
Schopnosť EXP
aktívna / 

pasívna
trvanie používa - uberá efekt heslo: Fortis 

Odolnosť 2 pasívna stále -
Hrdinovo telo sa zocelilo a zdravie posilnilo. Hrdina získava natrvalo + 1 

život.
-

Opravovanie 3 aktívna ihneď
scéna (min. 10 min 
RP opravovania).

Hrdina sa naučil opravovať poškodené bežné a vzácne predmety. Po 
aspoň 10 min. RP opravovaní si Hrdina dokáže opraviť jeden poškodený 

nemagický predmet (alebo aj 5 šípov).

" Fortis - Oprava sa podarila "

Pádne zbrane 4 pasívna stále -
Hrdina sa naučil efektívnejšie používať pádne zbrane. Hrdina získava +1 

do zranenia s pádnymi zbraňami. Ostrými i tupými.
-

Štítonoš 4 pasívna stále -
Hrdina sa naučil používať aj nadrozmerné štíty (viac ako priemer 60 cm, či 

50 x 60 cm) v kombinácii s jednoručnými zbraňami.
-

Sečné zbrane 5 pasívna stále -
Hrdina sa naučil efektívnejšie používať sečné zbrane. Hrdina získava +1 

do zranenia so sečnými zbraňami.
-

Šerm dvoma 
zbraňami

5 pasívna stále - Hrdina sa naučil používať dve jednoručné zbrane naraz. -

Berserk 6 aktívna
scéna 

(max. 10 min)
1 život, 1 mag

Hrdina po aktivovaní schopnosti prepadá bojovému ošiaľu, ktorý dodáva 
silu jeho útokom, avšak oslabuje jeho obranu a poškodí jeho 

zdravie.Hrdina stráca okamžite 1 mag a 1 život. Do konca scény/boja 
(max. 10 min) získava +2 do zranenia zbraňami z blízka, ale každé 

zranenia, ktoré utŕži je o 1 väčšie (aj firebaly). Útok zbrane nie je 

považovaný za magický!

"Fortis - Bojová zúrivosť nech 

ma pohltí. Berserk!"
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považovaný za magický!

Súboj 6 pasívna stále -
Hrdina sa naučil efektívnejšie bojovať s inými hrdinami. Hrdina pri súboji s 

inými postavami dostáva +1 do zranenia. Platí len na iných hráčov, nie 

beštie (creep)

-

Obojručný boj 7 pasívna stále -
Hrdina sa naučil efektívnejšie používať obojručné zbrane ale i boj s holými 
rukami (dlaňami). Hrdina získava +1 do zranenia s obojručnými zbraňami, 

+1 do zranenia s holými rukami (t.j. kúzelnícky dotyk)
-

Sústredenie 8 aktívna ihneď 1 mag

Hrdina sa naučil koncentrovať na jedinú mocnú ranu. Hrdina získava +3 

do zranenia na jeden jediný útok zblízka (nie vrhacia ani strelná). Pred 

útokom povie heslo a LEN v prípade že trafil (súper to nevykryl) jeho 

zranenie je navýšené. Útok zbrane nieje považovaný za magický!

" Fortis - Táto rana Ťa bude 

bolieť "
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Schopnosť EXP
aktívna / 

pasívna
trvanie

používa - 

uberá
efekt heslo: Fides / Veritas

Regenerácia 2 aktívna ihneď
scéna 

(min. 10 
min.)

Hrdina si dokáže min. 10 min. oddychom (žiadna aktívna činnosť - t.j. ani kráčanie, beh, 
boj, kričanie a pod.) pri ktorom môže iba potichu rozprávať doliečiť 1 život. Nie však nad 

maximum. Túto schopnosť môže použiť maximálne raz za hodinu.

po 10 minútovom odpočinku " 

Fides - Nabral som nové sily"

Krvavá obeta 3 aktívna ihneď

scéna 
(min. 10 

min)
1 život

Hrdina si dokáže obetovaním svojho rituálneho zranenia (stráca 1 život) doplniť 4 
stratené magy. Nie však nad maximum. RP rituál musí trvať min. 10 min.

" Fides - Moja krv nech mi 

osvieži ducha"

Verejné 
bohoslužby

4 aktívna ihneď
scéna 

(min. 10 
min.)

Hrdina môže 2 krát denne v chráme slúžiť bohoslužby a získa tak od kláštora 1 ZLT za 
každú bohoslužbu. V prípade ak zaujme svojím RP aj iných hráčov môže dostať aj EXP.

