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Tvorba družiny

Pokud si vybereš nestandardní družinu
a později zjistíš, že potřebuješ doplnit buď
hrubou sílu nebo magického prskavkáře, najmi
si odpovídající cizí postavu (NPC). 

Nejsi-li si jistý, jaká varianta složení
družiny ti bude vyhovovat nejlépe, utvoř si
standardní družinu. Získáš tak přístup
k důležitým dovednostem (Skills)
i kouzlům (Spells). Kromě toho, najdeš-li
nějakou věc, vhodnou jen pro nějaké
konkrétní povolání, bude pravděpodobnější,
že ve svých řadách budeš mít někoho,
komu se taková věc hodí.

Výběr ras a vlastností

Jakmile se rozhodneš o poměru bojovníků
a adeptů ve své družině, bude se tvé další
rozhodování týkat toho, jakých ras budou
členové tvé družiny a jak mezi jejich šest
vlastností, sílu (Might), magii (Magic), výdrž
(Endurance), přesnost (Accuracy), rychlost
(Speed) a štěstí (Luck) rozdělíš volné body.          

Rozhodování mezi rasami a vlastnostmi je
propojené, takže je třeba brát v úvahu obojí.

Poznámka
Budeš také volit pohlaví svých postav, ale to
nemá na vlastnosti žádný vliv.

Přehled vlastností 
Zde je stručný přehled všech šesti vlastností
spolu s poznámkami, pro kterou postavu bude
která vlastnost jak důležitá.

Síla (Might)
Síla určuje bonus poranění při boji na krátkou
vzdálenost. Pro čisté kouzelníky, trávící většinu
času na chvostu družiny, sesílající kouzla a tu
a tam střílející šípy, není tato vlastnost tak
důležitá.

Pro bojovníky a kouzelníky, kteří počítají
s tím, že se budou angažovat v boji nablízko, je
síla nezbytná.

Poskytni svým bojovníkům vysokou
hodnotu síly (řekněme 15), ale neignoruj jiné
vlastnosti. 

Pro bojovníky je důležité vynikat i v dalších
vlastnostech, takže jim
nevyžeň sílu na úkor jiných
vlastností.

Magicky zaměřené
postavy se mohou
spokojit se silou mezi
hodnotami 7 až 9.

Rasa postavy bude mít vliv na její vlastnosti.
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Jakmile past jednou spustí, je současně
zneškodněna. Pak schránku, dříve chráněnou
pastí, můžeš bezpečně otevřít. 

Hledání skrytých předmětů a tajných dveří

Dovednost vnímavost (Perception) odhaluje
skryté pasti, dveře, páky a tlačítka. Není
používána aktivně, ale aplikuje se automaticky.
Pokud bude mít postava dostatečně vysokou
úroveň vnímavosti, skryté předměty se objeví.
Jak vysoká vnímavost je zapotřebí, aby se něco
objevilo, je předem dáno. Budeš-li mít
vnímavost na velmistrovské úrovni kvalifikace,
objeví se všechny skryté věci červeně označené.

Označenými oblastmi mohou být dveře
(které je třeba prozkoumat) nebo pasti
(které bývají na podlaze a je třeba se jim
vyhnout). 

Pití ze studen a kašen
Ze studen a kašen se pije tak, že se na ně klikne
(respektive, budou-li před tebou, zmáčkne se

mezerník, pozn. překl.). Mnohé vodní nádrže
mají na tvé postavy nějaký účinek, obvykle
blahodárný, ale někdy také ne. Důležité studny
a kašny jsou sepsány v Kapitole 6.

Boj

Efektivita tvé družiny v boji závisí na vlast-
nostech postav, bojových dovednostech,
magických dovednostech a vybavení. 
Bez ohledu na to, jakým způsobem hru hraješ
a jak cvičíš svou družinu, musíš bojovat 
s nepřátelskými nestvůrami a porážet je. 

Pravidla, kterými se řídí boj v Might 
and Magic IX, jsou prostá. Přiblížíš-li se
k nějakému nepřátelskému tvorovi, zaútočí na
tebe. Mnozí nepřátelé jsou vybaveni střelným
útokem a mohou na tebe zaútočit zdálky. 
Ti, kteří střílet nemohou, se přiblíží ztečí, dokud
se neocitnou tak blízko, že mohou zaútočit.

