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Magie 

Magické dovednosti, které jsou níže vypsané, se mohou naučit všichni, kteří si zvolí cestu magie. 

Avšak rozdíl mezi studentem magické akademie a běžným kouzelníkem, který je tzv. „samoukem“, je 

ten, že studenti mohou některá kouzla používat častěji. Přesné počty použití budou znázorněny 

následně: samouk/student. Pokud budou počty znázorněny jen jednou barvou, daný počet platí jak 

pro samouky, tak i pro studenty. Zásah kouzlem (papírovou koulí) se počítá všude na těle kromě 

hlavy! Tzn., počítají se prsty, rozkrok, chodidla, kolena, lokty, krk… vše kromě hlavy. 

Magický šíp Léčení 

Odzbrojení Magická ochrana 

Strach Léčení otravy 

Kulový blesk Oživení 

NIČITEL 

 

o MAGICKÝ ŠÍP 

 Popis:Hráč hodí papírovou kouli na jiného hráče a zahlásí „Magický šíp“. 

Pokud je daný hráč zasažen, odečítá si jeden život (ne Bod Zbroje). Toto 

kouzlo lze vykrýt štítem i zbraní.Tuto schopnost lze použít 3xdenněalze se 

opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB.Maximální počet naučení je 

třikrát (3x/3x, 4x/6x, 5x/10x denně)! 

 Cena v ZB:1 ZB 

 Požadovaná schopnost:xxx 

 Příklad:Mildred během boje proti Fakinovi po něm hodí papírovou kouli a 

zahlásí „Magický šíp“. Koule trefila Fakinado hrudníku a on si odečítá 1 život. 

Pokud by Fakin útok odrazil štítem nebo zbraní, zásah si nepočítá. Zranění 

kouzlem se odečítá ze života ne ze zbroje. 

 

o ODZBROJENÍ 

 Popis:Hráč hodí papírovou kouli na jiného hráče a zahlásí „Odzbrojení“. 

Pokud je daný hráč zasažen nebo je zasažena jeho zbraň, musí odhodit na 

zem svoji zbraň a poté, až dopadne na zem, tak si jej může opět zvednout. 

Tuto schopnost lze použít 1x/2xdenněalze se opětovně naučit zaplacením 

stejného počtu ZB.Za každé další naučení může postava tuto schopnost 

použít o 1x více. 

 Cena v ZB:2 ZB 

 Požadovaná schopnost:Magický šíp 

 Příklad: Mildred během boje proti Fakinovi po něm hodí papírovou kouli a 

zahlásí „Odzbrojení“. Koule zasáhla Fakinado ruky a on musí okamžitě pustit 

svoji zbraň (počítá se ta, kterou má v dominantnější ruce). Poté, až zbraň 

dopadne na zem, si jej může znovu vzít. Pokud koule zasáhla jakoukoliv 

zbraň, musí jí okamžitě pustit nezávisle na tom, zda se jedná o zbraň 

v dominantní ruce či ne. 
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o STRACH 

 Popis:Hráč hodí papírovou kouli na jiného hráče a zahlásí „Strach“. Pokud je 

daný hráč zasažen (včetně zbraní),zahraje strach, který trvá 10 vteřin nebo 

do prvního platného zásahu. Tuto schopnost lze použít 1x/2x denněalze se 

opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB.Za každé další naučení může 

postava tuto schopnost použít o 1x více. 

 Cena v ZB:4 ZB 

 Požadovaná schopnost:Odzbrojení 

 Příklad: Mildred během boje proti Fakinovi po něm hodí papírovou kouli a 

zahlásí „Strach“. Kouleho  zasáhlado hrudníku a Fakinzahraje strach na 10 

vteřin. Po dvou vteřinách ho ale někdo sekl a zrušil mu tento efekt. Kouzlo 

Strach prochází, i když byla papírová koule vykryta zbraní nebo štítem. 

 

o KULOVÝ BLESK 

 Popis:Hráč hodí papírovou kouli na jiného hráče a zahlásí „Kulový blesk“. 

