
DUCH STRACHU  9  8 

Vyhraješ-li, otoč na 156. 

 

297 
Voják tasí svou zbraň a připravuje se k bo-

ji na život a na smrt. V jeho očích se lesk-

ne touha po tvé duši. 

VOJÁK 8 8 

Vyhraješ-li, otoč na 212. 

 

298 
Bez povšimnutí ignoruješ krásnou ženu a 

jdeš si svou cestou. Chceš se po ní ohléd-

nout, ale prudký úder tyčí ti ubere -2ŽS. 

Neohrabaně se zvedáš a vytahuješ zbraň. 

Svůdná venkovanka je totiž krutá bojovni-

ce Bistie. BISTIE    5   3 

Zvítězíš-li, otoč na 21. 

 

299 
„A co umíš?“ ptá se tě jeden z vojáků a 

druhý znuděně odchází. Hned za branami 

uvidíš tržiště, takže tvá odpověď zní, že jsi 

trhovec a nabízíš zboží. Úsměv na tváři 

vojáka tě mate, ale po chvilce přemýšlení  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a rozmlouvání s druhým vojákem po tobě 

žádá zboží za 50 lir.  

Využiješ jeho nabídky, otoč na 443.  

Nechceš a tasíš zbraň, otoč na 42. 

Pokusíš se proklouznout a utéct, otoč na 

467. 

 

300 
Jen co se tajemný drahokam dotkne star-

covy hrubé dlaně, hned se s velkým prsk-

nutím a oblakem dýmu vypaří. Stařec se 

na tebe pousměje a zmizí také. Pomalu se 

vyhrabáváš na svou cestu a pokračuješ dál 

na 342. 

 

301 
Probudí tě slunce vstupující přes vymláce-

né okno do tmavé zatuchlé místnosti. Vy-

spal ses docela dobře, i když noc byla 

velmi chladná a deštivá. I přesto si připiš 

+ 1ŽS. Bereš si své věci, které jsi celou 

noc pečlivě střežil jako oko v hlavě a vy-

cházíš ven na ulici. Otoč na 200.  

 

 



302 
Znenadání uslyšíš skřehotání močálových 

ptáků. Jsou to velcí nenasytní ptáci pře-

vážně se živící mršinami, ale ani živým 

masem nepohrdnou. Vidíš jejich velké 

drápy a ostrý zobák, z něhož jde strach. 

Vždyť by tě slupl jako malinu.  

Chceš se přitisknout k zemi, otoč na 87. 

Zaútočit, otoč na 105. 

Utečeš, otoč na 56. 

 

303 
Přicházíš do obchodu, který, jak ses do-

zvěděl, je nejdražší v celém Karfaltu a 

okolí. V obchodě je čisto a na nazdobe-

ných stěnách se blyští naleštěné zbraně. 

Načesaný obchodník je oblečen do uni-

formy karfaltského generála. Nabízí ti: 

meč ..... 3Kl   štít ..... 3Kl   kopí ..... 2Kl   

helma ...4Kl (+1UB)  košile ... 4Kl (+1ŽS) 

palcát ....... 3Kl   sekyra .... 3Kl    

dýka .......... 2Kl   

Smíš si vybrat jen dvě zbraně.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při vybírání si všímáš mladého muže krčí-

cího se v rohu místnosti. 

Chceš-li mu nabídnout jídlo, otoč na 236. 

Chceš-li odejít z obchodu, otoč na 283. 

Chceš-li tasit novou zbraň, otoč na 389. 

 

 



304 
„Ne!“ 

Voják se ti vysměje, ale peníze už po tobě 

nechce. Baví se na tvůj účet. Další pokus 

o přechod mostu ti záhy překazil s vážnou 

tváří. Byl jsi natolik zaslepen marným 

smlouváním, že sis nevšiml ostatních vo-

jáků temného vojska, co se kolem tebe vy-

rojili. Až tupá rána do temene hlavy, která 

tě ihned skolila k zemi, ti rozsvítila. Je 

však pozdě, Adriane! Hra vojáků s tvým 

životem je u konce a tvá duše stoupá k ne-

beským branám. Tvůj život zde končí. 

 

 

 

 

 

 

305 
„Pchá!“ Máchneš pobaveně rukou. Když 

jsi bral kámen, stál jsi v řece mnohem dé-

le. Jsi rozesmátý a s tímto úsměvem vstu-

puješ také do vody a se starcem hlasitě 

odpočítáváš. 


