
                                                     Kouzelník 

 
 

Kouzelník má 3 základní životy 
  
    Musí mít kouzelnickou hůl vysokou po ramena . Něco,čím se dá stopovat 
čas a šátek. Obyčejnou tužku a papírky modré a červené barvy velikosti 15 x 
10 cm. Červenou a modrou bavlnku. Dřevěné špalíčky průměru 1,5 až 2 cm 
a délky +- 10 cm ( kolem 20 kusů ). 
    Kouzelník nesmí nosit železnou zbroj a nepoužívá štít. Smí používat 
střelné zbraně a dýku nebo krátký meč. 
 
       Kouzelník má na začátku hry k dispozici 60 magů, které muže využít dle 
svého uvážení. Může si je ponechat k dispozici, nebo si předem vytvořit 
kouzla. Kouzla se tvoří tak,že se napíšou na barevný papírek a namotají na 
dřevěný špalík který převážou barevnou bavlnkou. Na papírku je napsán 
účinek kouzla na zasaženou postavu.                     
        Barva papíru a bavlnky určuje typ kouzla. Červená je kouzlo,které se 
nedá odrazit štítem ani zbraní. Modrá se dá srazit štítem nebo zbraní a má 
účinek jen při zásahu hráče.  
       Kouzelník získává magi meditací. Musí sedět se zavázanýma očima a 
nesmí bejt vyrušen žádným dotekem nebo oslovením. Po zavázání očí, si 
pustí měřič času a začne meditovat. Když chce ukončit meditaci, tak vypne 
čas a rozváže si oči. Za každou ukončenou minutu meditace má 2 magi. 
       Kouzlo smí seslat jen pokut ho má napsané a namotané na špalíku. 
Sesílá se hodem na postavu. Před samotným hodem musí kouzelník 
zabodnout kouzelnickou hul do země a několikrát ji oběhnout ( kolik oběhů 
musí učinit je napsané u popisu kouzla ) . Zasažená postava si kouzlo rozbalí 
a přečte jeho účinky.  

        
HŮL NENÍ ZBRAŇ, POKUD JE PĚTKRÁT ZASAŽENA ZBRANÍ 

PROTIVNÍKA, JE ZNIČENA 

 
      Pokud kouzelník přijde o hůl, nesmí sesílat kouzla. Novou si může 
vytvořit u Šedého poutníka 

       Kouzelník muže vymyslet i jiná kouzla než má na seznamu. Musí mu je 
ale schválit Šedý Poutník ( Bobeš ) . Další kouzla si může zakoupit u 
obchodníka. 
 
 
 
  



                                     Hraničář 
 
Hraničář má 3 základní životy. Životy navíc jsou pouze za zbroj, která kryje 
tělo. Holé ruce a nohy mají u hraničáře 1 život, pokud na nich nemá postava 
zbroj. 
 

 

   Hraničář potřebuje něco , čím se dá stopovat čas. Obyčejnou tužku a 
papírky bílé a žluté barvy 15 x 10 cm. Žlutou a bílou bavlnku a 2 až 3 
decovou plastovou lahvičku. 
   Může používat veškerou zbroj, ale nenosí štít. Zbraně používá jednoruční a 
střelné. 
Dokáže léčit zranění pomocí kouzel a lektvarů.  

 
       Hraničář dokáže léčit postavám zranění. A to buď pomocí lektvarů, nebo 
přímím dotykem. Pokud léčí dotykem, musí se zraněného dotýkat rukou po 
celou dobu kouzla a nesmí dělat nic jiného. Pokud léčí pomocí lektvaru, musí 
si lektvar vytvořit dopředu. To se provádí tak,že si hraničář sedne a po 
určitou dobu se soustředí a nesmí dělat nic jiného než připravovat lektvar. 
Lektvar se tvoří tak,že na papírek napíše účinky lektvaru a smotá ho do 
ruličky kterou přiváže barevnou bavlnkou na lahvičku do které nalil surovinu 
na lektvar. Při výrobě lektvaru nesmí bít rušen oslovením ani dotekem po 
takovou dobu,jak dlouho trvá vytvořit lektvar. Po vypití lahvičky zraněnou 
postavou se lektvar považuje za použitý. Lektvar může postava použít i 
během boje. 
       Hraničář muže vymyslet i jiné lektvary,než má na seznamu. Musí mu je 
ale schválit Šedý Poutník ( Bobeš ). Další lektvary si může zakoupit u 
obchodníka. 
 

Válečník 

 Potřebuje jen zbraně a zbroj pokud ji má. Používá veškeré známé 
zbraně včetně střelných. Má vyšší odolnost než ostatní povolání.  

Válečník má 5 základních životů. Životy navíc jsou pouze za zbroj, 
která kryje tělo. Holé ruce a nohy mají u válečníka dva životy, 
pokud na nich nemá postava zbroj. 

 

 