Jak často mohou tvé postavy nebo
nepřátelé útočit, závisí na hodnotě jejich
„vzpamatování se mezi útoky“, čili intervalu
mezi útoky (Recovery Rate). Čím je interval
mezi útoky nižší, tím častěji může postava
(nestvůra) útočit. U tvých postav je hodnota
intervalu mezi útoky závislá na jejich bojových
dovednostech, rychlosti a vybavení.

Bude-li tvá vnímavost dostatečně vysoká, označí se tajné dveře
a pasti červeně.

Neustále se snaž hledat nové způsoby, jak zefektivnit svou družinu
v boji.
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Pain Reflection (Zrcadlo bolesti)
POTŘEBNÉ DOVEDNOSTI
DOVEDNOST POTŘEBNÁ ÚROVEŇ DOVEDNOSTI

Temná Expertní
Spirituální Normální

Cena seslání —, 20, 20, 40
Interval —, 90, 60, 30
Cíl Čtyři členové družiny
Trvání Až 20 na bod sekundární

dovednosti

Kdykoliv nějaký nepřítel zasáhne bojovníka 
se seslaným Zrcadlem bolesti, bude sám také
zraněn. Podobně jako v případě elementální
aury, používej toto kouzlo při boji s nepřáteli,
kteří dokáží způsobit vážné fyzické poranění.

Paralyze (Ochrnutí)
POTŘEBNÉ DOVEDNOSTI
DOVEDNOST POTŘEBNÁ ÚROVEŇ DOVEDNOSTI

Temná Expertní
Elementální Normální

Cena seslání —, 25, 25, 25
Interval —, 120, 90, 60
Cíl Jeden nepřítel
Trvání Až 1 na bod primární

dovednosti

Ochrnutí zabraňuje nestvůře se po dobu trvání
kouzla pohybovat nebo útočit. Na bezmocný cíl
pak můžeš klidně útočit, neboť zásahy účinky
kouzla neohrozí. Proto je ochrnutí lepší 
než strach.

Phantom Fighter (Přízračný bojovník)
POTŘEBNÉ DOVEDNOSTI
DOVEDNOST POTŘEBNÁ ÚROVEŇ DOVEDNOSTI

Spirituální Expertní
Elementální Normální

Cena seslání —, 15, 25, 30
Interval —, 120, 90, 90
Cíl Jedna zbraň
Trvání Dokud nebude bojovník

zničen

Přízračného bojovníka lze seslat na jakoukoliv
sečnou (Blade) zbraň. Tím povoláš přízračného
experta v boji sečnou zbraní, ten se chopí
okouzlené zbraně a bude družině pomáhat
v boji.

Když kouzlo pomine, vezme si bojovník
zbraň jako odměnu za své služby. Proto toto
kouzlo nikdy nesesílej na své nejlepší zbraně,
sesílej ho na zbraně, které jsi měl v úmyslu
prodat. Kouzlo lze sesílat na jednoruční,
neokouzlené sečné zbraně.
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Rozvoj postav

Purify (Očištění)
POTŘEBNÉ DOVEDNOSTI
DOVEDNOST POTŘEBNÁ ÚROVEŇ DOVEDNOSTI

Světlá Expertní
Elementální Normální

Cena seslání —, 15, 25, 30
Interval —, 90, 90, 60
Cíl Jeden člen družiny
Trvání Okamžité

Očištění je univerzálním všelékem. Je schopné
očistit všechny životní síly cíle a zbavit ho tak
stavů, jako je otrava, nemoc, šílenství,
vystrašení, ochrnutí a dále, vyjma smrti. 
Toto kouzlo se nauč. Nejen že se hodí k léčení
členů družiny uprostřed boje, ale také po boji,
což snižuje potřebu vydávat se k nejbližšímu
chrámu.

Resist Death (Smrtivzdor)
POTŘEBNÉ DOVEDNOSTI
DOVEDNOST POTŘEBNÁ ÚROVEŇ DOVEDNOSTI

Světlá Expertní
Elementální Normální

Cena seslání —, 15, 20, 25
Interval —, 90, 60, 30
Cíl Jeden člen družiny

(expert, mistr), čtyři
členové 

Trvání Až 1 na bod primární
dovednosti

Smrtivzdor je kouzlo, které cíli poskytuje
mimořádnou odolnost vůči temné magii.
Pokud se nacházíš uprostřed těžkého boje 
se zlými kouzlícími nepřáteli, je na čase seslat
Smrtivzdor.

