou bojovat  ze země, budou mít náležité 
postihy za odkryté prostranství a střelbu vzhůru. 
Mohou také vyšplhat na stromy, ale to se pak po 
dobu několika kol ani krýt, ani bojovat. Další 
možností je útěk a několik kol být pohyblivým 
terčem… 

Příšerné obří tělo 
Do daleka je cítit nechutně sladký zápach 
rozkládajícícho se masa. Pokud jej skupinka bude 
sledovat, dovede je na volné prostranství, kde se 
jim naskytne hrůzný pohled. Leží tam tělo velkého 
obra připoutané řetězy k zemi. Nafouklé tělo je 
vykuchané, orgány vyjmuté. Za touto hrůznou 
podívanou se náhle objeví nečekaná krása. Ženská 
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postava celá v bílém, na zádech se jí roztáhne něco 
připomínající velká křídla. Lehce přeskočí tělo a 
pak začne mluvit v jazyce, kterému žádná z postav 
nerozumí. Usměje se a začne sesílat kouzlo. 

Pokud skupinka nic neudělá, kouzlo oživí obrovo 
tělo… nebo přikouzlí podobné řetězy postavám ze 
skupinky… nebo vyvolá ochranný štít proti dalšímu 
obrovi, kterého má skupinka v zádech. 

Přízračný rytíř 
O půlnoci v bažinách či na nějakém jiném 
opuštěném místě si jedna z postav ve skupince 
všimne jezdecké postavy v dálce, soudě podle 
obrysu rytíře nebo válečníka. Postava se zjevně 
dívá na skupinku, poté jim pokyne zvacím gestem, 
aby ji následovali. Poté odjede. Když se k ní 
postavy o trochu přiblíží, zjistí, že se jedná o 
kostlivého rytíře, včetně jeho koně. Když se 
postavy zastaví, rytíř se vrátí a vyzve je gestem, 
aby pokračovaly. 

Když jej následují 
bažinou, neodpovídá rytíř 
na žádné volání a udržuje 
si stále stejný odstup. 
Přízrak jde zničit kouzly a 
zbraněmi účinkujícími na 
duchy, ale následující noc 
se objeví znovu. Celá 
cesta zabere kolem jedné 
hodiny, pokud cestou 
družinku napadnou jiná 

stvoření, počká rytíř, jak souboj dopadne.  

Nakonec dovede postavy k mělkému břehu jezera, 
kde leží roztrhané a nepohřbené zbytky koně a 
rytíře. Je zřejmé, že tu ležím už desítky let. Zbroj i 
rytířův meč jsou kouzelné, ale dokud mu skupinka 
nevystrojí řádný pohřeb a předměty si přivlastní, 
bude na ně rytíř každou noc útočit, dokud k pohřbu 
nedojde. 

Půlnoční honička 
Scéna pronásledování. Vprostřed noci přišery nebo 
cizí postavy unesou někoho, koho má družinka 
hlídat (nebo na kom jí záleží). Skupinka je musí 
vystopovat, dohnat a vysvobodit zajatce. Pokud 
chcete být opravdu drsní, budou únosci silnější než 
skupinka a užití důvtipu, popř. vyjednávání, bude 
nezbytné. 

Pytláci? To neee.. 
V lese uslyší skupinka vzdálené zvuky rohů a 
výkřiky, které se budou přibližovat. Najednou se ze 
onoho směru vyřídí rozdivočelý kanec a zaútočí 
přímo do středu skupinky!  

Místní vládci jsou právě na lovu a postavy se do 
toho jen připletly. Brzy se objeví a pokud skupinka 
kance zabije, obviní postavy z pytláctví (i když po 
chvíli konverzace jim dojde, že pytláci u sebe 
obvykle nemívají bojové sekyry a široké meče..). 
Když se bude boj s kancem vyvíjet obtížně, mohou 
jezdci naopak družince pomoci. 

Rituál šelem 
Když rozhrnete porost 
kapradin ve starém 
hvozdě, mimoděk 
ustrnete. Na mělčině 
uprostřed říčky stojí na 
zadních enormně velký 
hnědý medvěd s vysoko 
vtyčenými předními 
tlapami. Na okolních březích říčky stojí šest 
největších vlků, jaké jste kdy viděli. Vypadají jako 
očarovaní, sedí na zadních, pohledy upřené na 
velkém medvědovi. 

