
Mág  je bytost vnímající a ovládající magii pomocí jedné či více technik, což se na něm 
projevuje zabarvením. 

 
“Vizuální” podoba mágovy magie závisí čistě      
na hráči. Z hlediska pravidel nezáleží, zda mág        
vyvolává oheň, stínové ptáky, rostliny či blesky.       
Efekt kouzla “za 1 magicky” je vždy stejný. Hráč         
ale již od počátku určí své magii podobu, se         
kterou pracuje po zbytek hry. Když se naučí nové         
kouzlo, určí současně, jak vypadá. Jednou za den        
může podobu jednoho svého kouzla vylepšit a       
postupně svou magii “ladit”. 

Hráč si sám určí způsob sesílání kouzel. Musí        
ale obecně zapadat do techniky, kterou se naučil.        
Všemi technikami lze seslat veškerá kouzla.      
Mág si vybere své techniky podle způsobu práce s         
magií, jenž mu “sedí”. 

Techniky jsou dovednostmi, kupují se za expy, lze se jich naučit více, maximálně však tři.               
(Seznam technik viz Dovednosti.) Když mág sesílá kouzlo, musí jej znázornit RPčkem podle             
techniky, jíž se naučil: 
- k seslání kouzla I. stupně musíš RPčkem znázornit využití alespoň jedné techniky 
- k seslání kouzla II. stupně musíš RPčkem znázornit využití alespoň dvou různých technik 
- k seslání kouzla III. stupně musíš RPčkem znázornit využití alespoň tří různých technik 
(Pokud znázorňuješ více technik, musíš je buď ZNÁZORNIT POSTUPNĚ; nebo sesílání           
ÚMYSLNĚ PROTÁHNOUT. Dodržuj pravidlo “silnější kouzlo sesílám delší dobu”.) 

Ovládání magie skrze techniky vede k posílení a přizpůsobení se těla (stejně jako sílí tělo               
šermíře či kováře podle toho, co denně dělá). Tomuto se říká “Zabarvení ” = vizuální prvek ná                
mágově těle, součást kostýmu, odpovídající mágově magii.  

Př.: vlasy (plameny), oči, kůže (obdoba tetování, kamenné šupiny), listy, pramínky           
vody v záhybech oděvu, části zvířecích těl (zobák, peří, spáry, drápy…) atd. 

Typ i míra výraznosti Zabarvení závisí čistě na hráči mága, sílí však s rostoucí mágovou mocí.                
Čím silnější je mág, tím více je spjat s magií a tím výraznější je jeho Zabarvení. 

 
Magie 

Magie přímo nezraňuje, ale ovlivňuje. Vše      
magické ve hře, co není bestiář, má Vliv.        
Vliv je číslo, jež musí mág dorovnat (odolat        
mu), aby změnil/zničil magický efekt. 

Mág odolává a potlačuje pokřivení magi-      
ckého efektu. Při neúspěchu pokřivení     
zůstává, než si jej vyléčí; trvalé pokřivení i        
po vyléčení zanechá “jizvu” (zmutovaná, ale      
použitelná část těla, pouze bolí/svědí). Typ      
pokřivení  je popsán u jednotlivých efektů. 



Pokřivení = magické zranění vypadající jako mutace či znetvoření. Vliv jednoho magického            
efektu ovlivní jednu doposud nepokřivenou část těla, jíž pak nelze správně používat: 

1) levá paže 2) pravá paže 3) levá noha 4) pravá noha 5) hlava 6) hruď 7) záda 
Mág, jenž byl pokřiven na všech částech těla, se trvale mění na pokřivenou magickou bestii .               
Podobu i umístění pokřivení  si určuje hráč v logické návaznosti na efekt, s nímž se utkal. 

Základní odolání magickým efektům (bez pomoci kouzel) probíhá čistým Souzněním s magií : 
- magický portál – pokud odoláš, smíš pouze ty sám po následující hodinu průchodem             

procházet (pak musíš znovu odolat jeho Vlivu) 
- magický jev (lokace/průvodka) – pokud je na průvodce popis “slabý”, zlomil jsi jej;             

pokud je popis “silný”, jednu hodinu na tebe samotného nepůsobí (magické jevy            
ovlivňující kohokoliv ve své blízkosti) NEBO jednu hodinu nepůsobí na svou oběť            
(magické jevy ovlivňující jeden konkrétní cíl) 

- magická bytost (lokace/průvodka) – můžeš vyhnat/potlačit magickou bytost, kterou         
neztvárňuje bestiář, a která posedla místo/osobu; v případě popisu “slabý” magickou           
bytost vyženeš; v případě “silný” její vliv na hodinu potlačíš (jako u magického jevu) 

V případě neúspěchu utržíš pokřivení  (“slabý” magický efekt) či trvalé  pokřivení  (“silný”). 

