
Pravidla k cyklu kra tkych prıbehu  
 

 
 

Zde jsou zkra cene verze knih, ktere zna te jako gamebooky a kazde dobrodruzstvı je jen deset 
sekcı dlouhe. Tyto kra tke prıbů hy muzete hra t bů hem presta vky na obů d, jako kra tky prıbů h 
pred spanım nebo mozna  take jako rychle povzbuzenı pred pracı. Fungujı na stejnem principu 
jako ostatnı dobrodruzstvı Lone Wolfa. Nicmenů  za sadnı zmů na oproti nim je v tom, ze se 
odehra vajı v alternativnı dimenzi. V teto dimenzi byl Lone Wolf zabit pri štoku na kla ster 
rytıru  ra du Kai, Grey Star se ztratil u more jestů  jako dıtů  a za dnı dalsı hrdinove, kromů  tebe, 
se sila m zla nevzepreli. V tomhle divnem kruhu osudu vychovali rytıri Kai jedine dıtů  
s vrozenymi specia lnımi schopnostmi, ktere se odhalı v pru bů hu jeho dospıva nı. Vybaven 
Trojcıpou hvů zdou (Zvla stnı predmů t), vyva zenym amuletem Sıly, ktery ti umoznı prenest 
dovednosti jeho nositelu  prımo do tve mysli, se naucıs schopnostem zvolene profese stejnů , 
jako kdyby tvı ucitele prezili. Sestupujıcı z oblohy, posla n Nebesy, jsi Sky Hawk, nebesky 
jestra b, poslednı paprsek Nadů je pro umırajıcı svů t v sevrenı Zla. 
 

Volba postavy 
 

Ma s na vybů r jedno ze trı samostatnych povola nı, ve kterem se budes zdokonalovat. Muzes si 
buť  zvolit schopnosti Kai Lorda, schopnosti kouzelnıka KrisĚa love Hvů zdy nebo schopnosti 
Shiantskeho carodů je. Vybrat si muzes jen jednu z na sledujıcıch cest, kterou budes 
na sledovat a ktera  bude navzdy urcovat tvu j osud, ale jestů  predtım musıs urcit poca tecnı 
vlastnosti tve postavy. Jsou zde dva šdaje (tri, pokud jsi Shiantsky carodů j), ktere musıs 
zjistit a z nich da le vyplyvajı tve poca tecnı dovednosti, ktere budou urcovat tvu j osud. Budes 
potrebovat 1k10 (desetistů nnou kostku; jestlize za dnou nema s postacı 2k6, neboli pa r 
sestistů nnych kostek. Pro 2k6 povazuj jakekoli cıslo mezi 2 a 9, jako by padlo, 10 se bude 
pocıtat jako 0, 11 jako 1 a 12 znovu jako 2. Je tu viditelna  nerovnova ha pri pouzıvanı 2k6 
mısto 1k10 a samozrejmů  to ovlivnı hru pro a proti tobů . Pamatuj, ze kdykoli rekneme hoť  
1k10, znamena  to ze mısto toho hodıs 2k6). 
 
UMENI BOJE Ů Hoť  1k10. 0 se pocıta  jako 0. Pricti 10 k hozenemu cıslu. Tohle je tve 
Umů nı Boje (UB=Umů nı Boje). 
KONDICE Ů Hoť  1k10. 0 se pocıta  jako 0. Pricti 20 k hozenemu cıslu. Tohle je tva  Kondice 
(KB=Kondicnı Body). Tato vlastnost nikdy nemuze preru st pres jejı poca tecnı hodnotu 
(cıslo, ktere jsi pra vů  zıskal), dokud nenı specificky zvysena skrze zıska nı nů jake dovednosti 



nebo hodnosti. (a neobnovuje se na pu vodnı hodnotu po dokoncenı jednoho kra tkeho 
prıbů hu, pokud nenı receno jinak). 
 
SILA VULE (tuto vlastnost si naha zej jen, pokud sis zvolil cestu Shiantskeho carodů je) Ů 
Hoť  1k10 a pricti 20 k cıslu, ktere hodıs. Cıslo, ktere dostanes je tva  Sıla Vu le (SV=Sıla 
Vu le). Na rozdıl od Kondice, toto cıslo mu ze preru st jeho poca tecnı hodnotu. Na zaca tku 
kazdeho dobrodruzstvı se obnovı na jejı pu vodnı naha zenou hranici, pokud jejı hodnota 
v minulem dobrodruzstvı klesla nıze (jinymi slovy, pokud ma s teť  Sılu Vu le 25, na zaca tku 
kazdeho dobrodruzstvı si muzes obnovit jejı hodnotu az na 25). 
 