Postoj medvěda je znepokojivě mnohem víc lidský 
nežli zvířecí. A zatímco se v myslích postav formuje 
podezření, začíná medvěd do vzduchu kreslit 
magické runy, které se rozzáří a točí kolem něj. Ve 
stejnou chvíli vlci zakloní hlavy a melodicky zavyjí, 
což vyvolá do vzduchu další sadu run tančících 
v protisměru. Z vody před medvědem se vynoří 
velký meč (sekyra) a runy se teď točí kolem něj. 
Jedna po druhé se ve zbrani „rozpustí“. Okolí svítí 
magickým světlem. 

Jakmile se vstřebá poslední runa, začnou vlci měnit 
svůj tvar. V tu chvíli zapraská pod jednou z postav 
suchá větývka. Zapraskání načas zahlučí i šumění 
říčky, nad kterou se nese jako výstřel. Všichni se na 
otočili vaším směrem .. 

Rozbouřená řeka 
Skupinka spolu se svými zvířecími společníky 
cestuje horským kaňonem, úzkým a hlubokým, 
podél břehů horské říčky. Tající sněhy a nedávné 
deště však říčku proměnily na dravý proud. 
Skupinka tak dorazí k místu, kde řeka zabrala i 
úzkou kamenitou stezku.  Cesta zpět není ideální, 
už jen kvůli problémům s otáčením na úzké stezce. 
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Je potřeba, aby někdo  problematický úsek 
přeplaval nebo přelezl po skalách s lanem. 
Samozřejmě že celá situace bude mnohem 
napínavější, pokud má skupinka v patách 
pronásledovatele. A konečně, zaplavená část cesty 
může díky odneseným naplaveninám skrývat vchod 
do pozemí a s ním i zdroj pro další zápletku. 

Řádění přírody 
Přichází velká bouřka. 
Skupinka ji uvidí přicházet 
mnoho hodin dopředu. 
V závislosti na ročním 
období a regionu může jít o 
hurikán, tornádo, sněhovou 
nebo písečnou bouři. Pak 
přijde ve vteřině a naplno. 
Tady nestačí jen jeden hod na přežití. Pokud jsou 
postavy na vysoké úrovni, může se v bouři objevit 
jeden či dva elementálové, kteří setkání 
s přírodním živlem dodají patřičné kořeněnou 
příchuť. 

Síť tunelů 
Postavy objeví tunel vedoucí do nitra země. Brzy 
zjistí, že je mnohem delší než si myslely a vede do 
jeskyně , ve které je celé město osídlené nějakou 
podzemní rasou. Odtud vedou další tunely dál do 
hloubi země – postavy odhalily celý podzemní svět. 

Slabý si nic neodnese 
Poté co postavy našly v jeskyni plné příšer poklad, 
léčí se a rozhodují, kdo si co vezme, všimnou si, že 
nejsou sami. Vejde další dobře odpočatá družina 
s vozíkem, na který začne nakládat všechno, co 
není přišroubované k zemi. 

Smuteční vrba 
Souboj čarodějů ve 
výsledku zničil malý 
porost stromů, jeden 
z nich byl malý 
stromový ent. Jeho 
rodiče, smuteční 
vrby, teď staví 
každého, kdo na 
pohled vypadá 
alespoň trochu jako mág. Ale i když skupinka 
žádného mága nemá, může si od nich vyslechnout 
příběh o smrti mladého enta a pomoci entům ve 
spravedlivé odplatě. Entí důkazy jsou šaty a 
předměty čaroděje, který byl v souboji poražen. 

Možná ho někdo ze skupinky bude znát (v ideálním 
případě se bude jednat o zlého protivníka, kterého 
porazil nějaký blízký spojenec skupinky). 

Souboj titánů 
Skupinka se vyskytne u bitky dvou skupin obřích 
nestvůr. Může jít o boj kvůli teritoriu, mezi dvěma 
kmeny nebo o invazi. Rozhodněte, zda budou 
příšery postavy ignorovat, nebo budou bojovat i 
s nimi, popřípadě zaměří svou pozornost jen na 
skupinku (drsná varianta). 