Pokud je daný hráč zasažen,odečítá si jeden život (ne Bod Zbroje) a 3 vteřiny 

nemůže hýbat nohama. Toto kouzlo lze vykrýt štítem nebo zbraní.Tuto 

schopnost lze použít 3xdenněalze se opětovně naučit zaplacením stejného 

počtu ZB.Za každé další naučení může postava tuto schopnost použít o 1x 

více. Maximální počet naučení je třikrát (3x/4x/5x denně)! 

 Cena v ZB:5 ZB 

 Požadovaná schopnost:Strach 

 Příklad: Mildred během boje proti Fakinovi po něm hodí papírovou kouli a 

zahlásí „Kulový blesk“. Koule trefila Fakinado hrudníku. On si odečítá 1 život 

a 3 vteřiny nemůže hýbat nohama. Pokud by Fakin útok odrazil štítem nebo 

zbraní, zásah si nepočítá. Zranění kouzlem se odečítá ze života ne ze zbroje. 

LÉČITEL 

 

o LÉČENÍ 

 Popis:Hráč vyléčí sobě nebo jinému hráči 1 život dotykem a zahlášením 

„Léčení“. Stejného hráče lze léčit víckrát.Tuto schopnost lze použít 

1x/2xdenněalze se opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB.Za každé 

další naučení může postava tuto schopnost použít o 1x více.Maximální počet 

naučení je třikrát (max. 3x/4x denně) 

 Cena v ZB:1 ZB 

 Požadovaná schopnost:xxx 

 Příklad: Orix je po boji zraněn a zbývá mu 1 život. Dojde za Arin, která tuto 

schopnost má. Ta se ho dotkne, zahlásí „Léčení“ a Orixovi se vyléčí 1 život 

(teď má 2). Orix by chtěl vyléčit ještě další život, tak poprosí znovu Arin. Ta 

mu udělá radost, dotkne se hoa přitom zahlásí „Léčení“ a Orixovi se vyléčí 

další 1 život (teď má 3). 
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o MAGICKÁ OCHRANA 

 Popis:Hráč sešle neviditelnou magickou ochranu na sebe nebo jiného hráče 

dotykem a zahlášením „Magická ochrana“. Na hráče, který je takto chráněn, 

neplatí první platný zásah nebo kouzlo. Hráč může mít v jednu chvíli na sobě 

pouze jednu magickou ochranu.Tuto schopnost lze použít 1x/2xdenněalze 

se opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB.Za každé další naučení 

může postava tuto schopnost použít o 1x více. 

 Cena v ZB:2 ZB 

 Požadovaná schopnost:Léčení 

 Příklad: Před velkou bitvou dojde Valian za Arin, aby na něho seslala 

magickou ochranu. Ona se ho dotkne a zahlásí „Magická ochrana“. Valian si 

říká, že by chtěl ještě jednu ochranu na sebe, ale Arin mu řekne, že to nejde, 

protože může na sobě mít v jednu chvíli jen jednumagickou ochranu. V boji 

první zásah nebo kouzlo, které zasáhlo Valianase nepočítá, protože byl 

vykryt magickou ochranou. 

 

o LÉČENÍ OTRAVY 

 Popis:Hráč vyléčí otravu, bez potřeby protijedu, sobě nebo jinému hráči 

dotykem a zahlášením „Léčení otravy“. Proces léčení otravy trvá 10 minut, 

během kterých se léčící hráč musí stále dotýkat léčeného hráče.Pokud je 

proces přerušen (přerušením kontaktu hráčů nebo platným zásahem 

léčícího) musí léčení proběhnout od začátku.Tuto schopnost lze použít 

1xdenněalze se opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB.Za každé 

další naučení může postava tuto schopnost použít o 1x více. 

 Cena v ZB:4 ZB 

 Požadovaná schopnost:Magická ochrana 

 Příklad:Ilias byl otráven jedem a nemůže nikde najít protijed. Vyhledá tedy 

pomoc od Arin, která se ho dotkne a 10 minut léčí. Poté je Iliasovaotrava 

vyléčena. Životy, které ztratil před zahájením léčení, mu nejsou tímto 

způsobem vyléčeny. Během ošetření jed už neubírá žádné životy. 