Teť , kdyz ma s naha zene sve poca tecnı vlastnosti, je cas vybrat si povola nı a jeho schopnosti. 
Vsimni si ze prıbů hy jsou rozdů leny do Za kladnıch, Pokrocilych a Mistrovskych. V kazdem 
z tů chto prıbů hu  muzes zıskat jen dovednosti šmů rne obtıznosti prıbů hu, tedy za kladnı 
dovednosti, Nizsı kouzla a Nizsı magie je vse, co se lze naucit v Za kladnıch prıbů zıch. 
Magnakai, Vyssı kouzla a Nizsı magie je vse, co se lze naucit v Pokrocilych prıbů zıch a 
Velmistrovstvı, Mistrovske kouzla a Vyssı magii se lze naucit jen v Mistrovskych prıbů zıch. 
Prıbů hy jsou postaveny tak, aby se cetly poporadů , tak je prosım cti tak, jak jdou za sebou a 
za kazdy dokonceny prıbů h si pridej jednu dalsı schopnost. 
 

KAI LORD 
 

Na zaca tku sveho putova nı ovla da s pů t Za kladnıch dovednostı. Za kazdy kra tky prıbů h, ktery 
dokoncıs, zıska s na konci jednu dovednost navıc. Dovednosti Kai jsou na sledujıcı: 
Lov Ů Nenı potreba jıst pokud se rytır ra du Kai neocitne v nehostinne pustinů  nebo na pousti. 
(vase dobrodruzstvı zacına  pra vů  v pustinů ) Take zvysuje obratnost. 
Stopova nı Ů Schopnost sledovat a cıst cesty v divocinů . 
Sesty smysl Ů Specia lnı smysl, ktery by mů l umů t kazdy rytır ra du Kai. 
Nehmotna  clona Ů Ochranuje tvou mysl pred nepra telskym … tokem dusevnı silou nebo pred 
ostatnımi štoky myslı. 
… tok dusevnı silou Ů Prida va  bonus +2 k tvemu Umů nı Boje, pokud nenı neprıtel imunnı 
proti tvemu menta lnımu napadenı. 
Lecenı Ů vylecı 1 Kondici za kazdou sekci, ve ktere nebojujes. Protoze toto jsou kra tke 
prıbů hy, jeho pouzitı muze byt limitova no. 
Ovla da nı zbranů  Ů Prida va  +2 k UB kdyz pouzıva s jednu z na sledujıcıch zbranı: dyka, kopı, 
kra tky mec, palca t, va lecne kladivo, mec, sekera, bojova  hu l nebo siroky mec. Rytır Kai si 
smı vybrat jen jednu z tů chto zbranı, ke ktere si prida  bonus. 
Sprıznů nost se zvıraty Ů Umoznuje nů jak komunikovat se zvıraty a ovlivnit jejich chova nı. 
Maskova nı Ů Schopnost umoznujıcı splynout s okolım a skryt se mnohem efektivnů ji. 
Ovla da nı hmoty myslenkou Ů Pomocı teto schopnosti lze pohybovat malymi objekty pouze 
silou mysli. 
 
Hodnosti Kai Lorda od chvıle, co zacına s jsou na sledujıcı: 
5=Ucednık, 6=Cekatel, 7=Stra zce, 8=Pomocnık mistra, 9=Znalec, 10=Mistr. 
Po zvla dnutı vsech tů chto schopnostı se stanes Kai Mistrem zbů hlym ve vsech deseti 
za kladnıch dovednostech. Pak jsi pripraven postoupit na dalsı šroven treninku. Jakmile 
zacnes s Pokrocilymi prıbů hy, zıska s take 5 z na sledujıcıch dovednostı a zıska s jednu 
dovednost navıc za kazde dobrodruzstvı, ktere dokoncıs: 
 



Mistrovstvı v lovu Ů Nenı potreba jıst, kdyz jsi k tomu vyzva n a to dokonce i v nehostinne 
pustinů  ci v pousti. 
Orientace Ů Presne urcenı, kde lezı sever, co znamenajı nů jake stopy a informace o tom, kde 
se pra vů  naleza s. 
Predpovıda nı Ů Vyssı forma Sesteho smyslu. 
Psychovlna Ů Prida  +4 k tvemu UB za cenu 2 KB kazde kolo, kdy tuto schopnost pouzıva s. 
Tenhle bonus je zvysen na +6 UB a postih Ů1 KB kazde kolo, jakmile ovla dnes 8 z 10 
dovednostı Magnakai (hodnost Primas Kai). 
Psychoclona Ů Chra nı tvou mysl od nebezpecnů jsıch dusevnıch štoku  nepra tel vla dnoucıch 
psionickymi silami. 
Uzdravova nı Ů Vyssı forma lecenı. Vylecı 1 KB za kazdou sekci bez boje a poma ha  lecit 
ostatnı. 
Mistrovstvı ve zbrani Ů Prida va  +3 k jedne zbrani za kazdou dovednost, kterou zna s. Protoze 
zacına s s 5 dovednostmi, zacına s s bonusem +3 k pů ti zbranım podle tveho vybů ru. Je to 
dyka, kopı, palca t, va lecne kladivo, kra tky mec, sekera, mec, luk, bojova  hu l a siroky mec. 
Jakmile zna s sest dovednostı, muzes mistrnů  ovla dat sest zbranı atd. Jakmile ovla dnes 9 
dovednostı (a zıska s titul Arcimistra Kai) tento bonus se zvysı na +4. 
Ovla da nı zvırat Ů Kontrola nad zvıraty a moc ovlivnit i ty mocnů jsı. 
Neviditelnost Ů Zıska s skoro šplnou neviditelnost pred tů mi, kterı by tů  hledali podle pachu, 
hluku a zıska s schopnost splynout s pozadım. 
Souvztaznost Ů Zıska s ca stecnou imunitu proti jedum, kyselina m, dusivym plynum, 
extremnım za rum a zimů . 
 
