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Vzdělání 
 

Společenský 
status I 

Šifrování I Informace I Základní ošetření 

Společenský 
status II 

Šifrování II Informace II Lékařské umění 

 Šifrování III Informace III Chirurgie 

 

ARISTOKRAT - PASIVNÍ 

o SPOLEČENSKÝ STATUS I 

 Popis: Hráč díky svému postavení a vzdělání se dostává na vyšší 

společenskou pozici a díky svému vlivu dostává každý den určitou sumu zlata 

od organizátorů. 

 Cena v ZB:2 ZB 

 Požadovaná schopnost:xxx 

 Příklad:Hráč Ilias se naučí tuto schopnost a na rozdíl od hráčů, kteří tuto 

schopnost nemají, dostává každý den od organizátorů 10 zlatých. 

o SPOLEČENSKÝ STATUS II 

 Popis: Hráč dostává každý den určitou sumu zlata od organizátorů a navíc má 

výhodnější ceny při nákupu zboží od CP. 

 Cena v ZB:4 ZB 

 Požadovaná schopnost:Společenský status I 

 Příklad: Ilias je spokojený a naučí se druhý stupeň. Nyní dostává každý den 

20 zlatých a navíc může nakupovat věci od CP za nižší cenu než ostatní hráči. 

KRYPTOGRAF - PASIVNÍ 

o ŠIFROVÁNÍ I 

 Popis:Hráči bude poskytnuta 1 unikátní šifra od organizátorů, kterou může 

využívat ve hře. Pokud tuto šifru někomu vysvětlí nebo pokud ji někdo 

prolomí, tak se počítá, že daný hráč se ji herně naučil. 

 Cena v ZB:1 ZB 

 Požadovaná schopnost:xxx 

 Příklad: Ilias si uvědomil, že se ve hře nacházejí šifrované zprávy a 

organizátoři je občas dávají do oběhu a on hrozně moc chce vědět, co v nich 

je. Proto se naučí tuto schopnost, čímž dostane klíč k jedné z unikátních šifer 

a může luštit a šifrovat vlastní zprávy. Pokud se rozhodne, že tuto šifru naučí 

Valiana, tak ten se jí herně naučil a nestojí ho to žádné ZB. 
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o ŠIFROVÁNÍ II 

 Popis:Hráči bude poskytnuta 1 unikátní šifra od organizátorů (dohromady 

umí 2), kterou může využívat ve hře. Pokud tuto šifru někomu vysvětlí nebo 

pokud ji někdo prolomí, tak se počítá, že daný hráč se ji herně naučil. 

 Cena v ZB:2 ZB 

 Požadovaná schopnost:Šifrování I 

 Příklad: Ilias se bojí, že by někdo mohl už prokouknout jeho šifru a tak se 

radši naučí tento stupeň, aby měl k dispozici dvě unikátní šifry. Pokud i tuhle 

naučí Valiana, tak se to opět herně naučil a zas ho to nestojí žádné ZB. 

o ŠIFROVÁNÍ III 

 Popis:Hráči bude poskytnuta 1 unikátní šifra od organizátorů (dohromady 

umí 3), kterou může využívat ve hře. Pokud tuto šifru někomu vysvětlí nebo 

pokud ji někdo prolomí, tak se počítá, že daný hráč se ji herně naučil. 

 Cena v ZB:3 ZB 

 Požadovaná schopnost:Šifrování II 

 Příklad: Ilias nachází dokumenty zašifrované jinou šifrou, než umí, a tak, aby 

mu nic neuteklo, se naučí tento stupeň a má k dispozici tři unikátní šifry. 

Jestli i tuhle naučí Valiana, tak je to od něho velice hloupé, a neměl by se 

nechávat takto zneužívat Valianem. 

INFORMÁTOR 

o INFORMACE I 

 Popis:Hráč, pokud zaplatí a řekne organizátorovi, že má tuto schopnost a 

zeptá se ho na nějakou informaci, tak mu organizátor, pokud to bude vědět, 

pošle na místo nebo za osobou, kde by se danou informaci mohl dozvědět. 

Pokud organizátor neví, má hráč smůlu a může to zkusit jinde. Tato 

schopnost lze použít 1x denně a pouze na jednoho organizátora.Cenu 

nastaví organizátor dle inflace ve hře. 

 Cena v ZB:2 ZB 

 Požadovaná schopnost:xxx 

 Příklad: Hráčka Mildred našla zašifrovanou zprávu a tak dojde za 

organizátorem, zaplatí mu 10 zlatých, řekne mu, že má tuto schopnost a 

zeptá se ho, co je v té zprávě. Organizátor jí pošle za Iliasem, protože ví, že 

má schopnost šifrování. Pokud by organizátor nevěděl, že Ilias tuto 

schopnost má, tak má Mildred smůlu a přichází jak o peníze, tak i o použití 

této schopnosti na tento den. 

 

o INFORMACE II 

 Popis:Hráč, pokud řekne organizátorovi, že má tuto schopnost a zeptá se ho 

na nějakou informaci, tak mu organizátor, pokud to bude vědět, tuto 

informaci řekne. Pokud organizátor neví, má hráč smůlu a může to zkusit 

jinde. Tato schopnost lze použít 1x denně a pouze na jednoho 

organizátora.Cenu nastaví organizátor dle inflace ve hře. 