Spell Reaver (Požírač kouzel)
POTŘEBNÉ DOVEDNOSTI
DOVEDNOST POTŘEBNÁ ÚROVEŇ DOVEDNOSTI

Světlá Expertní
Spirituální Expertní

Cena seslání —, 15, 15, 15
Interval —, 120, 90, 90
Cíl Jeden nepřítel
Trvání Stálé

Požírač kouzel dokáže neutralizovat veškerá
kouzla seslaná na živé tvory v dané oblasti
(plocha je závislá na úrovni kouzelníkovy
kvalifikace). Nemůže odstranit magické pasti
z nestřežených truhlic a dveří. Požírač kouzel 
je efektivní proti nepřátelům, kteří na sebe
sesílají ochranná kouzla.

Town Portal (Městské brány)
POTŘEBNÉ DOVEDNOSTI
DOVEDNOST POTŘEBNÁ ÚROVEŇ DOVEDNOSTI

Elementální Expertní
Světlá Normální

Cena seslání —, 10, 15, 20
Interval —, 60, 60, 60
Cíl Družina
Trvání Okamžité

Kouzlo Městské brány dokáže teleportovat
družinu k oltáři, který se nachází v každém
větším městě. Nezkušený kouzelník dokáže
přenést družinu k nejbližšímu oltáři, zatímco
zkušený mág může přenášet k jakémukoliv
oltáři. Oltáře je třeba se nejprve dotknout, 
než se k němu můžeš teleportovat. Zvládnutí
tohoto kouzla ti ušetří čas cestování. 



OBLAST 1: ISLE OF ASHES
(POPELEČNÍ OSTROVY)

Yrsin dům
Verhoffinské ruiny
Lodní doprava do Sturmfordu a jinam, 

po kvestu

OBLAST 2: THJORGARD
Město Thjorgard
Thjoradské doly
Místečko (v provincii)
Thjorgardský palác (ve městě)
Aréna (ve městě)
Bembridgská univerzita (ve městě)
Cvičiště
Lodní doprava do oblasti 1, oblasti 3, 

oblasti 4, oblasti 5, oblasti 7, oblasti 8
Lodní doprava do oblasti 6 po kvestu
Pěší cesta do oblasti 6, oblasti 7 po kvestu
Pěší cesta do Horského průsmyku po kvestu

OBLAST 3: STURMFORD
Město Sturmford
Anskramská pevnost
Chrám Igdrasa (ve městě)
Sturmfordský palác (ve městě)
Beet Hoven
Pěší cesta do Drangheimu
Lodní doprava do oblasti 1, oblasti 2, oblasti 4,

oblasti 5, oblasti 7, oblasti 8
Lodní doprava do oblasti 6 po kvestu

OBLAST 4: DRANGHEIM
Město Drangheim
Drangheimský palác (ve městě)
Drangheimská věznice
Rokle mrtvých
Vesnička Drangheim (v provincii)
Klusův dům (ve městě)
Tábor Yobboeů
Pěší cesta do A3
Lodní doprava do oblasti 1, oblasti 2, oblasti 3,

oblasti 5, oblasti 7, oblasti 8
Lodní doprava do oblasti 6 po kvestu

OBLAST 5: GUBERLAND
Město Guberland
Chrám Gagaga
Sešlost (v provincii)
Doupě staré čarodějnice (v provincii)
Dookův hrad
Guberlandský palác (ve městě)
Lodní doprava do oblasti 1, oblasti 2, oblasti 3,

oblasti 4, oblasti 7, oblasti 8
Lodní doprava do oblasti 6 po kvestu

OBLAST 6: FROSGARD
Město Frosgard
Knihovní chrám
Frosgardský palác
Yanmirova oblačná pevnost
Labyrint záhad
Poloha lesního muže (v provincii)
Pěší cesta do oblasti 2, do oblasti 7
Lodní doprava do oblasti 2, oblasti 3, oblasti 4,

oblasti 5, oblasti 7, oblasti 8, vše po kvestu

OBLAST 7: THRONHEIM
Město Thronheim
Horský průsmyk
Thronheimský palác
Inventa Storca
Chrám Ratatosk (ve městě)
Pěší cesta do Yorwicku (tunelem)
Pěší cesta do Frosgardu
Lodní doprava do oblasti 1, oblasti 2, oblasti 3,

oblasti 4, oblasti 5, oblasti 8
Lodní doprava do oblasti 6 po kvestu

OBLAST 8: LINDISFARNE
Vesnička Lindisfarne (v provincii)
Lindisfarnské opatství
Ta´Sarská akademie
Lodní doprava do oblasti 2, oblasti 3, oblasti 4,

oblasti 5, oblasti 7

OBLAST 9: YORWICK
Bojiště (v provincii)
Farmářská vesnička (v provincii)
Lichovská dílna
Čarodějova kuchyně
Spojovací tunel do Thronheimu