 
Odliv a věčný odliv technik 

Mág může své techniky použít nad bezpečný limit (viz dovednost Technika ). Způsobí si odliv              
– nemůže použít techniky, kterými u sebe odliv vyvolal, dokud se nevyspí a nenastane nejbližší               
západ či východ slunce; dále za každé použití techniky při odlivu utrží trvalé pokřivení na jedné                
části těla. (Následky odlivu  lze zmírnit, ale vždy zůstávají jizvy.) 

Využití techniky zablokované odlivem je zapovězené – po ukončení kouzla nastává věčný            
odliv, zničení mágovy mysli. Tělo funguje, srdce tluče… ale mág nereaguje. Leží, dívá se              
jedním směrem, nebo jen brebentí coby prázdná schránka bez vědomé vůle. Ta byla věčným              
odlivem  roztříštěna. 
  



Magické dovednosti 

Souznění s magií (3 expy – centrální dovednost; lze vzít opakovaně) 
Vždy vidíš bytosti s fialovou šerpou/páskou a můžeš číst průvodky “Magie”. Dokážeš            
vstupovat do otevřených magických portálů a odolávat Vlivu  magických efektů. 
Umíš používat magické krystaly. 
Naučíš se jedno nové kouzlo , NEBO si jedno kouzlo  vylepšíš na vyšší úroveň. 

Technika (9 expů – dovednost lze vzít opakovaně,  maximálně  třikrát ) 
Naučil ses používat techniku dle svého výběru: 

- texty  (vytváříš texty do magických knih, svitků, destiček ad.) 
- symboly  (kreslíš kruhy či jiné obrazce, které nejsou přímo písmem) 
- ohniska  (využíváš fokusy – hůl, soška, prsten, přívěsek, klobouk…) 
- tělo  (využíváš gesta – nohou, rukou, bojová cvičení, tanec…) 
- hlas  (využíváš magické litanie – slova, zpěv, řev, rýmy…) 

Techniku můžeš bezpečně využít dle svého Souznění s magií – např. devítkové Souznění s              
magií  ti umožní využít každou tvou techniku 9x “za den” (= mezi dvěma dlouhými spánky). 
Zadarmo získáš jedno nové nadání ,  NEBO si jedno nadání  rozvineš na vyšší úroveň. 
 
Specialista  (0 expů; nemůžeš si již vzít dovednost  Pasivní mág ) 
Ovládáš pouze jednu techniku a smíš ji použít dvojnásobně, než běžný mág. Např. devítkové              
Souznění s magií  ti umožní použít tvou jedinou techniku osmnáctkrát za den. 
 
Pasivní mág (0 expů; nemůžeš si již vzít dovednost  Specialista ) 
Soustředíš se pouze na jedno kouzlo (jiná se neučíš ani nevylepšuješ). Když posílíš své              
Souznění s magií , vylepšíš si své kouzlo, NEBO se naučíš/vylepšíš si jedno nadání. 



Magické krystaly  získáš nadáním Účelný  či na lokacích/questech; spotřebováním 1 krystalu lze: 
- vyléčit jedno běžné pokřivení ; trvá 1 hodinu od spotřebování krystalu 
- navýšit Vliv  vlastního kouzla o 1 (lze kumulovat) 
- navýšit jedno své odolávání Vlivu  o 1 (lze kumulovat) 
- navýšit počet cílů jednoho kouzla o 1 (pokud kouzlo cíle má; lze kumulovat) 

Stupně Souznění s magií dle univerzity v Tenninu: 
 

Kouzla: 
Získávají se skrze jiné dovednosti. Nižší stupeň je vždy prerekvizitou pro vyšší stupeň kouzla .              
Stupeň také vyjadřuje počet technik, jež je nutné využít k seslání kouzla. 

Vymítačka I 
Sesláním kouzla oslabíš/zaženeš jednu magickou bytost, ale musíš odolat jejímu Vlivu : 
ÚSPĚCH: “slabá” bytost zmizí  ||  “silná” nepůsobí tolik hodin, kolik je tvé Spříznění s magií . 
NEÚSPĚCH: jako úspěch, ale “slabá” bytost ti způsobí pokřivení   ||  “silná” trvalé pokřivení . 

- při odolání Vlivu vynásob své Souznění s magií stupněm své  Vymítačky 
- nelze použít na bestiář  ani k lámání magických jevů (kouzel, očarování atd.) 
- lze posílit  Pátračem 

Vymítačka II 
Sesláním kouzla pohltíš jednu magickou bytost, musíš svým Vlivem  překonat její: 
ÚSPĚCH: jsi jako jediný ovlivněn magickou bytostí (i v případě, že působila plošně);             
tvé maximum životů stoupá o 1, pokud padneš na 0 životů, bytost zmizí; můžeš dvakrát               
(“slabá” bytost) či čtyřikrát (“silná”) za den zranit magicky kohokoliv za 1 (každému             
útoku musí předcházet znázornění jedné techniky, kterou ovládáš; toto znázornění          
nevyčerpává limit využití techniky). Útok musíš doručit pravidlovou zbraní či          
měkčeným míčkem; zbraň nesmí být z herního železa/oceli. 
NEÚSPĚCH: bytost je volná; “slabá” ti způsobí pokřivení   ||  “silná” trvalé pokřivení . 

