
seznamy předmětu a rituálů  
1.0 

V tomto najdete výčet herních předmětů a rituálů. K výrobě pochopitelně potřebujete            
přesné vzorce Toto je jen informativní výčet, aby jste věděli co se asi tak dá vyrobit a                 
urituálovat. není to vše, mohou se vyskytnout i jiné nezveřejněné rituály.  
 

Rituály 
včetně potřebných dovedností. 

Vstup do Šera - moc 1 - umožní projít do šera  

Dotyk skrze Oponu - okultismus  - umožní manipulovat s předměty v šeru  

Kletba - okultismus proklejete cíl  

Pouto - okultismus - nepřímé cílení magie  

Volání - okultismus - pokus o přivolání osob,   

Krevní pouto - upír -  

Vytvoření potomka - upír - tvorba potomka  

Osudové provázání - thaumaturgie  

Portál - thamaturgie - tvorba bran do jiných světů  

Kontaktování Mrtvých- okultismus  - mluvení s mrtvými  

Reanimace - okultismus  - nekromantické oživení  

Posednutí bytostí - thaumaturgie  

Manifestace bytosti - thaumaturgie  

Kruh Ochrany - okultismus -  

Rituali sanguinis colaguatae - okultismus  

Rituali transanguinae  - thaumaturgie  

Rituali sanguinis rex  - thaumaturgie  
  

https://docs.google.com/document/d/1JJr79gE2qvrQ8r6zAEhKbZVeQz_INYuHUs8LkQ0yJTA/edit#heading=h.o484yi9j7wq0
https://docs.google.com/document/d/1JJr79gE2qvrQ8r6zAEhKbZVeQz_INYuHUs8LkQ0yJTA/edit#heading=h.rvwis4tdqy50
https://docs.google.com/document/d/1JJr79gE2qvrQ8r6zAEhKbZVeQz_INYuHUs8LkQ0yJTA/edit#heading=h.7bd8k643bexv


Předměty 
 

Alchymie 

Léky esence 
celkem 

efekt 

aktivní bandáž 4 Vyléčí 1 fyzický život život. 

regenerátor 6 Aktivuje regeneraci životů, 5 minut 
život.  

Xanax  4 Ukončí Strach, potlačí i další 
emoce. 

protijed 9 Neutralizuje jedy v systému. 

adrenalin 6 Na scénu odstraní Slabost 

   

Drogy  Výhoda je vždy na 1 scénu ve které 
si dáte drogu. Způsobuje 
závislost(vyberte si jednu 
dovednost, která bez dávky drogy 
nefunguje)  

heroin 3 Vyléčí 1 život a odstraní Slabost.  

pervitin 3 Na scénu získáš  +2 životy 

kokain 5 Rekreační droga, tvá kapacita many 
se na jednu scénu zvýší o 2 many. 

speed 2 Na 1 scénu jste obourucí. 

Marihuana 1 Levná relaxační droga, pod vlivem 
vidíš do šera.  

Pentatol sodný 4 Sérum pravdy. Vyvolá Výslech i bez 
fyzického násilí. 

Jedy  Fungují jen v pití nebo při přímém 
požití. Začnou fungovat v řádu 
minut od okamžik kdy se o nich 
dozvíte. 

nikotin 6 Slabost 



Rohypnol 7 Bezvědomí 

Kyanid S10 Agonie 

Ostatní   

Ibn Ghaziho prach 12 Zásah zviditelnuje bytosti v šeru a 
Závoji. Funguje do konce scény.  

Maska 10 Vytvoří Masku, která zakryje 
očividné nadpřirozené rysy vaší 
postavy. Toto funguje jen na 
smrtelníky, ale znamená, že i v 
monstrozní podobě neporušujete 
dohodu. 

Inženýrství 

Field expedient ward 
jednorázové 

10 Jednoduchý okultní obvod vyžaduje 
uzavřený kruh do kterého je 
zapojen. 
Postavy uvnitř jsou chráněni před 
efekty které zasáhnou hranici 
obvodu. 

Pařátek slávy 
jednorázové 

5 Ptačí pařátek, nouzová varianta 
ruky slávy. 
Na scénu má sesilatel efekt Závoj. 

Zapuzení 
jednorázové 

8 Jednorázové efekt zapuzení, Moc 4 

Hail Mary mode 
jednorázové 

14 Efekt který vás zasáhne spustí 
kaskádu ochranných opatření. Toto 
zničí tento předmět, váš telefon a 
všechny připojená ohniska. Odrazí 
spolehlivě efekty do Moci 16. 
Mocnější efekty podléhají schválení 
orga(očekávejte že nejspíš 
přežijete ale,...) nefunguje na 
konvenční útoky. 

Osobní ochrana 
 

9 Talisman chrání proti nepřímé 
magii. Ve scéně vykryje první 
nepřímý úder(třeba pokus vás 
Vyhledat). 

Povolávací okruh s křivkou dho nha s 
mocí +1 

5 Umožní provést povolávání bytosti 
a přídá 1 k Moci.  Je možné zapojit 
více okruhů. 



 

Rušící amulet 8 Tento amulet obsahuje rušící 
vzorce veřejných efektů. Uživatel 
se smí spotřebovat tento amulet 
při neutralizaci efektů které 
neovládá  

Vyhledávací protokol 7 Musíš znát kontakt na cíl,  umožní 
zaměřit jeho polohu. Toto je okultní 
útok. 

Tilighastův rezonátor 15 Okruh působení zviditelnuje bytosti 
v šeru a pod efektem Závoj. 
Vyžaduje vyznačit okruh působení. 

Nástraha 9 Umožní nastražit past, která při 
spuštění zasáhne narušitele 
předem připraveným Efektem.  

spotřební zboží cena v eu  

Základní mobil 50 euro, pro 
případ že by 
jste ho 
potřeboval 
koupit 

Ekvivalent prvních mobilních 
telefonů. Umožňuje herně volat a 
posílat krátké zprávy. Moc 1, máte 
ho do začátku. 

Spyphone 200 eu Experimentální chytrý telefon(takže 
můžete používat většinu funkcí 
svého telefonu. Moc 2 pro 
počítačovou démonologii 

Nokia Oculto phone 800 eu Speciální model vyrobený  pro 
počítačovou démonologii.  Moc 4 
pro počítačovou démonologii 
 

IBM Necron 666 2000eu nová generae laptopu pro okultní 
aplikace,  Moc 8 pro počítačovou 
démonologii. 
 

GRAVE DUST RIG 12 esencí Jednorázový obvod pro komunikaci 
s mrtvými.  Umožňuje vyslechnout 
mrtvolu mladší dvou týdnů. 

 
 


