
Herní stavy v2.2 
1) Vzplanutí: Oběť začne hořet a není-li do 10 vteřin uhašena, umírá.  

K uhašení hořícího je potřeba udušení ohně dekou, či pláštěm za pomoci dalšího člověka, 
džber s vodou, nebo efekt “zamrznutí”.  
Mág Ohně je tímto efektem nedotčen. 

2) Zamrznutí: Oběť je zmrazena v kostce ledu na 10 vteřin. Nesmí se hýbat, mluvit, ani 
jakkoliv jinak interagovat s okolím. Nemůže být zraněna. Postavě nelze vzít žádný předmět. 
Efekt “vzplanutí” okamžitě ukončí zamrznutí.  
Mág Vody může stávající zamrznutí dotykem ruky zrušit, nebo prodloužit (max. 2 minuty). 
Mág Vody je tímto efektem nedotčen. 

3) Únava: Oběť nemůže bojovat, běhat, ani vykonávat fyzicky náročnější činnost. Může 
se stát, že bude náhodně usínat.  
Únavy se lze zbavit následujícími způsoby: Řádně se najíst a napít. Vykouřit trávu z bažin. 
Zahrát si partii šachů, nebo karetní hry. Řádná modlitba a drobný dar u oltáře svého boha, 
nebo kněze. Obdobný odpočinek trvající alespoň 10 minut. Lektvarem. 

4) Spánek: Oběť usne hlubokým spánkem.  
Postavu lze probrat: Chytnutím za ramena, důkladným protřepáním a hlasitým křikem. 
Jakékoliv lehké, nebo těžké zranění. Kouzlem. Dostane-li postava deku.  
Guru namísto tohoto efektu dostane jen efekt “Sražení”, nebo “Ztráta koordinace”. 

5) Strach: Oběť okamžitě uteče z dohledu zdroje strachu. Není schopná se vrátit ke zdroji 
dokud ji někdo neudělá aktivní doprovod. Případně musí utéct z dohledu a řádně to vše 
rozdýchat. 
Nemá-li postava možnost utíkat upadá do strnulého stavu a není schopna pohybu ani 
smysluplné řeči dokud je v dosahu zdroje strachu. 
Nekromant je tímto efektem nedotčen. 

6) Šílenství: Oběť se začne chovat jako naprostý šílenec. Naprosto iracionálním způsobem 
začne narušovat činnosti ostatních.  
Z tohoto šílenství lze postavu probrat následujícími způsoby: Jakékoliv lehké, nebo těžké 
zranění. Dostane-li postava deku. Není-li široko daleko nikdo, koho by šlo otravovat. 
Kouzlem. Lektvarem 

7) Halucinace: Oběťi se začnou zjevovat představy, které považuje za skutečné. Zdroj 
halucinace může podobu představ upravit. Postava se snaží s těmito představami 
interagovat. Dává hlasitě najevo, co vidí a snaží se všechny přesvědčit, že je to opravdu 
skutečné. 
Z těchto halucinací lze postavu probrat následujícími způsoby: Jakékoliv lehké, nebo těžké 
zranění. Dostane-li postava deku. Není-li široko daleko nikdo, koho by šlo otravovat. 
Kouzlem. Lektvarem.  



8) Závislost: Oběť získá závislost na určitou látku. Tuto látku musí požít každou hodinu. Za 
každou hodinu bez požití látky si vypěstuje “tik”. Příkladem “tiku” může být: Neustále 
okusování nehtů. Přešlapování a otáčení se na místě. Náhodné vyslovování nadávek 
(tourettův syndrom). Nutnost dotknout se veškerých kulatých věcí. Koktání. Chronický smích 
všem negativním podnětům.Požije-li postava látku, zbaví se veškerých “tiků”.  
Závislosti se lze zbavit: Nepožitím látky po dobu 4 hodin. Lektvarem. Léčením těžkých 
zranění magií. 