Hodnosti Magnakai od momentu, kdy zacınajı tva  dobrodruzstvı jsou na sledujıcı: 
4=Ucitel (tuto hodnost jsi jiz mines, kdyz zacnes sve dobrodruzstvı), 5=Patron, 6=Mentor, 
7=Vů da tor, 8=Primas Kai, 9=Arcimistr, 10=Velmistr Kai. Take sve hodnoty UB a KB 
doka zes zvednout vyse nez doka ze prumů rny bojovnık. Toho dosa hnes ovla dnutım vsech 
dovednostı v urcitem Kruhu vů dů nı. Jakmile ovla dnes urcity Kruh vů dů nı, muzes si pridat 
na sledujıcı bonusy ke svym poca tecnım hodnota m UB a KB: 
 

Kruh vedenı Bonus k Umenı boje Bonus ke 
Kondicnım bodu m 

Dovednosti 
potrebnÍ pro 

dokonc enı Kruhu 

Ohnivy +1 +2 Mistrovstvı v lovu 
Mistrovstvı ve zbrani 

Dusevnı +3 +3 

Predpovıda nı 
Psychovlna 
Psychoclona 
Souvztaznost 

Svů telny +0 +3 Uzdravova nı 
 Ovla da nı zvırat 

Slunecnı +1 +3 
Mistrovstvı v lovu 

Neviditelnost 
Orientace 

 
Zvla dnutım vsech 10 dovednostı Magnakai tů  posune vzhu ru do neprozkoumane oblasti, ve 
ktere bude potreba, abys objevil Mů sıcnı ka men. Amulet Trojcıpe hvů zdy je šcinny jen 
v jeho schopnosti prenest jeho sılu na tebe, ale je zapotrebı  obrovske šsilı, abys ovla dl 
Velmistrovske dovednosti Kai a stal se Nejvyssım Velmistrem Kai. Zacnes se 7 



z Velmistrovskych dovednostı na sve pouti v Mistrovskych prıbů zıch. Dovednosti jsou 
na sledujıcı: 
 
Dokonalost ve zbrani Ů Funguje stejnů  jako Magnakai dovednost Mistrovstvı je zbrani, 
kromů  bonusu, ktery Dokonalost poskytuje. Zbranů  jsou stejne, ale bonus je zvysen na +5. 
Mistrne ovla da nı zvırat Ů O hodnů  efektivnů jsı schopnost vu ci zvıratum. 
Mistrne uzdravova nı Ů Kdykoli hodnota KB klesne pod 8, muzes si pridat + 20 KB, ale tato 
schopnost je tak na rocna , ze jı lze pouzıt pouze jednou za 20 dnı (nebo jednou za 
dobrodruzstvı). 
Splynutı Ů O hodnů  pokrocilejsı forma Neviditelnosti. 
Dokonalost v lovu Ů Nenı potreba jıst, kdyz je k tomu da n prıkaz, zlepsena  rychlost a 
obratnost. 
Mistrna  orientace Ů Hodnů  zdokonalena  forma Orientace. Tů zko, jestli vu bec nů kdy, se 
takovyto stopar da  prekvapit. 
Kai vlna - +8 k UB za cenu Ů1 KB za kolo boje. Nizsı forma, zna ma  jako … tok dusevnı silou, 
muze byt mısto Kai vlny pouzit, s bonusem +4 a za dnou ztra tou KB. Vu ci teto formů  jsou ale 
nů ktera  zvırata imunnı. 
Kai clona Ů Vytvorı menta lnı barieru ochranujıcı mysl, kterou jsi schopen chra nit sebe i 
ostatnı. 
Mistrna  souvztaznost Ů Ochrana pred stejnymi vů cmi, jako chra nila Souvztaznost, ale 
dovedena  k dokonalosti. 
Jasnovidectvı Ů Zdokonalena  forma predpovıda nı, ktera  umoznuje i dusevnı procha zku, bez 
neprıznivych na sledku . 
Magie Ů Magie Stareho kra lovstvı pouzıvana  hlavnů  Starsımi Magi zijıcımi v Dessi. 
Kai Alchymie Ů Za kladnı kouzla levoruke magie pouzıvane kouzelnıky z Toranu. 
Astrologie Ů Schopnost predvıdat budoucnost v nů kterych okamzicıch. 
Znalost rostlin Ů Kombinova nı bylin je pouzito k vytvorenı uzitecnych lektvaru , vyznamnů  
poma ha  pri urcova nı organickych hmot. 
Charisma Ů Schopnost na dhernů  zpıvat a mistrnů  mluvit umoznujıcı okouzlit lidi a 
zamaskovat dialekt ci prızvuk Velmistra Kai. 
Magie Elementu  Ů Schopnost vyvolat zivly prırody na pomoc. 
 