OBLAST 10: ARSLEGARD
Město Arslegard
Zásvětí
Temná chodba
Síň Bohů (ve městě)
Lázeň
Hrobka 1000 hrůz
Teleport do Temné chodby
Teleport do Hrobky 1000 hrůz
Teleport do oblasti 2
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GUBERLAND

OBLAST 10:
ARSLEGARD

CHEDIAN
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Přehled Chedianu

Jak můžeš poznat z mapy, Chedian není jedna
souvislá pevnina. Vzhledem k tomu, že není
vždy možné cestovat pěšky z jednoho místa 
na druhé, je důležitým způsobem dopravy
cestování lodí. Později ve hře, až tvá družina
získá teleportační kouzla, se budeš moci
spolehnout na ně a rychle a efektivně se
dostávat, kamkoliv budeš potřebovat. 

Hlavní oblasti Chedianu

Hlavních chedianských oblastí či provincií je
šest: Sturmford, Drangheim, Guberland,
Thjorgard, Frosgard a Thronheim. Považujeme
je za hlavní oblasti, protože všechny spojuje
několik důležitých vlastností: 

Všechny obsahují jedno větší město,
které má svou vlastní mapu.
Města mají všechny základní služby,
včetně různých obchodů, cvičišť,
hostince a radnice.
Všem vládnou jarlové, s nimiž budeš
často mluvit a plnit pro ně různé úkoly.
Ve velkých městech se nacházejí oltáře
Městských bran, takže se mezi nimi
můžeš snadno přemisťovat, jakmile
ovládneš kouzlo Městské brány.
Všechny mají přístavy, takže se do nich

dá dostat i lodí, ačkoliv ve Frosgardu
musíš napřed splnit úkol, kterým se
přístav zprovozní.

V těchto velkých městech strávíš dosti
herního času.

Pohraniční oblasti Chedianu
Kromě těchto hlavních chedianských oblastí

navštívíš také kraje „pohraniční“. Jsou to
Lindisfarne, Yorwick a Popeleční ostrovy.

Tyto oblasti nemusejí být nutně menší
než oblasti hlavní a zcela určitě nejsou ani
bezpečnější. Za pohraniční je považujeme
proto, že jim scházejí některé prvky, obsažené 
v krajích hlavních:

V žádném pohraničním kraji nevládne
jarl.
V žádném pohraničním kraji není větší
město.
V žádném pohraničním kraji není oltář
Městských bran.

Kromě toho se mohou různě lišit.    
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Na Popelečních ostrovech je přístav, 
ale není zde vesnice ani žádná jiná lidská osada.
Je to převážně pustina bez jakýchkoliv obchodů
nebo zařízení.

V Lindisfarne je také přístav a lidská
vesnice. Ve vsi je několik krámků, ale nikoliv
úplná nabídka obchodů a služeb jako ve  městě. 

Yorwick má také vesnici, ale pouze jeden
obchod. Není zde žádný přístav, takže se sem
musíš prvně vydat pěšky.

Mimo Chedian

Mimo Chedian existují určité oblasti, které se
nehodí do této kapitoly. Jejich podrobný popis
by odhalil mnoho herních překvapení, která
zatím třeba ještě nechceš znát. Podrobné údaje
o těchto oblastech najdeš v Kapitole 6. 

Cestování
Dostat se z jedné provincie do druhé nemusí
být vždy snadné. Cestování po zemi je pomalé 
a často je provází boj během cesty přes území
obsazené nepřátelskými tvory. Lodní doprava je
rychlá a pohodlná, ale lodě často neplují tam,
kam bys potřeboval, nebo kdy bys potřeboval. 
Zde je přehled několika metod cestování z jedné
provincie do druhé.

Pěší cestování
Následující tabulka ukazuje, kam lze cestovat
pěšky. 