 

o OŽIVENÍ 

 Popis:Hráč dotykema zahlášením „Oživení“ oživí a vyléčí všechny životy 

jinému hráči, který je v agonii. Proces oživení trvá 10 minut, během kterých 

se léčící hráč musí stále dotýkat léčeného hráče. Pokud je proces přerušen 

(přerušením kontaktu hráčů nebo platným zásahem léčícího) musí oživení 

proběhnout od začátku. Tuto schopnost lze použít 1xdenněalze se opětovně 

naučit zaplacením stejného počtu ZB.Za každé další naučení může postava 

tuto schopnost použít o 1x více. 

 Cena v ZB:5 ZB 

 Požadovaná schopnost:Léčení jedu 

 Příklad:Maca je v boji zabit a je v agonii. Jeho přátelé ho donesou za Arin, 

která se ho dotkne a 10 minut léčí. Díky tomu je Maca oživen se všemi 

životy. Jakmile začalo léčení, Maca již nebyl považován za postavu v agonii. 
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SKRYTÁ MAGIE - ILUZIONISTA 

 

Iluzionista je strom magie, který umožňuje hráčům se naučit kouzla iluzí, ale za podmínky, že bude 

splněn herní úkol, který odhalí svitky těchto kouzel. Do té doby nejsou tato kouzla zpřístupněna. 

Zkopírování 

Spánek 

Naučení 

Loutka 

ILUZIONISTA 

o ZKOPÍROVÁNÍ 

 Popis:Hráč, poté co byl na něm úspěšně proveden efekt nějaké schopnosti, 

zahlásí „Zkopírování“ a zkopíruje na 10 minut poslední schopnost, která byla 

na něm úspěšně provedena. Zkopírovaná schopnost je přesně stejná, jako ta, 

která byla na něho úspěšně provedena,včetně počtu použití za den. 

Zkopírovaná schopnost se během daných 10 minut nedá změnit.Tuto 

schopnost lze použít 2xdenněalze se opětovně naučit zaplacením stejného 

počtu ZB.Za každé další naučení může postava tuto schopnost použít o 1x 

více. Maximální počet naučení je třikrát (2x/3x/4x denně)! 

 Cena v ZB:2 ZB 

 Požadovaná schopnost:xxx 

 Příklad:Arin bojuje proti Ilidanovi a hodí po něm kulový blesk. Ilidan, poté co 

byl zasažen, zahlásí „Zkopírování“ a na 10 minut umí stejný kulový blesk 

jako Arin, včetně počtu použití na den, které Arin má. 

 

o SPÁNEK 

 Popis: Hráč dotykem a vyřčením zaklínadla „Spánek“ očaruje jiného hráče a 

ten pod vlivem tohoto kouzla zahraje okamžitý spánek, který trvá 10 minut. 

Spánek je přerušen, pokud hráč dostane platný zásah, je polit vodou, vyrušen 

velkým otřesem nebo hlukem, nebo herně profackován.Tuto schopnost lze 

použít 2xdenněalze se opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB. Za 

každé další naučení může postava tuto schopnost použít o 1x více. 

 Cena v ZB: 3 ZB 

 Požadovaná schopnost: Zkopírování 

 Příklad: Valian se potřebuje proplížit do císařské pokladnice, která je 

chráněna strážcem. Valian se tedy k němu připlíží, dotkne se ho a zahlásí 

„Spánek“. Strážný okamžitě zahraje spánek, který trvá 10 minut a Valian 

pokračuje dál do pokladnice. Po pěti minutách přišla další hlídka a všimla si 

spícího strážného. Trochu ho polili vodou a strážný se probudil. 
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o NAUČENÍ 

 Popis:Postava se díky této schopnosti naučí jakoukoliv schopnost, kterou si 

zvolí, kromě pasivních schopností, lektvarůa schopnosti LOUTKA a 

NAUČENÍ. Hráč dojde za organizátorem a zahlásí „Naučení“. Následně si zvolí 

schopnost, kterou se chce naučit. Tuto zvolenou schopnost, bude umět na 

příští 3 hodiny. Počet použití zvolené schopnosti je 2x denně(kromě 

schopností, které lze použít jen 1x denně). Tuto schopnost lze použít 

1xdenněalze se opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB. Za každé 

opětovné naučení této schopnosti může hráč použít zvolenou schopnost o 

1x denně více, avšak nesmí přesáhnout maximální počet použití dané 

schopnosti. 