Za kazdou dalsı dovednost nad poca tecnıch 7 si muzes  take pridat +1 ke svemu UB a +2 ke 
sve Kondici. Hodnosti Velmistru ra du Kai jsou na sledujıcı: 7=Velmistr Ochra nce, 
8=Velmistr Ochra nce, 9=Velmistr Stra zce, 10=Slunecny Rytır, 11=Slunecny Lord, 
12=Slunecny Them, 13=Velky Them, 14=Korunovany, 15=Slunecny princ, 16=Nejvyssı 
Velmistr Kai. 
Hodnů  stů stı pri zıska va nı hodnosti nejvyssı mozne pocty a titulu Kai, Nejvyssı Velmistr ra du 
Kai. 
 

KOUZELNIK KR IST A LOVE  HVÝZDY 
 

Nejmenujes se Sky Hawk, ale jsi Landon, potulny clen Bratrstva KrisĚa love hvů zdy. Na 
poca tku svych dobrodruzstvı jiz ovla da s pů t za kladnıch kouzel (ci dovednostı). Nova  kouzla 
muzes zıskat za kazde dalsı dobrodruzstvı, ktere dokoncıs. Muzes si vybrat z na sledujıcıho: 
 
Za rıcı ruka Ů Vysle bleskovy šder smů rem k tvym nepra telum, ale ten tů  stojı 3 KB. 
Levitace Ů Toto kouzlo ti dovolı levitovat ve vzduchu, ale jeho sesla nı ti vezme 3 KB. 
Neviditelny stıt Ů Nepru razny stıt, ktery se zhmotnı buť  pred nebo za tebou. 



SıĚ Ů Vyvola  magickou sıĚ, ktera  obklopı tvou obů t. 
Energie Ů Prida  +3 k tvemu Umů nı Boje po dobu jednoho souboje, ale za roven odcerpa  3 
KB. 
Antimagie Ů Odstranı šcinky jakehokoliv kouzla, ktere na tebe bylo sesla no. 
Oma menı Ů Sesilatel vstoupı do mysli cıle se slabsı vu lı a oma mı ho tak, ze je neschopen 
dů lat nů co jineho. Nů kterı jsou vu ci tomuhle kouzlu imunnı. 
VyciĚ Zlo Ů Kouzelnık vycıtı, objevı-li se nů kde v jeho okolı nů kdo zly. 
Obnovenı Ů Pomocı tohoto kouzla lze opravit male predmů ty nebo i vylecit si 5 KB, pokud se 
kouzelnık nacha zı v tekoucı vodů . 
Ticho Ů Vytvorı kouli ticha, ktera  obestre sesilatele. 
 
V Bratrstvu KrisĚa love hvů zdy zacına s jako Ucednık a pomalu se ucıs nove kouzla a nove 
schopnosti, aby se z tebe pak stal Divotvu rce nebo Pomocnık. Kdyz se ti podarı ovla dnout 
vsech 10 za kladnıch kouzel Bratrstva, stane se z tebe Pomocnık Mistra a v teto chvıli jiz 
budes pripraven postoupit na dalsı šroven tveho treninku. Pokrocile prıbů hy zacnes s tım, ze 
uz umıs 5 z Vyssıch kouzel. Jako predtım, za kazde dokoncene dobrodruzstvı zıska s jedno 
kouzlo navıc. Vybırat si muzes z na sledujıcıch kouzel: 
 