- nelze pohltit bytost ztvárněnou bestiářem  ani portály, očarování atd. 
- tvůj Vliv =  stupeň  Vymítačky *  Souznění s magií; lze posílit  Pátračem 
- uvěznění bytosti ve vlastním těle DOPROVOĎ KOSTÝMEM (Zabarvení) 

Vymítačka III 
Sesláním kouzla zaženeš “silnou” magickou bytost, musíš odolat jímu Vlivu : 
ÚSPĚCH: “silná” bytost zmizí. NEÚSPĚCH: jako úspěch, ale utržíš pokřivení . 

- platí stejná omezení i bonusy jako u  Vymítače I 



Lamač I 
Sesláním kouzla potláčíš/lámeš magický jev, ale musíš odolat jeho Vlivu : 
ÚSPĚCH: “slabý” jev zmizí  ||  “silný” nepůsobí tolik hodin, kolik je tvé Spříznění s magií . 
NEÚSPĚCH: jako úspěch, ale “slabý” jev ti způsobí pokřivení   ||  “silný” trvalé pokřivení . 

- při odolání Vlivu vynásob své Souznění s magií stupněm svého  Lamače 
- nelze použít k vyhnání magické bytosti z místa, předmětu či živého tvora 
- lze posílit  Pátračem 

Lamač II 
Sesláním kouzla ochráníš tolik cílů o velikosti dospělého člověka, kolik je tvůj stupeň             
Lamače . První “slabý” magický jev na ně neúčinkuje; “silný” také neúčinkuje, ale mág             
sesílající ochranu utrží pokřivení . Následně ochrana mizí ze všech cílů. 

- kouzlo ochrání všechny cíle před prvním plošným magickým jevem 
- i magický jev zasahující pouze jeden z cílů stačí, aby ochrana zmizela ze všech 

Lamač III 
Sesláním kouzla lámeš “silný” magický jev, ale musíš odolat jeho Vlivu : 
ÚSPĚCH: “silný” jev zmizí. 
NEÚSPĚCH: jako úspěch, ale jev ti způsobí pokřivení . 

- platí stejná omezení i bonusy jako u  Lamače I 

Poutnice I 
Sesláním kouzla otevřeš zavřený magický portál. Musíš odolat jeho Vlivu: 
ÚSPĚCH: procházej portálem do nejbližšího západu/úsvitu; navíc ještě můžeš jednorázově          
provést počet “cílů o velikosti dospělého člověka” nepřesahující tvůj stupeň Poutnice 
NEÚSPĚCH: jako úspěch, ale “slabý” portál ti způsobí pokřivení   ||  “silný” trvalé pokřivení . 

- při odolání Vlivu vynásob své Souznění s magií stupněm své  Poutnice 
- lze posílit  Pátračem; pokud ovládáš  Lamače, připočti ještě jednou své  Souznění s magií 

Poutnice II 
Sesláním kouzla překonávej terén/prostředí, kterým by jsi jinak neprošla (láva, bažina,           
mrak kyseliny, jedovatý plyn, lepidlo…). Kouzlo působí, dokud zadržuješ dech; za           
každý stupeň Poutnice  se můžeš v průběhu jednou zhluboka nadechnout. 

- nemůžeš chodit skálou, roštím ani jinými relativně pevnými překážkami;         
nemůžeš chodit “po vzduchu”; můžeš chodit po hladině kapaliny 

- veškerý terén se k tobě po dobu trvání kouzla chová jako pohodlná pěšina 

Poutnice III 
Sesláním kouzla vytvoříš a ovládáš “bránu” do Zrcadlového světa. Bránou může           
projít libovolné množství čehokoliv, co se do ní vejde. Lze přepínat mezi: 

propouštění oběma směry   ||   jedním směrem   ||   žádným směrem 
Přepínání brány znázorni technikou (toto znázornění nevyčerpává limit využití         
techniky). Brána existuje tolik minut, kolik je tvé Souznění s magií . Můžeš            
kouzlo seslat znovu a interval prodloužit o stejnou dobu. Bránu lze dříve zrušit             
pouze zlomením. (Vliv  brány = stupeň Poutnice  * Souznění s magií ) 

- musíš vytvořit/nakreslit uzavřený obrazec = “rám” brány 
- obrazec může být v poloze vertikální – je nutné projít skrz 
- obrazec může být v poloze horizontální – je nutné do něj celý vstoupit,             

otočit se kolem své osy, načež vystupuješ na druhé straně Brány 



Pátrač I 
Sesláním kouzla určíš vlastnosti magického efektu ve své bezprostřední blízkosti – smíš si             
přečíst průvodku a eventuálně si zvolit, zda jsi magický efekt spustil, či ne. Pokusíš-li se               
odolat/překonat Vliv  identifikovaného efektu, připočti si ještě jednou své Souznění s magií . 