 Cena v ZB:4 ZB 

 Požadovaná schopnost:Spánek 

 Příklad: Ilias se chce naučit schopnost Oživení, protože ho čeká velká bitva. 

Bohužel se nevěnoval léčitelským kouzlům a nemá na to dostatek ZB. Půjde 

tedy za organizátorem a zahlásí „Naučení“. Vybere si schopnost Oživení a na 

další 3 hodiny může použít tuto schopnost 2x denně. Po uplynutí 3 hodin 

ztrácí Ilias tuto nově naučenou schopnost a musí počkat do dalšího dne, aby 

mohl znovu použít Naučení. Po několika dnech se znovu naučil schopnost 

Naučení a znovu se do bitvy naučil schopnost Oživení. Tentokrát ji ale může 

použít 3x denně. 

 

o LOUTKA 

 Popis:Postava si díky této schopnosti vytvoří přesnou loutku sama sebe 

(není ničím označena), která bude za ní dělat všechno, co by postava sama 

dělala, až na to, že pravá postava se bude bezpečně motat kolem loutky 

v podobě nehmotné a neviditelné bytosti. Bytost nemá žádné speciální 

schopnosti, je neustále tam, kde je loutkaa nemůže být ničím zraněna. Hráč 

se dotkne sama sebe a zahlásí „Loutka“. Tím se vytvoří loutka, kterou hráč 

ovládá. Loutka umí všechny schopnosti, které postava umí. Všechny 

schopnosti, které loutka použije, se počítají, jako kdyby je použila postava 

samotná. Pokud je loutka zabita (ne v agonii), tak zůstává na místě a po 5 

minutách se objeví pravá postava. Tuto schopnost lze použít 1x denně alze 

se opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB. Za každé další naučení 

může postava tuto schopnost použít o 1x více. Maximální počet naučení je 

dvakrát(1x/2x denně)! 

 Cena v ZB:5 ZB 

 Požadovaná schopnost:Naučení 

 Příklad: Orix musí infiltrovat cizí základnu a bojí se, že by mohl umřít. Dotkne 

se tedy sám sebe a zahlásí „Loutka“. Herně se Orixova postava stane 

nehmotnou a neviditelnou bytostí, která neustále krouží kolem své loutky. 

Neherněhraje Orix svoji loutku. Pak ho ale nepřátelé zabijí a Orix leží mrtvý 

na zemi. Herně se Orixova pravá postava po 5 minutách objevuje, je na živu 

a ví vše, co loutka viděla, slyšela a zažila. Neherně se Orix po 5 minutách 

zvedne ze země a hraje dál. S tím, že ví, co viděl, slyšel a zažil. Během doby, 

kdy byl loutka, použil Orix schopnost Naučení, kterou lze použít jen 1x 
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denně. Poté, co se jeho práva postava vrátila na svět, už schopnost Naučení 

použít nemůže, protože ji již použil jako loutka. Efekt schopnosti 

Naučenípřetrvá, i když je loutka zabita. 

 

POKROČILÁ MAGIE 

INVESTIGATIVNÍ MAGIE 

o PRAVDA 

 Popis: Hráč dotykem a vyřčením zaklínadla „Pravda“ očaruje jiného hráče a 

ten pod vlivem tohoto kouzla musí mluvit pravdupo dobu10 minut. 

 Příklad:Hráč Ilidan se dotkne Arin a zahlásí „Pravda“. Arin musí během 

dalších 10 minut odpovídat na všechny otázky, které na ní padnou pravdivě. 

 

o LEŽ 

 Popis:Hráč dotykem a vyřčením zaklínadla „Lež“ očaruje jiného hráče a ten 

pod vlivem tohoto kouzla musí lhát po dobu 10 minut. 