Stu j, strelo Ů Zpu sobı, ze jaka koli vystrelena  ci vrzena  zbran se zastavı ve vzduchu a tım se 
zabra nı, aby se dostala az k tobů . 
Sıla Ů Tvoje sıla magicky dosa hne nelidskych rozmů ru . Muzes si pridat +4 k svemu UB po 
dobu jednoho souboje, ale vyvola nı kouzla tů  stojı 1 KB. 
Pomaly pa d Ů Hodnů  snızı tvou rychlost pada nı, o hodnů  vıc, nez treba Levitace. Je to 
uzitecne, kdyz pada s z mensı vysky. 
Dychej vodu Ů Jak uz je patrne z na zvu, umoznı ti dychat pod vodou. 
Teleport Ů Muzes se premısĚovat na kra tke vzda lenosti, nů kolik stop, aby ses vyhnul nů jake 
situaci nebo jinym podobnym vů cem. 
Prohledni iluzi Ů Jses schopen poznat jakoukoli iluzi, kdykoli jı uvidıs, a odhalit jejı pravou 
podstatu. 
Zdokonalena  Za rıcı ruka Ů Neztra cıs za dne KB bů hem sesıla nı tohoto kouzla. 
Zdokonalena  Levitace Ů Jako Levitace, ale bez ztra ty KB. 
Oprav Ů Muzes si vylecit az 5 KB bez pomoci bystriny tekoucı vody, obnovit tım svou vlastnı 
podstatu. Kdykoli jıs, tak si bů hem jıdla muzes obnovit az 5 KB. 
Varova nı Ů Varuje tů  pred hrozıcım nebezpecım. 
 
Po ovla dnutı vsech 10 Vyssıch kouzel jsi jiz natolik zpu sobily, aby ses stal Mistrem 
Kouzelnicke gildy. Ale v mnohem vů tsıch dobrodruzstvıch, ktere tů  dozajista jestů  cekajı, se 
muzes naucit mnohem šcinnů jsı Mistrovska  kouzla, pro ktera  pak ve svych dalsıch 
dobrodruzstvıch urcitů  naleznes vhodna  uplatnů nı. S pomocı Mů sıcnıho kamene, ktery by jsi 
v teto chvıli jiz mů l vlastnit, jsi schopen naucit se utajena  kouzla, ktere znajı jen ti 
nejmocnů jsı v Bratrstvu a to jen pokud se na dany obor specializujı. Na zaca tku tretıho tazenı 
zna s jen jedno z tů chto kouzel, ale za kazde dokoncene dobrodruzstvı se doka zes naucit jedno 
navıc. Navıc, jakmile se naucıs vsechny tyto kouzla, zjistıs, ze uz se bohuzel nemuzes naucit 
nic vıc, to znamena , ze ti nepochybnů  bude jestů  pa r dobrodruzstvı zbyvat. 
 
Mistrny Teleport Ů O mnoho šcinnů jsı nez Teleport, lze urazit velke vzda lenosti, tımto 
kouzlem se lze vyhnout mnoha mil bezcılneho putova nı. 
Blesk Ů … cinnů jsı nez Za rıcı ruka, velke nestvu ry mohou byt smeteny tımto kouzlem nebo 
take tucty nepra telskych voja ku . 



Iluze Ů Sesla nı tohoto zakryvajıcıho kouzla, kterym lze obelstıt ne prılis chytre obyvatele, se 
muze uka zat jakou uzitecny trik. 
Telepatie Ů Dorozumıvat se s nů kym jinym pomocı mysli pres velke vzda lenosti muze byt 
velka  takticka  vyhoda. 
Cit bojovnıka Ů Prida  +5 k UB bez za dneho postihu na Kondici. 
Neviditelnost Ů Skrytım viditelne podoby, pachove stopy a hluku, ktery vyda va , se Mistr ucinı 
prakticky neodhalitelny. 
 
Hodnů  stů stı pri zıska va nı titulu Nejvyssıho Mistra Kouzelnıku  z Toranu a obnovenı 
rovnova hy v teto alternativnı dimenzi Magnamundu. (Pozna mka: Toto je pravdů podobnů  
nejtů zsı z povola nı, se kterym se da  šspů snů  dokoncit škol alternativnıho Magnamundu Ů škol 
prijaty skrze Trojcıpou hvů zdu. Abychom rekli pravdu, kouzelnık Bratrstva nema  za dnou 
zvla stnı vyhodu a ackoli je mocny, je to opravdu velka  vyzva dokoncit a vyhra t s nım celou 
kampan). 
 