Soutěž v hádankách 
Při cestě lsem/divočinou postavy uvidí na 
mýtině/cestě před nimi ležet lesknoucí se zlaťák 
(už jen to může vést k dobře desetiminutové 
paranoie). Když zlato nakonec vezmou, uslyší 
skřehotavý/jemný hlas říkat „Tak zlata se vám 
zachtělo? Chtěli byste ještě?“ 

Zpoza stromů vyjde skřítek/světluška a nabídne 
postavám soutěž v hádankách. Když vyhrají, získají 
další zlato. Když prohrají, musí mu splnit jedno 
přání (což je vlastně miniquest, ale v žádném 
případě by ho skřítek tak nenazval). Přání se může 
týkat zneškodnění obřího pavouka či hada, varování 
bezohlednému lovci atd. Pokud skupinka úkol 
nesplní, může v budoucnu čekat podobný vzkaz od 
jiných hrdinů „připomenout“, co neudělali. 

Strach z malého 
Opatrní hrdinové se pohybují tiše skrz les 
k nepřátelskému ležení, když se jedna z postav 
zaplete do pavučiny jedovatého banánového 
pavouka. Její postrašený jekot probudí nepřítele. 
Něco podobného jsem zažil na skutečném 
vojenském cvičení, kdy jeden voják z party začal 
kvůli pavoučímu kousnutí křičet, tancovat a máchat 
kolem sebe. Kdyby se to stalo těsně u nepřítele, 
bylo by po překvapení. Klíčový tu nebyl fakt, jak 
moc byl pavouk nebezpečný, ale jak taková 
relativně drobná příhoda mohla ovlivnit osud celé 
družiny. Pavouci nejsou jediná hrozba, která může 
vyvolat strach. Podobně může zaúčinkovat varovné 
syčení malého plaza nebo třeba chřestýš. Zvrat 
může způsobit zvíře, které při překvapení vydává 
VELMI hlasité zvuky (takových zvířat může být ve 
fantasy světě víc než v tom skutečném). 

V různých prostředích se zvířata budou jinak 
schovávat: 

• Pláně: tvorové se schovávají ve vysoké 
trávě 
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• Poušť nebo písek: zvířata se schovávají pod 
písek a postavy na ně pravděpodobně 
šlápnou, teprve pak se zvířata ozvou 

• Skály a kameny: tvorové budou schovaní 
v proláklinách a za kameny 

• Lesy a džungle: zde je nejvíce míst na 
schovávání, zvířata mohou být nejen ve 
křovích, ale i ve výšce očí či ještě výš 
(doslova mohou na postavy spadnout). 

Pamatujte, že v takových situacích není skutečnou 
hrozbou malé zvíře, ale reakce na něj, proto 
vyžaduje zkušené hráče, kteří dokážou reakci své 
postavy adekvátně odehrát. 

Strašidelná procházka 
Tohle je velmi podivný les. Je 
tu temno. Skrz hustý porost 
jen stěží sem tam prosvitne 
slunce. Neslyšíte žádný ptačí 
zpěv ani cvrkot hmyzu. Je až 
příliš ticho. Vypravěč 
s dobrým popisným talentem 
a uměním vytvořit tu 
správnou atmosféru může 
podat cestu temným lesem 
napínavě, aniž by skupinka ve skutečnosti byť jen 
zahlédla jedinou příšeru. Nechte postavy házet na 
to, zda si něčeho nevšimnou nebo nezpanikaří. 
Můžou mít i různé halucinace z pocuchaných nervů 
– les už pro ně nebude bezpečným místem. 

Stromový ent v depresi 
Skupinka při průchodu lesem uslyší vzdálené 
chrčivé hluboké zvuky, které si nedokáží postavy 
nikam zařadit. Najednou ve zvucích zcela jasně 
rozeznají pláč – nějakého opravdu velkého tvora. A 
vskutku – na  mýtině sedí velký stromový ent 
s větvemi na obličeji. Když si postav všimne, začne 
se jim hned kvůli něčemu omlouvat (to 
ponechávám na fantazii Vypravěče). Když se s ním 
postavy budou snažit změnit téma, začne se 
omlouvat kvůli něčemu jinému. Pokud budou 
postavy chtít nějak entovi pomoci, zadá jim nějaký 
úkol, a pak znovu, a zas.. skutečnost je taková, že 
je zakletý a nemůže se hnout z místa, ale součástí 
kletby je i to, že o ní nesmí mluvit – časem z tohoto 
zoufalého stavu dostal depresi. Samozřejmě že 
kouzlo sejmutí kletby by tu pomohlo – ale jak se o 
ní dovědět? 