- cíle svého identifikačního kouzla se nemusíš dotknout, ale musíš být tak blízko, aby jsi              
na něm viděl detaily (u cílů do velikosti dospělého člověka můžeš být vzdálen nejvíce              
dva metry daleko; u větších či menších cílů dle logiky) 

Pátrač II 
Sesláním kouzla vyvoláš kopii, která zaujme tvé místo ve světě; ty jsi přede všemi skryt               
(fakticky hraješ za kopii své postavy). Když kopie zmizí, získáš její vzpomínky, jakoby             
jsi vše prožil sám. Zapamatuj si místo seslání! 
ZNIČENÍ: kopii zničí zranění kouzlem, zlomení jiným mágem (Vliv kopie = Pátrač *             
Souznění s magií ) či když se ocitne na 0 životech; pokud se tak stane, utržíš pokřivení .                
Dej si ruce na hlavu a spěchej k místu, kde jsi kopii seslal. Zde se objevíš. 
NÁVRAT: kopie vydrží 1 hodinu. Během její existence můžeš kouzlo seslat znovu a             
prodloužit její trvání o další hodinu. Jinak kopie zmizí. Dej si ruce na hlavu a spěchej k                 
místu seslání, kde se objevíš. Pokud ti návrat trvá déle než minutu, utržíš pokřivení . 

- vždy se po zmizení kopie co nejrycheji vrať na místo seslání 
- kopie nemůže nic přenášet ani odnášet; může odložit svou počáteční výbavu, a            

opět ji zvednout; může se věcí dotýkat, otevírat cokoliv, co bylo k otevírání             
uzpůsobeno, šplhat, opřít se o něco; nemůže mluvit (lze komunikovat jinak) 

- kopie může sesílat kouzla stejně, jako ty sám –  s výjimkou školy hlasu 

Pátrač III 
Sesláním kouzla určíš místo v dosahu své paže, kam se jednou do nejbližšího             
západu či východu slunce můžeš okamžitě přenést a vzít s sebou cíl o velikosti a               
váze dospělého člověka za každých pět stupňů Souznění s magií . 

- cíle musí s přesunem souhlasit 
- kouzlo smíš znovu seslat až poté, co jsi předchozí využil 
- během přesunu nezastavuj herní čas , spěchej na cílové místo s rukou na            

hlavě – po dobu přesunu zkrátka na chvíli neexistuješ 
- kouzlo ti neumožní uniknout z Klatby / vniknout do Klatby 

Lovkyně I 
Sesláním kouzla aktivuješ svou herně neželeznou zbraň – ta nyní zraňuje magické bytosti             
ztvárněné bestiářem následující hodinu či do konce příštího boje (co nastane dříve). Za každých              
pět stupňů Spříznění s magií  můžeš jedním sesláním aktivovat o jednu zbraň více. 

- příklady zbraní: dřevěný meč, stříbrné kopí, luk s bronzovými šípy, skleněné hvězdice,            
rukavice metající střely (měkčené míčky)… 

- při zásahu hlaš MAGICKÁ; zbraň nelze efektivně využít proti tvé vůli 
(zbraň zraní magickou bytost pouze pokud s ní bojuješ přímo ty NEBO pokud vidíš/jsi si               
vědoma, že s ní bojuje někdo jiný a dáš k tomu byť jen “mentální” souhlas) 

Lovkyně II 
Sesláním kouzla můžeš pomocí své zbraně jedenkrát zmrzačit magickou bytost. 

- hlaš MAGICKÉ ZMRZAČENÍ 

  



Lovkyně III 
Sesláním kouzla můžeš pomocí své zbraně jedenkrát znehybnit magickou bytost          
do prvního dalšího zranění či po dobu 1 minuty; co nastane dříve. 

- hlaš “MAGICKÁ PARALÝZA… NA 1 MINUTU” 

Vyvolávač (kouzlo má jen 1 stupeň, lze se učit opakovaně; pokaždé urči a přidej bytost (zvíře,                
rostlinu, mini-magickou bytost typu rarach/bludička...) či element do svého “repertoáru”.) 
Sesláním kouzla vyvoláš bytost či element ze svého repertoáru, aby s tebou splynul/a na 15min               
či do konce příštího boje (co nastane dříve). Proměníš tak jednu z nepokřivených částí svého               
těla: levá paže, pravá paže, levá noha, pravá noha, hlava, hruď, záda . (Vyber před              
dokončením sesílání.) Část těla nabyde formy bytosti/elementu. Příklady: Kamenné nohy na           
procházení ohněm, drápy/pařáty na boj atd. 
V jednu chvíli můžeš mít proměněno více částí těla – každá vyžaduje vlastní seslání kouzla. 