Pěší cestování
Z CÍL 1 CÍL 2 CÍL 3
Drangheim Sturmford — —
Frosgard Thjorgard Thronheim —
Guberland — — —
Isle of Ashes — — —
Lindisfarne — — —
Sturmford Drangheim — —
Thjorgard Frosgard Thronheim —
Thronheim Frosgard Thjorgard Yorwick

(po splnění 
úkolu)

Yorwick Thronheim — —

Všimni si, že pěší cesta z Thronheimu 
do Thjorgardu se uvolní teprve po vyčištění
horského průsmyku, spojujícího obě provincie,
od nepřátelských nestvůr. (Vyčištění horského
průsmyku je současně jeden z herních úkolů.)

Podobně jsou nebezpečnými nestvůrami
obsazeny i Spojovací tunely (Connecting
Tunnels) mezi Thronheimem a Yorwickem.
Tyto nestvůry je třeba porazit, aby se tunely
zprůchodnily. 

Konečně, jak můžeš vidět z tabulky, jsou
některé oblasti pěšky zcela nepřístupné. Jsou to
Popeleční ostrovy, Lindisfarne a Guberland.
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Přehled Chedianu

Čtyřlístek

Čtyřlístek (Clover) přináší postavě (která jej
„použije“), jeden dovednostní bod. Čtyřlístky
lze nalézt jako cennosti. Kromě toho se ve
většině velkých chedianských měst nachází
někde dva trsy trávy se čtyřlístkem. Na každém
trsu si můžeš utrhnout jeden čtyřlístek. 
Budeš-li trpělivý při hledání čtyřlístků, můžeš
své družině skutečně pomoci.

Tajné oblasti

Mnohá místa ve hře obsahují skryté prvky, jako
jsou pasti, tajné páky a spínače nebo tajná
dvířka. Pokud budeš mít v družině nějakou
postavu, jejíž hodnota vnímavosti (Perception)
bude rovna nebo bude i vyšší, než je koeficient
vnímavosti v daném místě, budou tajné prvky
rudě zářit. 

Doporučujeme, aby se alespoň jedna
postava v družině specializovala na vnímavost 
a vycvičila se v této dovednosti co možná
nejvíce, a také co možná nejdříve. Jinak budeš
mít potíže objevit v herním prostředí skryté
prvky. 

Instruktoři a výcvik

S postupem hry pátrej neustále po instruk-
torech dovedností. Tito instruktoři si za zvýšení
kvalifikace tvých postav jak na úroveň experta,
tak i mistra či velmistra, účtují poplatek. Hledej
také cvičiště, kde si tvé postavy mohou zvýšit
úroveň. 

Seznam instruktorů a jejich poloha
Chedianští instruktoři jsou dvojího druhu.
Ti nejrozšířenější učí danou dovednost 
na úroveň experta i mistra, zatímco ti druzí
vyučují pouze na úroveň velmistra. 

Následující tabulka informuje o tom, 
kde najdeš kterého instruktora pro kterou
dovednost. Instruktoři se v hlavním městě
nacházejí vždy na stálém místě, obvykle se
procházejí po ulicích. 
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Atlas Chedianu

Lichovská dílna (Lich Lab)

Lichovská dílna je mimořádně obtížným
místem, kvůli tlupám nemrtvých, kteří se zde
usadili. Nejhorším je z tohoto místa dolní
patro, kde je několik velkých, obtížně zvlád-
nutelných skupin lichů a dalších nepřátel.
Pokud jsi sem přijel proměnit některého člena
na liche, budeš muset celé místo vyčistit. Pokud
jsi sem zavítal kvůli boji a pokladům, najdeš
obého na každém kroku.

Do lichovské dílny vstoupíš středním
patrem (úroveň B).

Vnímavost: 17
Obtížnost zámků:17
Nebezpečnost pastí:9
Úroveň pokladů: 5
Tvorové: Lichové, létající oči,

dagrellové, kostlivci
Obnovení: 150

Místopis lichovské dílny, úroveň B
(vstupní patro)
ČÍSLO NÁZEV POZNÁMKY

Vchod Tudy z Yorwicku do lichovské 
dílny vstoupíš.

Elixírové ingredience, Elixírové ingredience a baňky leží  
baňky na polici při severní stěně.
Schody do patra A Tyto schody vedou nahoru do patra A.
Schody do patra C Tyto schody vedou dolů do patra C.
Truhly –

Místopis lichovské dílny, úroveň A
(horní patro)
ČÍSLO NÁZEV POZNÁMKY

Schody z patra B –
Stroj na výrobu kostlivců Chceš-li vyrobit další kostlivce, 

zatáhni za páku.
Elixírové instrukce Papír na stěně vysvětluje, jak vyrobit 

vyprazdňovací lektvar.
Kotlík a kahan V kotlíku nad ohněm uprostřed 

místnosti ohřej baňky a ingredience, 
na Bunsenovu kahanu v severový
chodním rohu vyprazdňovací lektvar 
dokonči.