Střet s ptačím hejnem 
Postavy letí rychle nízko nad zemí, když v tom se 
jim do cesty připlete ptačí hejno. Ve fantasy 
prostředí může postavy ptačí hejno srazit 
z létajícího koberce (pegasa, gryfa), ve sfi-fi 
světech se zas připlete do motoru nebo trysek. 
Motory mohou být poničené natolik, že to povede 
k havárii nebo nouzovému přistání. Ptačí nálet se 
nemusí konat jen v lesnaté krajině, úkryt pro hejno 
mohou představovat i husté keře. Záleží také na 
velikosti ptáků v hejnu – čím větší, tím budou 
výsledky střetu závažnější. 

Šípkové bludiště 
Skupinka při putování dorazí k hradbě z šípkových 
keřů, 6 až 9 metrů vysoké. Od pohledu je jasné, že 
vznikla magicky, už jen kvůli ostře řezaným 
chodbám, které do ní vedou. Tvůrce bludiště, 
minotaur s druidskými schopnostmi, do něho láká 
svou kořist a pak ji v bludišti pochytá. Jelikož umí 
ovlivňovat jeho vzhled, není pro něj problém 
zařídit věčné bloudění nebo si přichystat únikovou 
cestu po přepadení.  Skrz keře je obtížné se 
prosekat, protože samy aktivně zahrazují cestu… 
smrtící past. 

Špatné zacházení během služby 
Postavy jsou najaty jako ochranka karavany, ale 
mají smůlu, protože jako šéfá dostanou naprostého 
hlupáka/ignoranta/sadistu. To znamená, že musí 
plnit nesmyslné rozkazy, dostávají málo jídla/pití 
nebo mají drsný rozpis služeb.  

Štíří hrozba 
Hluboké pouštní údolí 
dávno vyschlé řeky je 

rozbrázděno 
množstvím malých 
děr, takže jeho povrch 
připomíná na pohled 
nepovedenou plástev 

medu. V dírách sídlí škorpióni různých velikostí 
s nebezpečným jedovatým bodcem na ocase. 
Zkušené postavy se možná štírů nezaleknou, ale 
v množství je síla... 

Tábor opilých obrů 
Tábořící skupinka uprostřed noci najednou uslyší 
velmi hlasité zvuky hrdelní řeči a smíchu 
znedaleka, odkud vychází světlo táborového ohně, 
zdá se. Pokud postavy nic neudělají, budou celou 
noc poslouchat zvuky obří párty, které k ránu 
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ustanou, stejně tak oheň dohoří.  Když se 
rozhodnou celou záležitost prozkoumat, zjistí, že u 
nedalekého táboráku šest obrů oslavuje své 
vítězství nad orky či nějakou příšerou (opodál může 
být mrtvé obří tělo, u něj také něco k pití). 
Popíjejí z pivních soudků a pojídají opečené maso. 
Pokud se skupinka rozhodne pro přepadení, můžete 
upravit míru opilosti (a tudíž i nebezpečnosti) obrů 
podle její síly. Boj se samozřejmě může vyvinout i 
v neprospěch skupinky, ale útěk před opilými obry 
by neměl být až takový problém. 

Teritoriální oáza 
Postavy se ztratily 
v poušti a mohly by 
snadno zemřít 
z dehydratace. Šťastnou 
náhodou však najednou objeví oázu. Jezírko 
s vodou je uprostřed porostu palem obtěžkaných 
plody. Postavy mohou slyšet zpěv ptáků a také 
některé z nich vidět, jak loví hmyz nad hladinou 
jezírka.  Zatím to vypadá, že se oáza stane skvělým 
místem pro doplnění zásob vody, odpočinek a 
přenocování. Bohužel všechno nepůjde tak snadno. 
Jakmile postavy vstoupí pod první datlovou palmu, 
ptáci nad nimi začnou zběsile poletovat a vřeštět. 
Brzy se k nim přidají další. Překrásná scéna se 
změní na chaotickou – s ohlušujícím rámusem ptáci 
začnou postavy klovat do vlasů a do tváří. Někteří 
z nich zkusí dokonce proklovat zbroj a padnou 
k zemi mrtví. Tito extrémně agresivní a teritoriálně 
zaměření ptáci prostě udělají cokoli, aby ochránili 
své území. 