- kovy nejsou elementy ; element je cokoliv neživého, co lze najít v přírodě 
- elementární proměnou nelze efektivně ničit ani útočit (ani oheň nepálí), ale je imunní na              

první dva útoky magických bytostí ztvárněných bestiářem a za každých pět stupňů            
Souznění s magií narůstá tento počet o 1;  nemagické útoky ji normálně zraňují 

- bytostní proměnou lze bojovat jako původní bytost (př. drápy na útok, ploutev coby štít              
apod.); lze zranit i magické bytosti ztvárněné bestiářem (hlaš MAGICKÁ ); hráč musí            
být vybaven pravidlovými zbraněmi, kontaktní boj je zakázán! 

- proměna neléčí zranění ani zlomeniny; zranění/poškození utržená v proměně zůstávají          
po jejím odeznění;  podpoř proměnu KOSTÝMEM 

Zaklínačka I 
<Pozitivní> Očarováním skryj jedno obydlí. Průměr plochy obydlí nesmí přesáhnout tvé           
Souznění s magií . K obydlí pak může přistoupit pouze ten, komu to dovolíš; nebo magická               
bytost, která překonala Vliv  tvého ukrytí. (Souznění s magií  * stupeň Zaklínačky .) 
<Negativní> Očarováním na 1 minutu vyřadíš nástroj/past z provozu, pokud má jakoukoliv            
neželeznou část. (Můžeš vyřadit třeba i závoru.) Nemůžeš vyřadit zbraň. Cíl kouzla musíš vidět              
a být od něj vzdálena maximálně 3 metry. 

- skrytost obydlí zkus znázornit větvemi či jiným maskováním (doporučujeme postavit          
někde stranou, kde budou méně nápadná) a vybav jej lokací “Obyčejný <terén>” (př.             
obyčejná louka, kus lesa atd.), s poznámkou “pokud ovládáš magii, přečti si průvodku” 

- u vyřazení předmětu hlas 1 MINUTU NEMŮŽEŠ POUŽÍT 

Zaklínačka II 
Zaklínadlem posil/oslab Vliv magických jevů/portálů o 1. Za každé tři stupně tvého            
Souznění s magií můžeš ovlivnit cíl o další 1. Takto můžeš ovlivnit magické             
jevy/portály nejdéle jednu minutu od využití Zaklínačky II (čili můžeš posílit i vlastní             
magický jev/portál, pokud jej sesíláš bezprostředně po použití této dovednosti). 

- oslabení se sčítá s oslabením skrze nadání  Účelný 
- ovlivnění zapiš do průvodky spolu s časem; jeden cíl může být posílen a oslaben              

pouze jednou do nejbližšího úsvitu/soumraku; pokud se jeden cíl pokusí stejně           
ovlivnit více mágů, první seslané zaklínadlo se podaří, ostatní selžou 

  



Zaklínačka III 
<Pozitivní> Sesláním vyvolej Klatbu na 1 hodinu na oblast o průměru tvého            
Souznění s magií v metrech. Nejsi-li uvnitř Klatby, nemůže do ní bez tvého             
svolení vstoupit žádná magická bytost, která nepřekoná její Vliv (stupeň          
Zaklínačky * Souznění s magií ). Pokud jsi uvnitř Klatby, nemůže do ní bez tvého              
svolení vstoupit žádná magická bytost, ani když Vliv překoná. Současně jsi           
každou minutu, kterou je Klatba pod útokem, vyčerpána za 1 život. Pokud se             
ocitneš na 0 životech, ať již uvnitř či vně, Klatba je zlomena. 
<Negativní> Jako pozitivní, ale Klatba trvá 15 minut a magickou bytost uvězní            
uvnitř. Nejsi-li uvnitř Klatby, může magická bytost uniknout překonáním jejího          
Vlivu . Jsi-li uvnitř Klatby, nemůže magická bytost uniknout bez tvého souhlasu.           
Pokud se ocitneš na 0 životech (ať již uvnitř či vně Klatby), Klatba je zlomena. 

- kdo chce zranit bytosti vně/uvnitř Klatby, musí celý vstoupit/vystoupit 
- coby “útok na Klatbu” se počítá jakákoliv snaha projít skrze ni od            

jakékoliv silné magické bytosti, která by jinak Vliv Klatby překonala 
- v případě, že se Klatbou pokoušejí současně projít tři a více magických            

bytostí, počítej, jakoby vždy byly schopné překonat její Vliv 
- oblast pečlivě označ, aby jej bestiář/hráči dokázali rozpoznat 

Zaříkávač I 
Sesláním kouzla vyvoláš “slabou” magickou bytost neztvárněnou bestiářem, která stráží jeden           
předmět či oblast (předmět musíš nosit u sebe, aby bytost poslouchala). 