9) Chtíč: Oběť touží po lásce v různých podobách. Tuto touhu může uspokojit následujícími 
způsoby: Vykonáním aktu se společností (se souhlasem), nebo svépomocí. Voyeurismem, 
frotérstvím nebo stalkingem. Formou exhibicionismu na veřejnosti. Důkladným 
sebepoškozováním se společností (se souhlasem), nebo svépomocí. Masáží nohou, nebo 
naplněním jiné touhy. Přehnanou až komickou formou galantnosti a nadbíháním. Lektvarem. 
Řádná modlitba a drobný dar u oltáře svého boha. Jakékoliv lehké, nebo těžké zranění. 
Dostane-li postava deku. Opitím se do bezvědomí. 

10) Otrava: Oběťi je velmi špatně, zvrací a má průjem. Je bílá jako stěna a občas upadne na 
zem. Tento stav trvá zhruba 10 až 30 minut. Otravy se lze zbavit lektvarem, nebo magických 
vyléčením těžkého zranění. 
Lektvary mají průvodku s podrobným popisem. 

11) Omráčení: Oběť ztratí vědomí. Následující 2 minuty nevnímá své okolí. Postavu lze 
předčasně probrat pouze efektem, který by vyléčil těžké zranění. Po probrání je postava 
zmatená a nezvládne se na nic soustředit. 

12) Amnézie/Zapomění: Oběť zcela zapomene na jednu konkrétní skutečnost, nebo událost. V 
žádném případě nemůže přijít na zdroj tohoto efektu (lektvar, svitek, past, kouzelník). Tuto 
vzpomínku nelze nijak získat zpátky. 
(edit v2.2) Zapomenutá událost musí být nejdéle 30 minut stará. Oběť nemůže 
zapomenout skutečnost, kterou zná déle, než 30 minut (číst, psát, mluvit, bojovat, vařit 
lektvary, bojovat se zbraní, cestu do tábora, svoji frakční příslušnost atd). 

13) Hluchota: Oběť je hluchá jak poleno. Případně lze hrát jako nedoslýchavost. Postava místo 
slov slyší vždy něco úplně jiného. Tento stav trvá zhruba 10 až 30 minut. 
Vřele doporučujeme špunty do uší. 

14) Slepota: Oběť vidí jen černočernou tmu. Postava nesmí bojovat ani běhat. Tento stav trvá 
zhruba 10 až 30 minut. 
Vřele doporučujeme zakrýt oči šátkem. 

15) Němota: Oběť není schopna mluvit, případně vydává jen nesrozumitelné mumlání, nebo 
skřeky. Tento stav trvá zhruba 10 až 30 minut. 

16) Opilost: Je tu opravdu někdo kdo nikdy neviděl totálně na šrot opilého člověka? 
Efekt trvá přiměřeně požitému množství.Efekt lze ukončit studenou sprchou, nebo těžkým 
zraněním. 

17) Intoxikace: Asi jste to přehnali s trávou z bažin. Všechny problémy odpluly v dál, jste klidní, 
vyrovnaní a možná trochu více přátelští. Nechcete bojovat, máte hlad a jste rádi, že 
nemusíte nic dělat. 
Efekt trvá přiměřeně požitému množství. 



18) Ztráta koordinace: Oběť upadne třikrát alespoň do kolen a znovu se zvedne. Nemůže 
během tohoto stavu bojovat.   



19) Sražení: Oběť spadne na záda, nebo na břicho. Upustí vše co drží v rukou. 
20) Ovládnutí: Oběť musí plnit příkazy hráče, avšak může si dát na čas. Nereaguje na 

kohokoliv jiného, než sesilatele. Nesmí žádným způsobem mluvit, psát, ani gestikulovat o 
svém stavu. Postava nemusí vyplnit úkon, který by ji ohrozil na zdraví. Tento stav trvá 
maximálně 10 minut. Postava si není vědoma, že byla pod účinkem kouzla a žádným 
způsobem nemůže identifikovat zdroj tohoto stavu (svitek, past, kouzelník).  Neudělá nic co 
by postavu přímo ohrozilo na životě (podřízni se, skoč ze srázů, obejmi stínovou šelmu, 
řekni Gomézovi že je hnid). Nemusí plnit úkoly nesouvisející s hrou! 

 
Herní stav “Pravdomluva” neexistuje. Žádný hráč nemůže jiného hráče donutit mluvit pravdu, 
nebo zjistit zdali pravdu mluvil. Jedinou výjimkou jsou speciální eventy v dungeonu (bestiář), při 
rituálech, nebo při modlení se na oltářích. 