Trollí mýtné 
V cestě skupinky se vyskytne „neoficiální“ mýtná 
stanice – místní příšery si snaží přivydělat a tak 
postavily zátaras a vybírají od  projíždějících 
„mýtné“ – samozřejmě i za jejich zvířata. 

Trpasličí úkol 
Napříč lesem je k nalezení 
třináct trpasličích těl, 
každé visí ze stromu na 
tmavé liáně, zavěšené nad 
zemí. Byli těžce vyzbrojeni 
a všichni mají stejné tuniky 
se znakem černého kladiva. 
Jednalo se o elitní jednotku. Všude kolem jsou 
zabodané šipky z kuší, hodně se tu střílelo. Toto 
území je na míle daleko od nejbližší hory nebo 
dolu, trpaslíci nalezli svůj konec daleko od domova. 

Mrtvý velitel má u sebe drobnou knihu vázanou 
v trollí kůži. Původní text je už jen stěží 
rozeznatelný. Píše se v ní něco o zhoubě, která 
zničila dům Dugrithu (ztracený trpasličí rod). Ona 
zhouba je v knize symbolizovaná čtyřnohým tvorem 
s mnoha rohy. Nemá žádné jméno a v knize se píše, 
že se nepodobá žádnému pozemskému tvoru a 
nejde zabít. Všechny zbývající trpasličí rody  
ustavili tajné společenstvo mající za cíl, aby se 
podobný osud už nikdy neopakoval. Novějším 
písmem jsou připsány poznámky a poslední říká: 
„Pronásledujeme prchajícího a pokusíme se mu 
zabránit vypustit..“ (konec záznamu). 

Utíkejte, to je drak! 
Skupinka zažije dračí nálet, lépe řečeno přelet. 
Drak jen prolétne kolem, ale to stačí na to, aby se 
splašila jakákoli zvířata, která cestují se skupinkou.  
Koně se budou snažit svrhnout jezdce, psi se 
rozutečou. Je potřeba zvířata uklidnit, popř. najít – 
což může být začátek dalšího dobrodružství. 

Útok ptačích mužů 
Postavy cestují po široké cestě uprostřed lesa, když 
vtom za zákrutou před nimi uslyší v dálce výkřiky. 
Sluchově nadaná rasa (např. elf) nebo zloděj může 
zaslechnout zvuky jízdy na koni. Hned nato uslyší 
postavy několik skřeků, které nebudou umět zařadit 
a klapot koní se bude přibližovat. Zpoza zákrutu 
nevyřítí čtyři zakrvavení jezdci a budou se snažit 
projet skrz skupinku. Pokud se je postavy nebudou 
snažit zastavit, pojedou dál.  Když postavy budou 
pokračovat v cestě, za zákrutou se jim naskytne 
pohled na dvanáct ptačích lidí a tři bezvládná 
lidská těla na ležící na zemi. Ptačí lidé se na nich 
chystají hodovat. 

Boj s létajícími tvory je vždy zajímavý, zvlášť kvůli 
jejich převaze ve vzduchu, které se postavy musí 
nějak přizpůsobit. Pokud skupinka uteče mezi 
stromy, pravděpodobně je tam létavci nebudou 
pronásledovat, už jen proto, že svou kořist (tři lidé) 
mají. Pokud postavy povedou úspěšný boj, létavci 
to vzdají a dají tak skupince možnost zachránit 
alespoň dva ze tří přepadených.. možný začátek 
dalšího dobrodružství nebo alespoň nehynoucí 
vděčnosti. 

Uvězněná stonožka a neobvyklý úkryt 
Hluboko v lese skupinka narazí na strmou rokli, ze 
které se ozývají zvláštní klapavé zvuky. Po stěnách 
rokle pobíhá obří stonožka, která je v ní zjevně 
uvězněná a nemůže se dostat ven. Jde jí snadno 
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zabít stejně jako pomoci, to záleží na postavách. 
Ve stěně rokle si mohou všimnout otvoru – malé 
jeskyně, úkrytu, ve kterém objeví… (to už záleží na 
fantazii Vypravěče). 