 Příklad: Ilidan se dotkne Arin a zahlásí „Lež“. Arin musí během dalších 10 

minut přesvědčivě lhát úplně všem. 

 

o ZAMČENÍ 

 Popis: Hráč se dotkne zámku a zahlásí „Zamčení“. Takto očarovaný zámek se 

zamkne a nelze otevřít jinak než kouzlem Odemčení a Rozptýlení magie. 

Kouzelník, který takto zámek zamkl, zanechá u zámku papír s nápisem 

„Zamčeno kouzlem“ a s úrovní zamčení, která je stejná nebo nižší jako jeho 

magická úroveň. 

 Příklad: Ilidan si chce zamknout svůj dům kouzlem. Dotkne se zámku a 

zahlásí „Zamčení“. Na místě zanechá papír s nápisem „Zamčeno kouzlem“ a 

číslem úrovně zamčení 8. Arin se chce k němu vloupat, ale nemá klíč, proto 

použije kouzlo Odemčení. Její magická úroveň je však 7, a tak se zámek 

neotevře. Lorreine, která Ilidana okradla a vzala mu klíč, se do dveří taktéž 

nedostane, protože zámek je zamčený kouzlem. 

 

o ODEMČENÍ 

 Popis: Hráč se dotkne zámku a zahlásí „Odemčení“. Takto očarovaný zámek 

se odemkne bez potřeby klíčů. Pokud byl daný zámek zamčen jiným hráčem 

kouzlem Zamčení, musí hráč, který se jej snaží odemknout kouzlem 

Odemčení mít stejnou nebo vyšší magickou úroveň než zamykající hráč. 

 Příklad: Arin si zamkla svůj dům kouzlem Zamčení, přičemž úroveň zamčení 

je 7. Ilidan jí chce navštívit, a protože Arin není doma a Ilidan nerad čeká 

venku, tak se dotkne zámku a zahlásí „Odemčení“. Zámek se otevře, protože 

Ilidanova magická úroveň je 8. Orix, je kouzelník nemotora, a nemůže se 

dostat skrz, protože jeho magická úroveň je 5. 
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o MAGICKÁ IDENTIFIKACE 

 Popis: Hráč se dotkne magického předmětu a zahlásí „Magická identifikace“ 

před organizátorem a ten mu dá indicii nebo řekne, co je daný předmět zač. 

Přesnost odpovědi závisí na vzácnosti a síle magického předmětu. 

 Příklad: Than našel neznámý artefakt. A protože neví, co je to zač, tak půjde 

za organizátorem s tímto artefaktem. Před zraky organizátora se dotkne 

artefaktu a zahlásí „Magická identifikace“. Organizátor, protože se jedná o 

méně vzácný artefakt, mu poví, že jde o artefakt, přidává +1 život. Pokud by 

byl artefakt více vzácný nebo silnější, tak by mu organizátor řekl jen indicii a 

Than by se musel dopracovat k odpovědi sám. 

 

o SVĚTLO 

 Popis: Hráči díky tomuto kouzlu mohou v noci používat baterku pro herní 

účely. 

 Příklad: Mildred jde na noční výpravu a spatně vidí ve tmě. Zahlásí tedy 

„Světlo“ a vytáhne z kapsy baterku, s kterou si může svítit na cestu. Ostatní, 

protože toto kouzlo nemají, nemohou použít baterku. 

 

o TICHO 

 Popis: Hráč dotykem a vyřčením zaklínadla „Ticho“ očaruje jiného hráče a 

ten pod vlivem tohoto kouzla nesmí mluvit ani vydat hlásku dalších 10 

minut. 

 Příklad:Ilidan se dotkne Arin a zahlásí „Ticho“. Arin nesmí během dalších 10 

minut mluvit ani vydat hlásku. 

 

o VĚŠTBA 

 Popis: Hráč, předtím než půjde v noci spát, půjde za organizátorem a řekne 

mu, že dnes má věštecký sen. Druhý den ráno dostane od organizátora popis 

jeho snu a hráč si musí daný sen vyložit sám. 

