
Flavor text

Je mnoho questů a jen část se splní. Paralelní svět pro každý tým.

Stanoviště

Knihovna: Knihomír Sismo
Chce knihy (od Klerika) - například o démonech, o přírodních
vědách, …
Umíte číst? A mohl bych to vidět? Chce sekretáře - někoho, kdo
bude za něj prodávat knihy a on bude moct bejt zalezlej a bádat.

● aktivita malí (Sortění karet) - odměna Bělostný Papír
● aktivita malí (Hanoiské věže) - odměna Mycí houba 

(velmi zajímavý druh, získaný na korálovém útesu)
●  #3 najdi zaměstnance: potřebuji sekretáře - někoho, kdo bude tady prodávat knihy a 

já bude moct zalezlej a bádat.
○ #4 [potřebuje #21] Sekretář nalezen: to je skvělé, že je ta paní s 

administrativní zkušeností, ta mi bude jistě i účtovat!
● #5 přines: knihu Kterak Šotka sobě vyvolati

○ #7 [potřebuje knihu, získají od Klerika]: V té knize je spousta hříšnych věcí = 
potřebuju odpustek!

■ #8 [potřebuje #33 = Odpustek] Zkuste pomoct ostatním, já zatím 
udělam výcuc z knihy O Koboldech a Dracích

● #9 Vy mi nesete inkoust? Skvělé, běžte to potvrdit i obchodníkovi
● #10 Starosta chce biřice, a knihovník má uklízeče, co se na to hodí
● #11 - volby starosty: Jasně že mu dám hlas [potřebuje #18 a #4 nebo #8]

Radnice: Starosta Kabiš
Chce, aby ho všichni ostatní zvolili. Řeší bezpečnost města -
chce biřice!
Good guy scenario: vetřít se mu do přízně a pomoct mu
Bad guy scenario: vydírat ho

● Aktivita malí () - Stavební materiál (cihly) = zbylo mi to tu
z opravy radnice, která proběhla pouze na papíře

● Aktivita malí () - Láhev Pálenky = přinesl to kdosi jako
úplatek, ale mně to dělá špatně na játra

● #14 přines item: Podezřelá smlouva o zhotovení obecní
cesty (Via Starostia) a proboha, hlavně ho nenoste Klerikovi

○ item dává Vašnosta
■ item přijímá Starosta (good) nebo Klerik (evil)

● #16 najdi zaměstnance: biřic



○ #17 [potřebuje #10] biřic je uklízeč u Knihovníka
● #19 přesvědčování: chce aby ho zvolili - splňěno, pokud alespoň 3 z [#11, #34, #49, 

#59, #69]
● #21 [potřebuje #3] Má dvě sekretářky - jednu chytrou, druhou hezkou. Chce tu 

chytrou poslat na jiné místo, kde bude užitečnější (quest zaměstnanec knihovník #3)

Chrám: Klerik Walormus
Služebník boha Themida. Chce někoho indoktrinovat,
protože se v mládí nikdy nedostal na misijní cestu. Chce
žebráka, aby povzbudil charitativní příspěvky v kostele, ze
kterých si pak plánuje vzít tučný podíl. Potřebuje opravit
varhany.
Občas vydává odpustky. Chová chobotnici.

● aktivita malí () - kniha Kterak Šotka v sobě vyvolati
● aktivita malí ()  - Inkoust z chobotnice (klerik má chobotnici)
● najdi zaměstnance: nádeník - může to být žebrák
● vyjednej se žebrákem spoluúčast na milodarech (smlouvání, přípustné od 30-70 do 

70-30)
● Přesvědčte obchodníka (Vašnostu) k přistoupení na víru (nutné splnění většiny 

questů u obchodníka)
● Přines item: Stavební materiál (cihly)

○ Vydá Odpustek, ale pouze pokud přinesou Bělostný Papír

Tržiště: Obchodník (Vašnosta)
Centrum všeho obchodu v městečku. Baží po penězích a je
vysoce podnikavý. Neštítí se i zboží které není zcela legální
(kontraband).
Poslední dobu obchodník prodává spoustu mýdla.

Organizuje (zadává a potvrzuje) supply questy: kdo
potřebuje X kdo může dodávat

● aktivita malí ()  - Podezřelá smlouva o zhotovení
obecní cesty (Via Starostia)

● aktivita malí ()  - Mýdlo
● knihovník potřebuje inkoust

○ od klerika
● žebrák potřebuje hadry

○ od lazebnika
● holič potřebuje mýdlo

○ od obchodníka 
● chce nějakej business plán = volná forma prezentace - pitch~1min alespoň trochu 

dávající smysl v rámci našeho světa
● Přines Kontraband (nelegální zboží)



Lázně: Lazebník (holič)

Má problém že je na všechno sám a že se lidi začli mejt.
Je neoholenej (protože sám se neoholí) => chce nějakého
učedníka -
Holič chce, aby obchodník přestal prodávat mýdlo
otevřeně

● aktivita malí ()
● aktivita malí ()
● přines item: Brusný kámen na břitvu (hrubý, jemný,

extra jemný)
● najdi zaměstnance: učedník - může to být žebrák.

Žebráka je nutné nejprve přesvědčit. Žebrák se ale nehne z místa, a tak potřebuje 
předat vědomost pomocí dětí: scénka 1min kterou děti musí zopakovat u žebráka

● Přesvedčovací úkol: přesvědč obchodníka, aby přestal prodávat mýdlo otevřeně 
(vytvoříme monopol) - ale rozhodně to neprozraďte starostovi!

Náměstí: Žebrák
Žebrák má zakázané věci - konexe ke zlodějům, atp.
Může vyjednávat (na dálku - přes týmy) s Farářem o
milodary, respektive jak se o to rozdělej. Ale bojí se hněvu
božího.
Může za hru získat dvě zaměstnání - nádeník (základní - pro
klerika) a  učedník lazebníka (pokročilé - musí se předtím
umýt houbou)

● První aktivita malí - dává Brusný kámen (byl jsem )
● Druhá aktivita malí - dává Poskvrněný papír (někde

jsem to našel se válet)
● Nehledá zaměstnání, ale může být k němu přesvědčen (role nádeník)

○ Může být přesvědčen i k tomu, aby se umyl (role učedník), ale potřebuje k 
tomu Mycí houbu

● Chce Láhev Pálenky
○ Nabízí Kontraband - různé zakázané věci získané od kamarádů pašeráků a 

zlodějů

Nahrávky ostatním
● s Klerikem se dohaduje o tom, kolik dostane z milodarů (smlouvání, od 30-70 do 70-

30)