Vertikální souboj 
Skupinka se na svém putování dostane k rokli, která 
sice není neschůdná, ale dostatečně strmá na to, 
aby při jejím překonávání hrozil pád. Zatímco si 
postavy dávají při přesunu dolů na dno a zas nahoru 
pozor, aby nepřišly o své vybavení, netuší, že útes 
si za domov zvolily tvorové xy (podle povahy terénu 
a zkušenosti postav). Ti čekají, až budou postavy 
„přilepené“ na skále a zranitelné, pak zaútočí. 
Souboj, u kterého hrozí pád z takové výšky, bude 
určitě dramatický.  

Vynucený pochod 
Postavy se při svém putování nevědomky dostaly na 
území ovládaném drobnými vílami pinie. 
Neviditelné víly je osloví a chtějí po nich okamžitý 
odchod ze svého území, jinak budou potrestány 
(případný trest nechám na vaší fantazii, podle 
povahy lesního lidu). Okamžitý odchod ale znamená 
celé dva dny (48 hodin) nepřetržitého pochodu bez 
zastavení. Na konci cesty budou postavy náležitě 
unavené a tehdy jim můžete do cesty přichystat 
střet s příšerou – pro zesláblé postavy bude velkou 
výzvou. Kdyby byl boj obzvlášť obtížný, mohou do 
něj zasáhnout víly a postavám pomoci. 

Výzva na mostě 
Pokud je ve skupince paladin nebo rytíř, postavy na 
jejich cestách přijet k mostu přes řeku, jehož 
druhý konec hlídá rytíř vyzývající všechny jemu 
rovné, kteří chtějí přejít, na souboj. Ten, kdo 
prohraje, se musí vzdát svého 
koně/meče/štítu/apod.  

Zajatec 
Postavy cestují starým 
hvozdem, zkratkou na cestě 
mezi dvěma městy, i když 
místní říkají, že v tomhle 
lese straší. Po půlnoci se 
postavám zjeví spektrální 
podoba, která postavy dovede až k jezeru 
ozářenému měsíčním svitem.  Na něm je ostrůvek 
tvořený kameny s jedním velkým černým uprostřed. 
Některé postavy (kněží, paladinové) mohou 
z kamene vycítit vycházející zlo. 

Když postavy prohledají místní záznamy (kroniky, 
knihovny, astrální duchy apod.), zjistí, že se tu 
kdysi odehrál zápas mezi čarodějnicí a knězem, 
nikdo neví, jak skončil, ale od té doby se v lese 
zjevují přízraky.  

V mé vlastní hře byla „čarodějnice“ dobrá 
kouzelnice a kněz posedlý. Oba při boji zemřeli, ale 
předtím se jí podařilo uvěznit démona v onom 
kameni. Ten má teď velmi omezené schopnosti a 
dokáže jen vyvolávat neškodné přeludy vábnicí 
poutníky. Samozřejmě že je cesta k jeho 
vysvobození (třeba pokropit kámen krví), a démon 
se snaží, aby se tak stalo. 

Zatopené pohřebiště 
Představte si pradávné pohřebiště, na jehož území 
vzniklo v průběhu staletí přírodní mělké jezero, 
jeho hladinu narušují jen malé „ostrůvky“ dosud 
vyčuhujících mohyl. Skvělé místo na noční setkání 
s nemrtvými nebo hledání konkrétní hrobky, která 
může (ale také nemusí) být už dávno zatopená. 

Zelená hrozba 
Když běžně 
uvažujeme o setkání 
v divočině, napadnou nás šelmy, nestvůry, zvířata. 
Jsou tu také inteligentní humanoidé nebo možná 
přirozené překážky. Ale co třeba rostliny? A co když 
půjde o polointeligentní rostliny? 

Skupinka cestuje hustou džunglí, když narazí na 
velké lusky ležící na zemi, s liánami vedoucími 
nahoru do temně zeleného baldachýnu stromů. 
Lusky jsou velké, až dva a půl metru, s přirodními 
ornamenty na slupce. Země kolem lusků je rozrytá, 
jakoby zde někdo něco tahal. 