 Cena v ZB:4 ZB 

 Požadovaná schopnost: Informace I 
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 Příklad: Mildred našla zašifrovanou zprávu a tak dojde za organizátorem, 

zaplatí mu 10 zlatých, řekne mu, že má tuto schopnost a zeptá se ho, co je 

v té zprávě. Organizátorjí poví, že ve zprávě stojí: „Mám se dneska dobře.“ 

Pokud by nevěděl obsah, tak jí pošle za Iliasem, protože ví, že má schopnost 

šifrování. Pokud by organizátor ani nevěděl to, že Ilias tuto schopnost má, 

tak má Mildred smůlu a přichází jak o peníze, tak i o použití této schopnosti 

na tento den. 

DOKTOR 

o ZÁKLADNÍ OŠETŘENÍ 

 Popis: Hráč, po 5 minutách ošetření, vyléčí 1 život ošetřenému hráči. 

Ošetřující hráč nemůže ošetřit stejného hráče vícekrát denně. Zraněný hráč 

může být touto schopností ošetřen víckrát, ale za den lze touto schopností 

doplnit danému hráči jen 1 život. Tuto schopnost lze použít 1x denněalze se 

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

postava tuto schopnost použít o 1x více. 

 Cena v ZB:1 ZB 

 Požadovaná schopnost:xxx 

 Příklad:Hráč Maca je po boji zraněný a zbývá mu jen 1 život. Vyhledá si 

Lorreine, která tuto schopnost umí. Ona ho pět minut ošetřuje a Macovi se 

doplní1 život (má 2 teď). Macaovi to ale nestačí a chce vyléčit další život. 

Lorreine ho ale už nemůže vyléčit a pošle ho pryč. Maca si najde jiného 

léčitele, který tuto schopnost umí. Ale ani po jeho zákroku se 

Macovinedoplní žádný další život, protože touto schopnosti mu může být 

doplněno jen 1 život. 

o LÉKAŘSKÉ UMĚNÍ 

 Popis:Hráč, po 10 minutách ošetření, vyléčí ošetřenému hráči 2 životy. 

Ošetřující hráč můžeošetřit stejného hráčevíckrát denně a pokaždé se mu 

doplní 2 životy. Tuto schopnost lze použít 1x denněalze se opětovně naučit 

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

schopnost použít o 1x více. Touto schopností lze oživit hráče, který je 

v agonii. Jakmile začne proces oživování, zraněný hráč už není v agonii. 

 Cena v ZB:3 ZB 

 Požadovaná schopnost:Základní ošetření 

 Příklad: Valian má 7 životu a po zuřivé bitvě mu zbydou 2 životy. Najde si 

Lorreine, která se právě naučila tuto schopnost. Ona ho 15 minut ošetřuje a 

Valianovi se doplní 2 životy(má 4 teď). Valian by ale chtěl mít všechny životy 

a poprosí Lorreine, aby ho zas ošetřila. Lorreine by mu ráda pomohla, ale 

může tuto schopnost použít jen jednou. Valian musí za Thanem, který taktéž 

umí tuto schopnost a ošetří ho. Po 15 minutách ošetření se Valianovi doplní 

2 životy (teď má 6). 

 Příklad 2: Valian je v boji zabit a je v agonii. Jeho přátelé ho donesou za 

Lorreine, která ho 15 minut ošetří. Díky tomu je Valian oživen a dopní se mu 

2 životy. Jakmile začalo ošetřování, Valian již nebyl považován za postavu 

v agonii. 
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o CHIRURGIE 

 Popis:Hráč, po 15 minutách ošetření, vyléčí ošetřenému hráči všechny 

životy. Ošetření musí být řádně provedené. Je zapotřebí, aby byl k dispozici 

asistent, který bude pomáhat ošetřujícímu hráči. Musí se dbát na čistotu 

prostředí, ve kterém probíhá ošetření, a musí být použity lektvar uklidnění 

(bez lektvaru uklidnění se čas ošetření prodlužuje na 20 minut). Chirurg umí 

vyléčit otravu jedem bez protijedu. Při použití této schopnosti se však musí 

rozhodnout, zda léčí životy nebo otravu. Tuto schopnost lze použít 

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

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

lze oživit hráče, který je v agonii. Jakmile začne proces oživování, zraněný 

hráč už není v agonii. 

 Cena v ZB:5 ZB 

 Požadovaná schopnost:Lékařské umění 

 Příklad 1: Valian je po těžkém boji vážně zraněn a má už jen 1 život. Vyhledá 

Puccu, která tuto schopnost umí. Pucca ho za pomocí asistenta a lektvaru 

uklidnění15 minut ošetří a poté se Valianovi doplní všechny životy. 

 Příklad 2:Maca je v boji zabit a je v agonii. Jeho přátelé ho donesou za Arin, 

která ho za pomocí asistenta a lektvaru uklidnění 15 minut ošetří. Díky tomu 

je Maca oživen se všemi životy. Jakmile začalo ošetřování, Maca již nebyl 

považován za postavu v agonii. 

 Příklad 3:Orix byl otráven jedem a nemůže nikde najít protijed. Vyhledá tedy 

pomoc od Lorreine, která ho za pomocí asistenta a lektvaru uklidnění 15 

minut ošetří a Orixova otrava je vyléčena. Životy, které ztratil před 

zahájením ošetření, mu nejsou tímto způsobem vyléčeny. Během ošetření 

jed už neubírá žádné životy. 

 