-

Fanatizmus 4 aktívna ihneď -
Po tom čo je Hrdina s touto schopnosťou porazený (0 životov), okamžite zakričí heslo a 

pokračuje s 1 životom. Môže to použiť raz za scénu, nie však častejšie ako raz za 

hodinu

Fides - Fanatik!"

Zasvätenie 
životu

5 pasívna stále -
Hrdina dokáže efektívnejšie zraňovať nemŕtvych (+ 1 do zranenia proti nemŕtvym). Telo 

Hrdinu s touto schopnosťou nemôže byť vzkriesené Nekromanciou ako nemŕtvy.
-

Požehnanie 
zbrane

5 aktívna
scéna

(max. 10 
1 mag / 2 

magy

Hrdina sa naučil dotykom požehnať zbraň. Požehnaná zbraň zraňuje do konca scény o 

1 viac. Ak požehnáva svoju zbraň stojí ho to 1 mag. Ak zbraň niekoho iného 2 magy. 
Môže byť zoslané len jedno Požehnanie na jednu zbraň (ani od rôznych osôb = 

" Fides - Žehnám tejto zbrani. 

Plus jedna do zranenia"
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zbrane
5 aktívna (max. 10 

min)
magy Môže byť zoslané len jedno Požehnanie na jednu zbraň (ani od rôznych osôb = 

nekumuluje sa). Útok zbrane nieje považovaný za magický!

Plus jedna do zranenia"

Zázrak 
uzdravenia

6 aktívna ihneď

scéna 
(min. 10 

min)
1 mag / 2 

magy

Hrdina sa naučil uzdraviť zranenia sebe i iným. Na začiatku označí tých, ktorých bude 

liečiť. Za každého ktorému by chcel vyliečiť 2 životy si odčíta 1 mag, a/alebo za každého 
komu by chcel vyliečiť 3 životy si odčíta 2 magy. Potom nasleduje RP rituál (min. 10 

min) po ktorom sa označeným zranenia uzdravili. Nie však nad maximum.

" Fides - Uzrite zázrak 

uzdravenia. (Ohlásiť kto sa 

koľko uzdravil)"

Exorcizmus 6 pasívna stále -
Hrdina dokáže efektívnejšie zraňovať démonov (+ 1 do zranenia proti démonom). 

Dokáže RP rituálom (min. 10 min) vypudiť démona z predmetu. Hrdina s touto 
schopnosťou nemôže upísať svoju dušu diablovi.

pri vypudzovaní z predmetu " 

Fides - démon prikazujem Ti 

odíď!"

Modlitba 7 aktívna
scéna

(max. 10 
min)

2 magy

Hrdina sa pomodlí, odčíta si 2 magy a dotykom dokáže zoslať ochranu, ktorá bude 

chrániť jednu osobu pred prvým akýmkoľvek fyzickým zranením. Môže byť zoslané len 

jedna Modlitba na jednu osobu (ani od rôznych osôb = nekumuluje sa) 

Pri zoslaní:" Fides - Nebesá Ti 

budú štítom" 

Keď dostane prvé zranenie 

"Fides - Ignorujem"

Prekliatie 8 aktívna
scéna

(max. 10 
min)

2 magy
Hrdina dokáže dotykom prekliať. Odráta si 2 magy. Obeť kliatby dostáva postih minus 3 

do akéhokoľvek útoku (firebal, luk, meč). Minimálne však vždy zraní aspoň za 1. 

" Fides - Preklínam Ťa. Mínus 3 

do akéhokoľvek zranenia. "
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Schopnosť EXP
aktívna / 

pasívna
trvanie

používa - 

uberá
efekt heslo: Silva

Meditácia 2 aktívna ihneď
scéna 

(min. 10 
min.)

Hrdina sa na min. 10 min.spojí s prírodou (sadne si na trávu, obíjme strom :-) ) a 
doplní si 2 magy. Nesmie robiť žiadnu aktívnu činnosť - t.j. ani kráčanie, beh, boj, 

kričanie a pod.), môže iba potichu rozprávať. Nie však nad maximum. Túto 
schopnosť môže použiť maximálne raz za hodinu.

" Silva - Rozjímanie mi obnovilo 

ducha"

Prevziatie zranenia 3 aktívna ihneď
utŕžené 
zranenie

Hrdina dotykom prevezme posledné zranenie od inej osoby. Tá si životy 
neodpočíta, avšak odpočíta si ich Hrdina. Prevziať zranenie musí do 10 sekúnd 

od zranenia. Može použiť maximálne raz za hodinu.