Když tam skupinka bude stát, seshora se spustí 
další lusk, který se ale otevře a odhalí tak vnitřní 
podobu obří mucholapky – bude se snažit polapit 
jednu z postav, což nebude těžké a hned se zas 
zavře a začne trávit pomocí šťáv. Dostat postavu 
zevnitř bude problém, nehledě na to, že brzy 
upadne do bezvědomí nebo jí hrozí smrt z udušení. 

Navíc se některé další lusky začnou zvedat ze země 
a otevírat, odhalujíc tak zbytky předchozích obětí – 
zbraně, kostry, zbytky kůží. Ale kdo by se odvážil 
zkoumat ostatky delší dobu? A kdo vyšplhá do 
korun, aby nepostavil smrtící rostlině na její vlastní 
úrovni? 
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Zelená řeka krve 
Skupinku pronásleduje nepřítel, před ní je řeka 
zelené tekutiny (krve, slizu..) a viditelně rozházené 
kusy plovoucího materiálu. Pro zajímavost může 
mít tekutina vlastnosti kyseliny nebo pomalého 
jedu. 

Zlá vlna 
Lesem prochází dávný přízrak zanechávající za 
sebou stopu zla měnící vše, čeho se dotkne – 
stromy ožívají a zvířata získávají svítící oči a zlou 
náturu. Jediné bezpečné místo je v korunách 
stromů. Skupinku může vysvobodit její dávný 
nepřítel a spojit se s ní kvůli jedinému cíli – zničit 
přízrak. 

Zloděj v převlečení 
Skupinka se setká 
s potulným dráteníkem 
(výrobcem hraček), který je 
ve skutečnosti výtečným 
zlodějem. Převlek mu 
umožňuje beztrestně nosit 
většinu zlodějského náčiní. 
Cestuje od města k městu a vždy se tam za jeho 
pobytu odehraje nějaká slavná krádež. 

Zloději ovcí 
V horách poblíž města si skupinka všimne několika 
chlapíků v roztrhaném oblečení, jak mlátí ovčáka a 
berou mu jeho ovce. Vše to sleduje lépe oblečený 
jezdec na koni. Jedná se o výběrčího daní, takže 
snad se postavy nejdříve zeptají než něco začnou 
podnikat. Pokud chcete být vysloveně zlomyslný 

vypravěč, může se jednat o bandity vydávající se 
za výběrčí – ovčák je v bezvědomí a tak se k tomu 
asi jen tak nevysloví. 

Ztraceni! 
Pokud mají postavy určitý cíl své cesty, mohou se 
beznadějně ztratit. Zdůrazněte, že milníky 
nevypadají v pořádku, koryto řeky vede jinak, 
schází skála, která by měla připomínat gryfí hlavu 
apod. Bloudění lze svést na neúspěšný hod na 
orientaci, na neschopného průvodce, špatnou 
mapu. Toto je dobrá metoda, jak postavám 
„přihrát“ další dobrodružství.  Stačí po zemi 
„rozmístit“ několik stop, které už postavy dovedou 
tam, kam mají dorazit… 

Zvon zkázy 
Dobrodruzi se dostanou do zřícenin opuštěného 
nebo zničeného města. Jedna z mála neponičených 
věží má schodiště vedoucí k mosaznému zvonu. Při 
bližším prozkoumání mohou postavy najít na zvonu 
pečeť v dávném jazyce znamenající „Zkázu“. 
Pokud se budou snažit na zvon zazvonit, všimnout, 
že se ani nepohne, a to i v tom nejprudším větru. 
Nepomůže ani naolejování nebo kouzlení. Pokud se 
rozhodnou ve městě přespat (vypravěč může 
pomoci přicházející bouří), uprostřed nejtemnější 
noci se zvon náhle rozezní… 

Příběh v pozadí: zvon se nazývá Zkáza, protože je 
v něm silné strážní kouzlo. Rozezní se jen tehdy, 
když se k městu přiblíží hrozba schopná zničit nebo 
podmanit si většinu jeho obyvatel. Ano, skupinka 
dobrodruhů se tuto noc počítá jako obyvatelé.. 

 