SHIANTSKY  CARODÝJ 
 

Zvolil jsi si tedy cestu Shianti, mozna  nejriskantnů jsı postavu, kterou Ishir povoluje. Jen 
zoufala  potreba ji primů la k tomu, aby poza dala Shianty o predmů t, ktery umoznı, aby jejich 
nejmocnů jsı magie byla prenesena na nů koho jineho, jako jsi ty. Cıtıs ale, ze jsi v nů cem jiny, 
odlisny a jako takovy nemuzes prijmout jmeno Sky Hawk. Rozhodl jsi se proto pro jmeno 
Soul Star (Hvů zdna  Duse), coz je jmeno hvů zdy, ktera  je podstatou nadů je Shiantiu  a take 
podstatou tveho bytı, ktere vna sı paprsek nadů je pro vsechny duse v Aonu, duse nadů jı, na 
ktere lezı tů zistů  rovnova hy tohoto svů ta. Nicmenů , Trojcıpa  hvů zda nenı natolik šcinna , aby 
tů  naucila tolik vů domostı, jako by tů  byli naucili Shianti samotnı, a proto jsi do chvıle, kdy 
toto dobrodruzstvı zacına s, byl schopen naucit se pouze jednu z Nizsıch magiı, ktere jsou 
potreba k tomu, aby se z tebe stal plnohodnotny Shiantsky carodů j. (pozn.: kazda  schopnost, 
pokud nenı vyslovnů  uvedeno jinak, stojı urcity pocet bodu  SV. Pokud klesne SV bů hem 
tveho putova nı na nulu (napr. v du sledku nerozva zneho pouzıva nı schopnostı tve Magicke 
hole), nelze tyto schopnosti pouzıvat ani kdyz jsou v textu nabızeny. Pokud ma s bodu  SV 
ma lo (treba jeden ci dva atd.) a chces presto svou schopnost pouzıt a dalsım textu se dozvıs, 
ze si ma s odecıst  vıce bodu  SV nez ma s, musıs si dany rozdıl odecıst od svych Kondicnıch 
bodu . (Pr.: Ma m jen jeden bod SV a v textu se mi nabızı jako jedna z moznostı pouzıt i Magii 
Elementu . Protoze nevım, kolik bodu  SV se mi odecte po pouzitı me schopnosti a presto chci 
danou magii pouzıt, musım se pripravit i na prıpadnou ztra tu KB. Pri ctenı dalsıho textu se 
dozvım, ze si ma m odecıst 4 body SV, ja  ale ma m jen jeden a ten tedy odectu a ma m teť  0 
bodu  SV (=nemuzu uz pouzıvat za dne sve schopnosti, ktere mi odcerpa vajı SV). 4 mınus 
jedna je ale 3, a proto si jestů  od sve Kondice musım 3 KB odecıst. Pouzitı Magie Elementu  
mů  tedy celkovů  sta lo 1 SV a 3 KB) Du lezity je tez fakt, ze Shiantsky carodů j bojujıcı pouze 
prostrednictvım sve Magicke hole (viz da le) si musı vzdy odecıst pri boji alespon 1 SV, aby 
sveho protivnıka zranil. To samozrejmů  znamena , ze pokud dosa hne SV hodnoty 0 a 
Shiantsky carodů j je napaden neprıtelem, nemuze štocit a musı s dobrodruzstvım skoncit, 
protoze sveho neprıtele nemuze nikdy porazit Ů nezpu sobı mu za dne zranů nı. Prıbů h je ale 
stavů n tak, ze pri rozumnem vyuzıva nı SV tyto krajnı moznosti nenastanou, takze se nenı 
ceho oba vat).Vybrat si muzes z na sledujıcıho: 
 
Carodů jnictvı Ů Zde se setka s s magickymi strelami, drzıcımi kouzly a kouzly vysa vajıcı sılu 
vu le, protoze tento smů r patrı do hlavnı oblasti ciste magie. 



Okouzlenı Ů Iluze vzdy patrı mezi silne spojence a urcitů  ji budes chtıt ovla dnout, pokud 
touzıs po oklama nı tů ch inteligentnıch bytostı, ktere majı slabsı vu li. 
Psychomantie Ů Umů nı zıskat informace dotekem. Pouhym dotknutım se neziveho predmů tu 
lze zjistit vů ci minule, soucasne a nů kdy i mnohem vıc. 
Alchymie Ů Schopnost smıchat ru zne prısady a vytvorit tak lektvary mnoha vlastnostı. Tato 
schopnost nevyuzıva  Sılu Vu le. 
Magie Elementu  Ů Je schopnost privolat si na pomoc ru zne prırodnı zivly. Zvla stů  uzitecna  je 
tato magie pri cestova nı. 
Vů stů nı Ů Schopnost vidů t do budoucnosti. Nů kdy je pohled neurcity a rozmazany a nů kdy se 
carodů j nedozvı o nic vıc nez vů dů l predtım, jen na nů m je pak, jak si vylozı, co vidů l a co to 
znamena . 
Vyvola va nı duchu  Ů Oba vana  moc nad mrtvymi, vyvola va nı duchu  a zaha nů nı jich způ t 
pomocı stejne sıly. 
 