" Silva - Tvoja bolesť je moja"

Zacelenie rán 4 aktívna ihneď 1 mag
Hrdina dotykom vylieči za 1 mag práve 1 život. Maximálne takto môže vyliečiť 3 

životy jednej osobe za scénu (min. 10 min)
" Silva - Nech sa Ti rany 

zacelia. Plus 1 život "
Lov 4 pasívna stále - Hrdina pri boji so zvieracími beštiami (creepami) zraňuje o jedna viac. -

Dlhé zbrane 5 pasívna stále -
Hrdina sa naučil efektívnejšie používať dlhé zbrane. Hrdina získava +1 do 

zranenia s dlhými zbraňami.
-

Streľné zbrane 5 pasívna stále -
Hrdina sa naučil efektívnejšie používať strelné zbrane. Hrdina získava +1 do 

zranenia so strelnými zbraňami.
-

Získavanie trofejí 6 aktívna ihneď
scéna 

(min. 10 
min.)

Hrdina sa naučil získať určité trofeje (suroviny typu : krv, zuby, ... ) z konkrétnych 
porazených beštií. Nie zo všetkých beštií sa dá niečo získať. (Konkrétny creep 

bude vedieť čo má hrdinovi s touto schopnosťou dať ). Hráč roleplayuje 
získavanie trofejí.

" Silva - Beriem si trofeje "

Znalosť jedov 6 pasívna stále -
Hrdina sa stáva imúnnym na bežné jedy (napr. schopnosť Jedovatá čepeľ). 
Zároveň je schopný z alchymistických receptov vyrobiť špeciálne jedy bez 

po zasiahnutí jedom " Silva - 
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asistencie alchymistu (trvá to scénu (min. 10 min)

po zasiahnutí jedom " Silva - 

Ignorujem jedy."

Lesná múdrosť 7 pasívna stále -

Hrdina ktorý je v lese (v okruhu 5 metrov okolo neho sú aspoň 3 stromy) získava 

+ 2 život a + 2 mag. Keď však les opustí, stráca 2 život aj 2 mag. Napr. ak by 

mal 1 alebo 2 životy a opustí les (= 0 životov) upadá do agónie.

-

Prierazný výstrel 8 aktívna ihneď 1 mag

Hrdina pred výstreľom povie heslo a vystrelí. V prípade, že trafil je cieľ zranený aj 

keď ho chráni nemagická zbroj, ktorá mu poskytuje imunitu. Platí na luky aj 

kuše. Zranenie je tiež  o 1 väčšie.

pred výstrelom " Silva - Nájdi 

dieru v brnení"

ak trafí pred oznámením 

zranenia " Ignoruje zbroj "
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Schopnosť EXP
aktívna / 

pasívna
trvanie

používa - 

uberá
efekt heslo: Fortuna

Krádež 2 aktívna ihneď -

Hrdina dokáže ukradnúť predmet do veľkosti bochníka chleba. Reprezentuje to 
nepozorované pripnutie štipca na predmet, ktorý má byť odcudzený. Po desiatich 
sekundách Hrdina povie heslo a obeť musí vydať predmet, taktiež musí hrať, že o 
strate predmetu nevie až pokým nebude chcieť tento predmet, ktorý bol ukradnutý, 

prvý krát použiť. Nevie ani kto mu to ukradol.

Fortuna - "Tvoje (doplň) je 

moje"

Klebety 3 aktívna ihneď -
Hrdina sa dozvedá klebety, ktoré môžu ale nemusia byť pravdivé. Maximálne 2 krát 

za deň (raz doobeda a raz poobede) môžu vyhľadať organizátora a vylosovať si 
informáciu, ktorú sa dozvedel.

Fortuna - "Chcem počuť 

klebety"

Vrhacie zbrane +1 4 pasívna stále -
Hrdina sa naučil efektívnejšie používať vrhacie zbrane. Hrdina získava +1 do 

zranenia s vrhacími zbraňami pri vrhaní.
-

Majster pút 4 aktívna ihneď 1 mag

Hrdina sa dokáže dostať zo zajatia - spútania. Ohlási heslo a okamžite môže jednať 
ako keby nebol spútaný. Táto schopnosť zároveň umožňuje niekoho zviazať tak, že 
ani so schopnosťou Majster pút sa zo zviazania nedokáže dostať. Schopnosť sa dá 

použiť maximálne 1 krát za hodinu.

Fortuna - "Moje ruky sú voľné!"

Fortuna - " Z týchto pút sa 

nedostaneš!"

Útok od chrbta +1 5 pasívna stále -
Hrdina pri útoku od chrbta tak, že obeť sa jeho útoku ani len nepokúsila uhnúť, 
spôsobí o jedna väčšie zranenie. Platí na všetky typy útokov (fyzické aj strelné, 

magické).