- předmět či oblast vybav popiskem “NELZE VSTOUPIT // NELZE SE DOTKNOUT;           
pokud ovládáš magii, přečti si průvodku” a průvodkou ”okamžitě odolej Vlivu XY;            
pokud uspěješ, znič tuto průvodku i popisek a vstup/manipuluj s předmětem; pokud            
neuspěješ, odejdi s pokřivením a vše ostatní zanech, jak je”. 

- Vliv magické bytosti = tvé  Spříznění s magií * stupeň  Zaříkávače 

Zaříkávač II 
Sesláním oslab/posil Vliv magické bytosti neztvárněné bestiářem o 1. Oslabení sčítej s            
nadáním Účelný . Za každé tři stupně Spříznění s magií  můžeš ovlivnit cíl o další 1. 

- ovlivnění zapiš do průvodky spolu s časem; jedna bytost může být oslabena a             
posílena pouze jednou do nejbližšího úsvitu/soumraku; pokud se jeden cíl pokusí           
stejně ovlivnit více mágů, první seslané zaklínadlo se podaří, ostatní selžou 

Zaříkávač III 
Sesláním kouzla vyvoláš “silnou” magickou bytost neztvárněnou bestiářem –         
jako Zaříkávač I , ale Vliv  magické bytosti = Spříznění s magií * Zaříkávač  + 9 

- předmět či oblast vybav popiskem a průvodkou jako Zaříkávač I, ale           
nahraď pokřivení trvalým pokřivením 

Bosorka I 
Sesláním kouzla umožníš jednomu hráči přehodit si hod kostkou tolikrát, kolik je tvé Souznění              
s magií . Hráč si ale musí ponechat výsledek posledního využitého pokusu! 
NEBO přivoláš smůlu někomu, kdo tě neprávem urazil. KONTAKTUJ ORGANIZÁTORY. 

Bosorka II 
Sesláním kouzla vytvoříš cokoliv poživatelného (bobulky, misku polévky, vody atd.).          
Pozření substance vyléčí 1 život. Po hodině nevyužití substance mizí. Vytvoříš tolik            
dávek poživatelného léčivého pokrmu za 1 život, kolik je tvé Souznění s magií. 



 
Bosorka III 
Sesláním kouzla věštíš: promluv si s duchy předků, duchy okolních míst, s            
vánkem, ptáky, naslouchej vodě, hleď do žhavých uhlíků… patřičně odehraj a           
vyhledej organizátory; získala jsi povědomí o věcech budoucích. 

 
Theurgé I 
Sesláním kouzla zrušíš jedno běžné pokřivení či zmírníš jedno trvalé pokřivení na běžné.             
Pokud je tvé Spříznění s magií  alespoň 5, můžeš vyléčit ještě jedno běžné pokřivení. 
 

Theurgé II 
Sesláním kouzla se na 15 minut či do konce příštího boje (co nastane dříve) proměníš               
na čistou magickou bytost. Jsi nezranitelný železnými/ocelovými zbraněmi a dokud          
nezaútočíš, nelze tě ani zranit jinými zbraněmi (drápy, dřevo, bronz…), pokud nebyly            
očarovány na magické. Vždy tě lze zranit magicky. 

- můžeš se hýbat rychlostí klidné chůze (výjimkou jsou reflexivní pohyby v boji) 
- nemůžeš procházet pevnými překážkami ani lidmi;  
- nemůžeš vstoupit do obydlí, kam ti majitel nepovolil přístup. 

 
Theurgé III 
Sesláním kouzla obnovíš jinému mágovi využití jeho techniky. Za každá dvě           
obnovená využití si musíš odebrat jedno vlastní využití techniky. (Přičti je k            
využitím spotřebovaným na seslání tohoto kouzla.) Maximálně jedním sesláním         
obnovíš tolik využití techniky, kolik je tvé Spříznění s magií . 

 
Hodinářka I 
Sesláním kouzla spustíš desetivteřinový odpočet. Během oněch deseti vteřin si můžeš dělat, co             
chceš. Jakmile napočítáš do deseti, dej si ruce na hlavu a vrať se na místo seslání. 

- s sebou můžeš nazpět přemístit cokoliv, co uneseš , nejvýše do váhy a velikosti tolika              
dospělých lidí, kolik je tvůj stupeň  Pátrače 

- přemístění ti “obnoví” životy a smaže veškerá zranění i “slabé” magické efekty, která             
jsi utržil / které tě ovlivnili během oněch deseti vteřin 

- přemístění tě neoživí (přemístěno je tvé mrtvé tělo) ani nesmaže vliv “silných” efektů 
- kouzlo ti neumožní uniknout z Klatby / vniknout do Klatby 

 
Hodinářka II 
Sesláním kouzla na sebe přeneseš zranění, nejvíce do výše tvého Spříznění s magií . 