Zrejmů  jsi si jiz vsiml, ze je nemozne ovla dnout vsechny nizsı formy magie bů hem 
Za kladnıch prıbů hu . Teprve jakmile zacnes hra t Pokrocile prıbů hy, stane se z tebe ten pravy 
mistr shiantske Nizsı magie. Ale i pote, jakmile je budes zna t vsechny, nemuzes zacıt 
s pouzıva nım magie Vyssı, dokud nebudes vlastnit Mů sıcnı ka men a zapocnes svou pouĚ 
skrze prıbů hy Mistrovske, ve kterych jedinů  muzes tyto Vyssı magie zacıt pouzıvat. 
 
Tve magicke schopnosti nejsou ale soustredů ny pouze do tů chto druhu  magie, ale dalsı velka  
moc, kterou vla dnes, drıma  ukryta  ve tve zbrani, kterou nosıs, v tve Magicke holi. Kdyz je 
pouzita v boji, muzes, dıky jejı schopnosti, vyna sobit zranů nı, ktere zpu sobıs, poctem bodu  
Sıly Vu le (SV), ktere si prejes pouzıt. Pokud pouzijes 1 bod SV, zranů nı, ktere zpu sobıs je 
stejne jako pri norma lnım štoku (pozn.: pri kazdem štoku MUSIS pouzıt alespon 1 bod SV, 
jinak nezpu sobıs protivnıkovi za dne zranů nı, protoze moc hole nebude aktivova na). Pri 
pouzitı 2 bodu  SV v kole boje zpu sobıs protivnıkovi dvojna sobne ztra ty nez bys mu zpu sobil 
obvykle, 3 body SV se rovnajı trojna sobnym ztra ta m „ atd. Zda se ale rozhodnes svoji hu l 
obdarenou magickymi schopnostmi pouzıt v danem kole boje se musıs rozhodnout jestů  pred 
hodem kostkou (viz Boje), ktery urcı jak dane kolo dopadlo. 
 
Postupem casu, jak sta le pronika s do sta le vů tsıch a vů tsıch taju  Shiantske magie, se v tobů  
zacınajı objevovat drıve netusene sıly. V dobrodruzstvı se to projevı tak, ze jakmile dokoncıs 
vsechny Za kladnı prıbů hy, muzes si na sta lo pridat 10 bodu  ke sve poca tecnı hodnotů  SV. 
Tyto sıly se jestů  zna sobı s absolvova nım vsech Pokrocilych prıbů hu , po jejichz dokoncenı si 
muzes ke sve poca tecnı hodnotů  SV pridat jestů  50 bodu  a k poca tecnı hodnotů  Kondice 30 
bodu . Jakmile zacnes hra t Mistrovske prıbů hy, budes si moci zvolit jen jednu z Vyssıch magiı, 
coz znovu odpovıda  tomu, ze tvu j trenink nenı adekva tnı tomu, jako kdyby tů  ucili Shianti 
samotnı. Znovu, muzes si vzdy vybrat jednu z Vyssıch magiı navıc za kazde dobrodruzstvı, 
ktere v cyklu Mistrovskych prıbů hu  dokoncıs. Jakmile ovla dnes vsech sest na sledujıcıch 
magiı, muzes si jestů  pridat 10 permanentnıch bodu  k tve poca tecnı hodnotů  SV, 5 bodu  k tve 
poca tecnı hodnotů  KB a 5 bodu  k tvemu poca tecnımu UB. Magie, ktere si muzes vybırat, jsou 
na sledujıcı: 
 
Divotvorstvı (Vyssı Carodů jnictvı) Ů Silnů jsı a lepsı schopnost umoznujıcı seslat magicke 
bariery, boure, dusevnı probuzenı „ atd. 
Theurgie (Vyssı Okouzlenı) Ů Presvů dcivů jsı iluze a vidiny, ktere pu sobı i na nů ktere 
nepra tele se silnů jsı vu lı. 
Moc nad hmotou (Vyssı Alchymie) Ů Lepsı, silnů jsı a mocnů jsı lektvary, nez kdy predtım. 



Ovla dnutı prırodnıch zivlu  (Vyssı Magie Elementu ) Ů Uz je nenı nutne za dat, elementy 
prırody (voda, vzduch„ ) jsou nynı plnů  pod tvou kontrolou! 
Viziona rstvı Ů cistsı, delsı a jasnů jsı pohled do budoucnosti. 
Nekromancie Ů Mrtve a nemrtve bytosti jsou nynı kompletnů  v tvojı moci. 
 
Pravdů podobnů  ovla dnes vsechny Vyssı magie jestů  predtım, nez tva  dobrodruzstvı skoncı, 
ale tvu j cas jestů  nenadesel, protoze jedinů  splnů nım vsech dobrodruzstvı muzes obnovit 
rovnova hu svů ta, kterou ti Ishir svů rila. Tobů , hvů zdne dusi Ů Soul Starovi, nadů ji celeho 
lidstva. 
 
 

Boj 
 
Pokud dobre zna s origina lnı pravidla Lone Wolfa, muzes pouzıt Tabulku Na hody a 
Vysledkovou tabulku, nebo si muzes zvolit jednodussı zpu sob popsany zde. 
 