Fortuna - "Od chrbta za (doplň 

zranenie)"

scéna Hrdina po 10 minútovom výsluchu dokáže získať odpovede na 3 otazky, na ktoré sa 
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Výsluch 5 aktívna ihneď
scéna 

(min. 10 
min.)

Hrdina po 10 minútovom výsluchu dokáže získať odpovede na 3 otazky, na ktoré sa 
musí dať odpovedať áno/nie/neviem. Obeť musí pravdivo odpovedať. Môže to použiť 

len jeden krát na tú istú osobu za deň.

Fortuna - " Teraz mi vyklopíš 

pravdu (doplň tri otázky) "

Jedovatá čepeľ 6 aktívna ihneď -

Hrdina spôsobím jedným prvým útokom jednoručnou sečnou zbraňou zblízka v 

jednej scéne zranenie o 2 väčšie, ak nebola zasiahnutá zbroj, alebo útok inak 

znegovaný (napr. Modlitba). Použiť max. jeden krát za scénu (boj). Útok nieje 
považovaný za magický!

Fortuna - "Jedovatá čepeľ za 

(doplň zranenie)"

Zjednávanie 6 aktívna ihneď 1 mag
Hrdina môže jeden krát za deň u obchodníka v meste (CP) a jedenkrát za deň u 

obchodníka v osade (CP) dostať výhodnejšiu cenu o 2 ZLT menšiu. 
Fortuna - "Priateľu zjednajme 

cenu"

Presviedčanie 7 aktívna ihneď 1 mag

Hrdina dokáže vďaka tejto schopnosti presvedčiť cechmajstra iného cechu, aby ho 
naučil viazanú schopnosť daného cechu. Túto schopnosť môže uplatniť jeden krát 

ale v každom cechu len na viazanú schopnosť, ktorá stojí 6 EXPov (nie viac). Avšak 
za túto schopnosť musí obetovať daných 6 EXPov za naučenie.

Fortuna - "Majster odhaľ mi 

tajomstvá (doplň názov 

schopnosti)"

Podrezanie 8 aktívna ihneď 1 mag

Hrdina prejde zľahka jednoručnou sečnou zbraňou po krku obeti tak, že obeť sa jeho 
útoku ani len nepokúsi uhnúť (nevie o ňom). Ak nebola zasiahnutá zbroj chrániaca 
krk (šatka nieje zbroj), alebo útok inak znegovaný (napr. Modlitba), obeť okamžite 

upadá s 0 životmi a stáva sa porazenou.  

Fortuna - "Podrezanie"
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Schopnosť EXP
aktívna / 

pasívna
trvanie

používa - 

uberá
efekt heslo:  Mysteria

Ohnivá guľa 2 aktívna ihneď 1 mag

Hrdina dokáže vyvolať a zoslať guľu magického ohňa na nepriateľa. Odpočíta si 1 

mag a povie heslo a hodí nosič. Ak ho zasiahne nosičom okamžite stráca 2 životy. 

Rátajú sa do toho všetky nemagické predmety ktoré drží v ruke alebo má na sebe 
(plášť, štít, zbroj, zbraň...napr. nosičom trafil meč v ruke, obeť si aj tak odpočíta 

životy, ale ak by ten meč bol magický tak nie). Od magického ohňa sa nič nechytí 

horieť! Útok je považovaný za magický!

Mysteria - Vyvolávam ohnivú 

guľu. Za 2 životy!

Ľadový dotyk 3 aktívna ihneď 2 magy

Hrdina dokáže dotykom spôsobiť magické ľadové zranenie. Odpočíta si 2 magy a 

povie heslo potom sa pokúsi dotknúť rukou obete. Ak ho zasiahne rukou okamžite 
stráca 3 životy. Rátajú sa do toho všetky nemagické predmety ktoré drží v ruke 

alebo má na sebe (plášť, štít, zbroj, zbraň...napr. dotkne sa zbroje obete, obeť si aj 

tak odpočíta životy, ale ak by tá zbroj bola magická, tak nie). Útok je považovaný 

za magický!

Mysteria - Pocíť ľadový dotyk. 

Za 3 životy!

Horiaca zbraň 4 aktívna
scéna 

(max. 10 
min.)