 Příklad: Arin by se ráda něco dozvěděla z dění ve světě. Bude chtít provést 

věštbu. Večer, než půjde spát, dojde za organizátorem a řekne mu, že bude 

věštit. Ten si pro ni sepíše sen a ráno ji předá Arin. Ona z toho pak vyvěštila, 

že se blíží velká zrada. 

 

ALCHYMIE 

 

o ZESILOVACÍ LEKTVAR 

 Popis: Vysoce vzácný lektvar vytvořený za zdmi magických akademií. Tento 

lektvar je neutrální a přimícháním s jiným lektvarem zvyšuje efekt daného 

lektvaru. Přesný popis je u jednotlivých lektvarů. 

 Příklad: Lorreine je po bitvě zraněná a má už jen 1 život. Chce si doplnit co 

nejvíce životů. Má však u sebe pouze léčivý lektvar, který léčí 1 život, a 

zesilovací lektvar. Smíchá tedy zesilovací lektvar s léčivým lektvarem, čímž 

zvyšuje efekt léčivého lektvaru a může si vyléčit 2 životy (teď má 3). 
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o LÉČIVÝ LEKTVAR 

 Popis: Ihned doplní hráči, který jej vypije, 1 život a způsobí, že ostatní léčivé 

lektvary, které jsou hráčem vypity během následující 30 minut, nemají žádný 

efekt. Tento efekt neplatí na lektvar trolí regenerace. Smícháním 

se zesilovacím lektvarem doplní 2 životy místo 1 životu. 

 Příklad:Lorreine je po bitvě zraněná a má už jen 1 život. Chce si doplnit co 

nejvíce životů. Má u sebe dva léčivé lektvar, které léčí po 1 život. Lorreine se 

nejdřív napije jednoho léčivého lektvaru a vyléčí si tím 1 život. Poté se 

napije i druhého lektvaru, ale ten ji nevyléčí žádný život, protože ostatní 

léčivé lektvary vypité během 30 minut po vypití prvního léčivého lektvaru 

nemají žádný efekt. 

 

o LEKTVAR ŽIVOTA 

 Popis: Vysoce vzácný a složitý lektvar, který vytáhne kohokoliv okamžitě 

z agonies 1 životem.Hráči mohou být tímto lektvarem „oživeni“ jen 1x 

denně.Nelze smíchat se zesilovacím lektvarem. 

 Příklad:Maca je v boji zabit a je v agonii. Jeho přátelé naštěstí mají lektvar 

života a donutí ho to vypít. Díky tomu je Maca okamžitě oživen s 1 životem. 

Později toho dne je Maca znovu zabit a tentokrát mu lektvar života již 

nepomůže 

 

o LEKTVAR TROLÍ REGENERACE 

 Popis: Okamžitě doplní hráči, který jej vypije, 1 život a dále 1 život každých 

20 minut. Efekt trvá 1 hodinu (doplní celkem 4 životy). Smícháním se 

zesilovacím lektvarem prodlužuje efekt lektvaru na 2 hodiny (doplní celkem 

7 životů). 

 Příklad:Ilidan je po bitvě zraněn a má už jen 1 život. Vypije lektvar trolí 

regenerace a okamžitě si doplní 1 život (teď má 2). Po 20 minutách se mu 

doplní další 1 život (teď má 3). Po dalších 20 minutách se mu doplní další 1 

život (teď má 4). A nakonec po dalších 20 minutách se mu doplní další 1 život 

(teď má 5). 

 

o LEKTVAR KAMENNÉ KŮŽE 

 Popis: Vypitím lektvaru získává hráč +1 život na celý den. Tento život navíc se 

nedá vyléčit a vytratí se po prvním platném zásahu, který hráč dostane. 

Životy navíc, které hráč získá tímto způsobem, se vytratí při odbití půlnoci. 

Smícháním se zesilovacím lektvarem získává hráč +2 životy místo +1 

životu.Za den lze vypít pouze 3 lektvary kamenné kůže. 