1. Urci  Bojovy koeficient. To se udů la  tak, ze nejdrıv zjistıs sve celkove UB (UB plus 
dalsı bonusy dıky tvym schopnostem, jako je napr. +2 za Ovla da nı zbranů , plus dalsı 
bonusy, ktere muzes zıskat bů hem dobrodruzstvı). Pak podobnym zpu sobem spocıtej 
celkove UB sveho protivnıka (protivnıku ). 

2. Odecti UB tveho protivnıka od tveho UB. Toto bude tvu j Bojovy koeficient. 
3. Hoť  1k10. K vysledku pricti Bojovy koeficient. Vysledne cıslo urcuje, jak velke 

zranů nı jsi svemu protivnıkovi zpu sobil. 
4. Hoť  1k10 znovu. Odecti Bojovy koeficient od cısla, ktere ti padne. Toto cıslo urcuje, 

jak moc (o kolik KB) tů  tvu j protivnık zranil. 
5. Opakuj tento proces, dokud jeden z va s, ty nebo tvu j protivnık, nenı mrtvy (= jeho 

nebo tvoje KB jsou mensı nebo rovny nule). 
 
Prıklad: 
 

1. Jsem Kouzelnık KrisĚa love hvů zdy. Moje Umů nı Boje je 13. Seslu kouzlo Energie, 
tım sice snızım moje Kondicnı Body o 3, ale zase mi to dovolı si pridat 3 body navıc 
k memu Umů nı Boje po dobu trva nı tohoto souboje. Nynı je tedy moje UB rovno 16. 
Bojuji s Giakem, ktery sedı na Vlkodlakovi. Jejich Umů nı Boje je 14. 

2. Odectu UB Giaka a Vlkodlaka od meho vlastnıho, tede 16 mınus 14 (16-14). To se 
rovna  +2 (16-14=2). 

3. Hodım 1k10 a dostanu cıslo 5. Prictu Bojovy Koeficient k 5. 5+2=7. Zpu sobım tedy 
neprıteli zranů nı za 7 bodu . Dohromady majı Kondici 12. 12-7=5, na konci meho kola 
jim tedy zbyva  5 KB. 

4. Hodım znovu 1k10 a dostanu 6. Odectu od tohoto cısla Bojovy koeficient, neboli 
odectu 2 od 6. 6-2=4. Jsem tedy zasazen za 4 KB. Moje Kondice byla na zaca tku 
souboje 25, seslal jsem kouzlo, ktere ji snızilo o 3, a pak jsem jestů  ztratil dalsı 4 body 
v souboji, moje Kondice je tedy nynı rovna 18. 

5. Opakujeme tenhle postup dokud jeden z na s nezemre. 
 
Prıklad 2: 
 

1. Jsem Shinatsky carodů j. Moje Umů nı Boje je 14. Bojuji s Drakkarem, jehoz Umů nı 
Boje je 17. 



2. Odectu Drakkarovo UB od meho, tedy 14 mınus 17. Dostanu Ů3, neboĚ 14-17=-3. 
2.5 Jestů  predtım, nez zacne kolo boje se rozhodnu, ze pouziji 4 body Sıly Vu le pro 

uvolnů nı sil, ktere sıdlı v me Magicke holi. 
3. Hodım 1k10 a dostanu vysledek 7. K tomu prida m Bojovy koeficient, tedy 7+(-3)=4. 

Zranil bych tedy neprıtele za 4 KB. Protoze jsem ale pouzil 4 body SV, mohu teť  
vyna sobit vysledne zranů nı 4 (4 x 4 = 16). Celkovů  tedy zranım sveho neprıtele za 16 
KB. Neprıtel ma  jen 15 KB, takze je na mıstů  mrtvy. 

4. Mu j neprıtel jiz ve svem kole neštocı, protoze je mrtvy. 
4.5 Jen pro pochopenı, reknů me, ze Drakkar mů l celkem 20 KB. Pak by mu j štok prezil se 

zranů nım 16 KB (4 KB by mu tedy zbyly) a byl by schopen provest protištok. Pokud 
by štocil a hodil 1 na 1k10, pak bychom museli odecıst 1-(-3)=4, byl bych tedy zranů n 
za 4 KB. 

5. V kazdem prıpadů  ale Drakkar zahynul v bodů  3 a tohle vsechno bylo jen “co kdyby�  
a ja  bez obav muzu pokracovat ve svem dobrodruzstvı s mrtvym Drakkarem, ktereho 
necha m daleko za sebou„  

 
Teť  jiz konecnů  ma s vytvorenou svou postavu a je tedy cas, aby Sky Hawk (nebo Landon ci 
Soul Star) zapocal sva  dobrodruzstvı„  