1 mag / 2 
magy

Hrdina dokáže svoju zbraň, ktorú drží v ruke zapáliť magickým ohňom. Odpočíta si 
1 mag, povie heslo. Zbraň získava bonus +2 do zranenia, ale na konci scény (boja) 
(max. 10 min.) je Poškodená a nedá sa používať ďalej na boj pokiaľ sa neopraví. 
Toto kúzlo sa dá zoslať aj na vrhaciu zbraň ale vtedy stojí 2 magy. Nedá sa zoslať 

na šíp/šipku. Od magického ohňa sa nič nechytí horieť! Útok zbrane je 

považovaný za magický! Horiaca zbraň nemôže byť nikomu podaná ani kúzlo 

nesmie byť použité na poškodzovanie zbraní súperom.

Mysteria - Rozhor sa zbraň 

plameňom.
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nesmie byť použité na poškodzovanie zbraní súperom.

Používanie palíc 4 pasívna stále -

Hrdina sa naučil používať kúzelnícku palicu/paličku na svoju aktívnu obranu 

(NESMIE s ňou útočiť!). Kúzelnícku palicu/paličku môže zosielať dotykové 
kúzla/schopnosti. Vždy sa jedná len o citeľné priloženie a nie o úder! Keď drží 

kúzelnícku palicu/paličku v ruke má + 1 mag. 

Odčerpanie sily 5 aktívna ihneď 1 mag
Hrdina sa naučil dotykom odčepať magy niekoho iného. Odpočíta si 1 mag, povie 

heslo a pokúsi sa dotknúť obete. Tá okamžite stráca 2 magy, ktoré si Hrdina pričíta. 
Nie však nad svoje maximum!

Mysteria - Tvoje magy sú moje! 

Mínus dva magy!"

Efektívne kúzlenie 5 pasívna stále -

Hrdina sa naučil efektívnejšie používať svoje magy. V jednej scéne (napr. boji) 

dokáže zoslať jedno kúzlo/schopnosť o 1 mag lacnejšie! Avšak túto schopnosť 

môže používať max. raz za hodinu! (i keby do hodiny mal napr. bojov viac)

-

Runa domova 6 aktívna ihneď
1mag / 2 

magy

Hrdina sa dokáže po odčítaní 1 magu a povedaní hesla, pomocou runy premiestniť 

k runovému kameňu do svojho domovského cechu. Dá si ruku za hlavu a 

okamžite bez zastavenia sa najrýchlejšou cestou vydá do daného cechu. Nesmie sa 
s nikým rozprávať, zasahovať do reality, ale ani nikto nesmie zasahovať do neho. 

Všetko čo by videl musí odignorovať a jeho postava o tom nevie! Môže sa 

premiestniť aj do iného cechu k runovému kameňu, ale vtedy to stojí 2 magy.

Mysteria - Runa domova 

prenes ma do ... (doplň) 

cechu!"

Magická ochrana 6 aktívna
scéna 

(max. 10 
min.)

1 mag 

Hrdina dokáže zoslať na seba magickú ochranu, ktorá ho bude chrániť pred prvým 

akýmkoľvek magickým útokom. Môže byť zoslané len jedna Magická ochrana na 

nekumuluje sa

Pri zoslaní:" Mysteria - Mágia je 

mi štítom" 

Keď dostane prvé magické 

zranenie "Mysteria -  
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Magická ochrana 6 aktívna (max. 10 
min.)

1 mag akýmkoľvek magickým útokom. Môže byť zoslané len jedna Magická ochrana na 

jednu osobu ( = nekumuluje sa) 

Keď dostane prvé magické 

zranenie "Mysteria -  

Ignorujem"



Lámanie kúziel 7 aktívna ihneď 2 magy
Hrdina sa naučil dotykom okamžite zlomiť efekt jedného dlhotrvajúceho 

kúzla/schopnosti (napr. požehnanie, modlitba, magická ochrana, berserk a pod.)

Mysteria - Ruším Tvoje ... 

!(doplň)

Magická pumpa 8 aktívna ihneď

1 mag + 

investované 

magy

Hrdinovy umožňuje po odčítaní 1 magu, do útočných kúziel (ohnivá guľa, ľadový 

dotyk) (nie horiaca zbraň, požehnanie zbrane a pod.!!!) investovať viac magov a 

tým zvýšiť zranenie. V pomere 1 mag : + 1 zranenie

Pred zoslaním napumpovaného 

kúzla: "Mystéria - Pumpujem ... 

(pokračuje vyvolaním útočného 

kúzla s navýšeným zranením.) 

Napr.: Mám 6 magov a idem 

zoslať ohnivú guľu a chcem do 

toho vraziť všetko: "Mysteria - 

Pumpujem, Mysteria - 

Vyvolávam ohnivú guľu za 6 

životov!" Mal som 6 magov, 

jeden som minul na vyvolanie 

magickej pumpy, jeden som 

minul na vyvolanie ohnivej guly 

a 4 som investoval do kúzla.
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