 Příklad: Valian se bojí, že bude dnes bojovat, proto si koupil lektvar kamenné 

kůže. Po vypití lektvaru získal +1 život navíc. V bitvě dostal 2 zásahy, ale 

doléčil si pouze život, který nebyl dodaný tímto lektvarem. 
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o LEKTVAR SPÁNKU 

 Popis: Hráč, který tento lektvar vypije, okamžitě upadá do hlubokého 

spánku, který trvá 10 minut. Spánek je přerušen, pokud hráč dostane platný 

zásah, je polit vodou, vyrušen velkým otřesem nebo hlukem,nebo herně 

profackován. Smícháním se zesilovacím lektvarem způsobí, že hráč spí 20 

minut. 

 Příklad: Valian se potřebuje proplížit do císařské pokladnice, která je 

chráněna strážcem. Valian se tedy k němu připlíží a nalije mu lektvar spánku 

do pití. Strážný to vypil a okamžitě zahraje spánek, který trvá 10 minut a 

Valian pokračuje dál do pokladnice. Po pěti minutách přišla další hlídka a 

všimla si spícího strážného. Trochu ho polili vodou a strážný se probudil. 

 

o LEKTVAR UKLIDNĚNÍ 

 Popis:Vypitím tohoto lektvaru se hráč dostává do mírného transu. Snižuje se 

mu vnímání světa a zároveň i vnímání bolesti. Tento lektvar se využívá 

především v lékařství při různých chirurgických operací, ale je známo, že 

někteří obyvatelé císařství ho konzumují pro radost. 

 Příklad: Ilias byl vážně zraněn a potřeboval operaci, aby si doléčil všechny 

životy. Than mu dal lektvar uklidnění, aby mohl provést operaci. Kdyby 

lektvar nedodal, tak by operace trvala déle. 

 

JED a PROTIJED 

 

Z hlediska usnadnění herního systému bude ve hře k dispozici pouze jeden jed – SMRTÍCÍ DOTEK a 

k němu jeden protijed. Jed bude, pro herní účely, slaná voda. Pokud vypijete nějaký nápoj a bude 

chutnat slaně, tak víte, že jste právě byli otráveni. Avšak herně to poznáte až po projevení příznaku. 

Jak funguje jed a jeho příznaky se dozvíte níže. Jedy a protijedy mohou vyrábět pouze Alchymisté. 

o SMRTÍCÍ DOTEK 

 Popis:Ve světě Leirinu neexistuje silnější jed než Smrtící dotek.Je velice 

vzácný a jak je podle jména vidět, tento jed vždy splní svoji práci, pokud na 

něj není jeho oběť připravena. Je zrádný hlavně tím, že funguje až chvíli po 

pozření. Přibližně 5 minut po pozření se jeho oběť cítí unaveně, má závratě a 

má zimnici. Po dalších 10 minutáchztrácí jeho oběť 1 život. Poté každých 15 

minut přichází o další 1 život. Efekt tohoto jedu trvá, dokud není jed 

neutralizován pomocí Protijedu, Chirurgie nebo Léčení otravy, anebo dokud 

hráč nezemře. Během trvání jedu může být hráč léčen, aby se mu doplňovali 

životy. To však neruší efekt jedu. 

 

 Příklad: Maca byl v krčmě a popíjel svůj čaj. Když se nekoukal, Mildred mu do 

čaje přilila jed. Maca to vypil a ucítil slanou chuť. Neherně ví, že je otrávený, 

ale jeho herní postava to ještě neví. Po 5 minutách se začal cítit unaveně, 

měl závratě a zimnici. Poznal, že je otrávený. Po dalších 10 minutách mu jed 

ubral 1 život. Protože neměl protijed, tak po dalších 15 minutách přišel o 

další 1 život. Naštěstí po dalších 5 minutách našel Thana, který má schopnost 
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chirurgie a začal ho léčit z otravy. Léčení trvalo 15 minut, ale protože už byl 

v procesu léčení, nepřišel o žádný další život. Kdyby si nijak otravu nevyléčil, 

tak by umřel na následek otravy. 

o PROTIJED 

 Popis: Okamžitě neutralizuje efekt smrticího doteku, ale neléčí ztracené 

životy. 

 Příklad: Maca poté, co zjistil, že je otráven, vypil protijed a okamžitě se mu 

neutralizoval efekt otravy. 

 