Truhly –

Úroveň 
B

Úroveň 
A

Úroveň 
C
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Tvorové

Armored Magreeb (Magreeb pancéřnatý)
Typ Magreeb
Úroveň 33
Životy 263
AC 14
Maximální rychlost 150
Pohyblivost —
Let Ne
Útočný dosah 36
Útočná vzdálenost 60
Interval 40
Bonus —
Zkušenost 2 129
Druh pokladu Náhodný
Úroveň pokladu 4

Útoky
ÚTOK DRUH PORANĚNÍ PORANĚNÍ
Nablízko Fyzické 8d6
Střelný Fyzické 6d6

Kouzla: Žádná

Odolnosti
ODOLNOST HODNOTA
Fyzická 0
Elementální 0
Temná 0
Světlá 0
Spirituální 0

Astral Iky (Astrální létavec)
Typ Létavec
Úroveň 18
Životy 103
AC 17
Maximální rychlost 300
Pohyblivost 6
Let Ano
Útočný dosah 36
Útočná vzdálenost 50
Interval 30
Bonus Nemoc (Střední)
Zkušenost 756
Druh pokladu Předmět
Úroveň pokladu 1

Útoky
ÚTOK DRUH PORANĚNÍ PORANĚNÍ
Nablízko Fyzické 2d5+8
Střelný Fyzické 1d5+8

Kouzla: Žádná

Odolnosti
ODOLNOST HODNOTA
Fyzická 0
Elementální 0
Temná 0
Světlá 0
Spirituální 0

Arienh A’Klindor
Typ Středně silný jedinec
Úroveň 20
Životy 120
AC 14
Maximální rychlost 150
Pohyblivost —
Let Ne
Útočný dosah 36
Útočná vzdálenost 60
Interval 30
Bonus —
Zkušenost 900
Druh pokladu —
Úroveň pokladu —

Útoky
ÚTOK DRUH PORANĚNÍ PORANĚNÍ
Nablízko Fyzické 3d2
Střelný — —

Kouzla PRIMÁRNÍ SEKUNDÁR.  
KOUZLO ÚROVEŇ SKILL SKILL
Elementální výboj Expert 6 1
Oblak jedu Mistr 7 4

Odolnosti
ODOLNOST HODNOTA
Fyzická 0
Elementální 20
Temná 20
Světlá 20
Spirituální 20

Bandit (Loupežník)
Typ Loupežník
Úroveň 22
Životy 139
AC 16
Maximální rychlost 250
Pohyblivost 4
Let Ne
Útočný dosah 36
Útočná vzdálenost 60
Interval 30
Bonus Krade x 2
Zkušenost 1 056
Druh pokladu Náhodný
Úroveň pokladu 2

Útoky
ÚTOK DRUH PORANĚNÍ PORANĚNÍ
Nablízko Fyzické 2d4+10
Střelný Fyzické 2d4+10

Kouzla: Žádná

Odolnosti
ODOLNOST HODNOTA
Fyzická 15
Elementální 15
Temná 15
Světlá 15
Spirituální 15
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Excala Banna
Druh předmětu Končíř
Úroveň pokladu 6
Základní cena 20,000
Identifikace a oprava 20
Ničivost 4d6+50
Interval 55
Omezení —
Účinky -5 přesnost, -5 výdrž, 
+50 štěstí 

Tento žlutoskvoucí meč je mezi frosgardským lidem
legendární. Říkají, že patřil jejich legendárnímu
hrdinovi Ericovi, který zdá se nebyl nikdy připraven
k boji. Říká se, že se meč vynořil z jezera, když Eric
vykřikl: „Juhů!“ 

Mevan Sword (Mevanský meč)
Druh předmětu Palaš
Úroveň pokladu 6
Základní cena 1 500
Identifikace a oprava 20
Ničivost 10d5+35
Interval 55
Omezení —
Účinky Zlomí se po prvním použití.

Mevanský meč je ryzí zlo. Vynořil se na počátku
tohoto století, po té, co byl pohřben pod sutí 
při Velkém kataklysmatu. Ten, komu patřil, se jím
buď zapřísahal nebo jím zhynul.