- bytosti, ze které zranění přenášíš, se musíš dotýkat 
- pokud se dostaneš na 0 životů, padáš do bezvědomí a další přenos je ukončen 

 
Hodinářka III 
Sesláním kouzla odsuneš svá zranění do následujícího soumraku/úsvitu. 
- nejvíce si můžeš odsunout zranění do výše Spříznění s magií; tento limit nelze              
navýšit opětovným sesláním ; každé zranění lze odsunout pouze jednou (nelze při           
úsvitu/soumraku odsunout ta samá zranění znovu) 
- zranění se vrátí nejpozději při soumraku/úsvitu – pokud skončíš přesně na 0             
životech, padáš do bezvědomí; pokud skončíš pod 0 životů, na místě umíráš 
- zranění si lze navracet “po částech“ (a průběžně je léčit) i dříve  



Nadání: 
Dovednost posilující jiné schopnosti. Každé použité nadání znázorni jedním “RP počinem” –            
mávni holí ještě jednou, řekni verš navíc atd. Toto  nespotřebuje  limitované využití technik. 

Účelný I (9 expů) 
Vyber jedno: 
a) Při poražení magické bytosti či zlomení magického jevu získáš magické krystaly: 1 krystal              
za “slabý” efekt, 2 za “silný”. Bytosti ztvárněné bestiářem je třeba o krystaly “obrat”. 
b) Jednou za den si při poražení magické bytosti / zlomení magického jevu obnovíš ta využití                
technik, která jsi na vítězství spotřeboval (nasaješ uvolněnou magii z poraženého efektu). 
c) Pokud odhalíš tajemství magického efektu skrze Pátrače , smíš trvale jednou za den oslabit              
jeho Vliv  o 1. Za každých pět stupňů Souznění s Magii   můžeš Vliv  efektu oslabit o další 1. 

Účelný II (6 expů) 
Naučil ses variantu, kterou sis na prvním stupni nevybral. 

Účelný III (3 expy) 
Naučil ses variantu, kterou sis na předchozích stupních nevybral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odolný I (9 expů) 
Vyber jedno: 
a) Otevřením a projitím magickým portálem získáš v dané části Zrcadlového světa ochranu, jež              
pohltí 1 zranění + 1 zranění za každé tři stupně tvého Souznění s Magií . Ochranu můžeš                
rozdělit mezi sebe a jiné bytosti, které jsi do Zrcadlového světa přivedl s sebou. Ochrana zmizí                
(a již se neobnoví) ve chvíli, kdy opustíte oblast, kam magický portál vedl. 
b) Jednou za den můžeš při aktivování magické zbraně označit jednu magickou bytost,             
ztvárněnou bestiářem – můžeš ignorovat 1 zásah od této bytosti; za každé čtyři stupně Souznění               
s Magií  ignoruj o 1 zásah více. Sám si vybereš, které zásahy ignoruješ. 
c) Pokud utržíš pokřivení , smíš si jej jednou za den vyléčit do patnácti minut; NEBO si jedno                 
trvalé pokřivení  změnit na obyčejné. 

Odolný II (6 expů) 
Naučil ses variantu, kterou sis na prvním stupni nevybral. 

Odolný III (3 expy) 
Naučil ses variantu, kterou sis na předchozích stupních nevybral. 

  



Runový I (9 expů) 
Vyber jedno: 
a) Jednou za den můžeš vložit kouzlo do magického obrazce a seslat jej později zničením               
obrazce. (Nejpozději do nejbližšího soumraku či úsvitu.) Nikdo jiný tvé runové kouzlo seslat             
nemůže. Za každé čtyři stupně Spříznění s magií  můžeš vložit do obrazců další kouzlo. 
b) Můžeš své sesílání vylepšit o runy (ozdob jimi své ohnisko, texty, symboly, čti je při                
používání hlasu nebo je gestikuluj); současně se runy zobrazují na tvém těle jako část tvého               
zabarvení . Každou techniku doplněnou o runy můžeš využít jedenkrát za den více, než běžně. 
c) Pokud během seslání využíváš runy, za každou techniku, kterou jsi jimi posílil a použil, si                
můžeš navýšit Vliv  výsledného kouzla o 1. 

Runový II (6 expů) 
Naučil ses variantu, kterou sis na prvním stupni nevybral. 