Jorhgamesh
Druh předmětu Šavle
Úroveň pokladu 6
Základní cena 21,000
Identifikace a oprava 20
Ničivost 3d6+25
Interval 55
Omezení 25 přesnost
Účinky -50 many, +20 přesnost,
+10 rychlost, +10 rychlost

Jorgamesh nechal vyrobit Olaf Tlustý během svého
krátkého panování ve funkci frosgardského jarla.
Olaf věřil, že tímto mečem dokáže dobýt a sjednotit
všechny chedianské rody.  

Black Heart (Černé srdce)
Druh předmětu Dýka
Úroveň pokladu 6
Základní cena 23 000
Identifikace a oprava 20
Ničivost 5d6+70
Interval 45
Omezení —
Účinky Zvýšená ničivost, zvýšená
pravděpodobnost zásahu, zvýšená
rychlost

Před mnoha lety vedl chedianské válečníky Halfred
Černý. Tato dýka byla jeho neustálou společnicí. 
Po jeho smrti byla pohřbena s ním. Jeho hrob byl
brzy vypleněn a obsah hrobu rozprodán.

Integris
Druh předmětu Dýka
Úroveň pokladu 6
Základní cena 20 000
Identifikace a oprava 20
Ničivost 2d6+60
Interval 45
Omezení —
Účinky +60 pravděpodobnost
zásahu, +15 bodů jedu, křehký

Tato dýka je pojmenována po starém ursaniánském
císaři, který jí spáchal sebevraždu v roce 225 BC.



236

Pure Endurance (Ryzí výdrž)
Součást výstroje Předměty
Úroveň pokladu 5
Základní cena 2,000
Identifikace a oprava 0
Interval 45
Omezení Jednou na postavu
Účinky Přidá 20 (trvale) k výdrži

Tento lektvar přidá 20 bodů (trvale) k výdrži.

Pure Accuracy (Ryzí přesnost)
Součást výstroje Předměty
Úroveň pokladu 5
Základní cena 2,000
Identifikace a oprava 0
Interval 45
Omezení Jednou na postavu
Účinky Přidá 20 (trvale) 
k přesnosti

Tento lektvar přidá 20 bodů (trvale) k přesnosti.

Pure Speed (Ryzí rychlost)
Součást výstroje Předměty
Úroveň pokladu 5
Základní cena 2,000
Identifikace a oprava 0
Interval 45
Omezení Jednou na postavu
ÚčinkyPřidá 20 (trvale) k rychlosti

Tento lektvar přidá 20 bodů (trvale) k rychlosti.

Pure Luck (Ryzí štěstí)
Součást výstroje Předměty
Úroveň pokladu 5
Základní cena 2 000
Identifikace a oprava 0
Interval 45
Omezení Jednou na postavu
Účinky Přidá 20 (trvale) ke štěstí

Tento lektvar přidá 20 bodů (trvale) ke štěstí.

Slaying Potion (Drakobijný nátěr)
Součást výstroje Předměty
Úroveň pokladu 5
Základní cena 2 000
Identifikace a oprava 0
Interval 45
Omezení Funguje pouze na 

zbraně
Účinky Přidá zbrani predikát
„drakobijství“

Nemagické zbrani přidá trvalý predikát 
„drakobijství“.

Manuály

Pro každou dovednost ve hře existuje manuál
(skill book). Tyto manuály umožní postavě
naučit se danou dovednost na normální
úroveň. Na postavy, které již dovednost
ovládají, nebo které se danou dovednost kvůli
omezení profesí nemohou naučit, nemá kniha
žádný účinek.

Všechny manuály jsou stejné, vyjma
dovednosti, kterou učí, takže nemá význam je
tu všechny jednotlivě uvádět. Je zde průměrný
rozdíl v ceně jednotlivých manuálů, a sice
následující:

Manuály zbraňových dovedností 
(čepel, kyj) mají cenu 50.
Manuály pro zbroj, uhýbání,
zneškodňování pastí, štít a identifikaci
věcí, respektive nestvůr, mají cenu 50.
Manuály magických dovedností (temná,
světlá) mají cenu 75.
Manuál šermířství má cenu 75.
Manuály pro dovednosti Obchodník,
Vnímavost, Opravování předmětů,
Tělesná zdatnost, Učenlivost a Meditace
mají cenu 250.