Runový III (3 expy) 
Naučil ses variantu, kterou sis na předchozích stupních nevybral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tajný I (9 expů) 
Vyber jedno: 
a) Tvé zabarvení je skryté a nelze jej vidět. Toto ukrytí prohlédne Pátrač I , pokud sešle kouzlo                 
a odolá Vlivu  ve výši “tvé Souznění s Magií  * stupeň Tajného ”. 
b) Jednou za den tvé tělo na jedno zadržení dechu zprůhlední a nejsi vidět (včetně vybavení,                
které máš v okamžiku zprůsvitnění u sebe; co vezmeš později, zůstává vidět – nelze krást!).               
Jsi slyšet, pokud do tebe někdo vrazí či tě zasáhne, budeš okamžitě vidět. Jakákoliv magická               
bytost tě vidí. Za každé tři stupně Souznění s magií  můžeš zprůhlednit za den jedenkrát více. 
c) Můžeš maskovat jedno své pokřivení a vypadat i se chovat, jako bys jej neměl. Maskování                
prohlédne Pátrač I sesláním kouzla a odoláním Vlivu “tvé Souznění s Magií * stupeň Tajného ”.               
Maskovanou část těla nelze pokřivit podruhé a při pokřivení zbytku těla se stáváš pokřivenou              
magickou bestií . Za každé tři stupně Spříznění s magií  můžeš maskovat jedno další pokřivení . 
 

Tajný II (6 expů) 
Naučil ses variantu, kterou sis na prvním stupni nevybral. 
 

Tajný III (3 expy) 
Naučil ses variantu, kterou sis na předchozích stupních nevybral.  



Rituály 
Když probíhá boj a mágové chtějí asistovat některé straně, provádějí stranou tzv. Rituál.             
(POTŘEBUJÍ ČASOMÍRU!) Jedná se o skupinu nebojujících mágů, kteří mají kontakt s            
bojištěm. Veškerá koordinace je na hráčích, organizátoři poskytují pouze nutnou podporu. 
Mágové, provádějící rituál, jsou schopni vybranou skupinu bojovníků léčit, dodávat jim síly či             
dokonce měnit vlastnosti terénu v jejich prospěch. Je však nutné mít fungující a dohodnutou              
signalizaci s bojujícími; a dostatek času. 
(Pravidla zde umožňují nebojovým postavám účinně pomáhat v boji; hráči se ale musí             
domluvit na taktice. Pravidla pouze popisují možnosti; je na hráčích, co z toho zvládnou ve hře                
využít. Velitel bojovníků například musí sledovat kroužek mágů, a když spatří signál, oznámí             
svým lidem, že byli právě vyléčeni za jeden život, atd. Organizátoři budou pomáhat             
minimálně.) 
 
Rituální kouzla: 

- NUTNÁ ČASOMÍRA; jedno bojiště může ovlivňovat POUZE JEDEN RITUÁL 
- jeden mág může vkládat využití technik do více kouzel; například může využít dvě             

techniky na léčení a následně další techniku na posílení bojovníků 
- mág vedoucí rituál hlídá, kdy nastane které kouzlo (na nějž bylo použito dostatečné             

množství technik); každou minutu může být spuštěno pouze jedno kouzlo 
- rituál může započít až střetem bojovníků; může probíhat pouze, dokud se bojuje 

 
Léčit plošně za 1 život 

- před bojem si mágové spočítají, kolik je bojovníků 
- každý mág, který se rituálu účastní, může vyléčit 3 bojovníky za 1 život za 1 minutu 
- pokud není dostatek mágů, aby zvládli za 1 minutu vyléčit všechny bojovníky, sešlou             

kouzlo za 2 minuty (kdy 1 mág vyléčí 6 bojovníků za 1 život); pokud ani to nestačí k                  
plošnému vyléčení všech bojovníků za 1 život, budou všichni bojovníci plošně vyléčeni            
za 1 život, ale až na konci boje a seslání trvá 1 minutu 

- nelze vyléčit jen část bojovníků (buď je dostatek mágů, aby léčili všechny, nebo ne) 
- každý mág musí na léčení spotřebovat 1 využití techniky; v případě 2min trvání dvě              

techniky; v případě vyléčení na konci boje 3 techniky 
 
Posílení bojovníků 

- tři mágové zvládnou posílit všechny bojovníky; každý musí využít alespoň jednu           
techniku; seslání trvá 1 minutu; seslání lze opakovat 

- všichni bojovníci získají 1 Skrz do konce boje, NEBO 1 úhyb (určí velitel bojovníků) 
 
Ovlivnění terénu/nepřítele 

- bojovníci mohou bojovat v nevhodném terénu či proti takřka nezranitelnému nepříteli 
- mágové umí měnit povahu bojiště, aby se bojovníci dostali na roveň svým soupeřům či              

dokonce do výhody (láva přestala pálit, hydra se stala zranitelnou železem apod.) 
- požadavky na mágy, použití technik a časový limit zde dodají organizátoři v závislosti             

na povaze konkrétního boje 
 


