
Systém smrti a duší - Jharkendar 

Pokud, někdo zemře, což se v našem světě stává,  jeho tělo zůstává ležet 
na místě (nechá na zemi místo sebe vlastnoručně vyrobenou panenku ze 
slámy se jmenovkou, která symbolizuje jeho tělo). Jeho duše však podle 
toho, jak zemřel, opustí tělo a vyhledá některého ze Strážců smrti, který 
mu přiřadí roli. (Vyhledat strážce je nutní pokud zemřete jiným způsobem 
než 1. (tzn. v bitvě) 

Strážce smrti se duše zeptá, jak zemřela a jak bylo naloženo s jejím tělem 
a podle toho určí, jestli duše došla pokoje, nebo je stále vázána na tento 
svět dokud nebudou vyřešeny všechny věci, které ji zde kotví. 

  

1.   Velké bitvy / epidemie (hromadná smrt) 

Je všeobecně známo, že po velkých bitvách, kdy po boji zůstane na zemi 
mnoho padlých, se z nich po určité době (10 minut) stávají nemrtví. 

Tito nešťastníci mají v sobě uvězněnou duši, která se snaží opustit své 
zničené tělo a dojít zaslouženého odpočinku. Protože však před smrtí duše 
zažila obrovské trauma, tělo hnije na bitevním poli a nikdo ho nepohřbil. 
Duše je uvězněna, nedokáže tělo opustit a dojít pokoje. 

Proto lze na bitevních polích spatřit pokřivená těla, která se trhavými 
nelidskými pohyby bezcílně šourají kolem a agresivně útočí na vše živé v 
okolí. Někdo si myslí, že jsou to zplozenci Beliara. Jiní říkají, že pouze duše 
volají o pomoc a chtějí dojít pokoje, ale jsou zaseklé v agónii posledních 
vteřin svého života. 

Jisté však je, že když se nemrtvý patřičně znehybní, přemůže nebo 
rozseká, jeho duše může tělo opustit a nemrtvý se přestane hýbat.(herní 
oddělování hlav je možné až po boji v rámci RP - nesmí se útočit na hlavu) 

Tělo je pak nutné bezodkladně zpopelnit Innosovým ohněm. Následně je 
vhodné vykonat společnou mši za padlé 

Provedení zombie 

Jako zombie, které se po 10. minutách zvednuli, fungujete a jste zraňováni 
jako normální smrtelníci, jen necítíte bolest, takže vás zranění, které si 
počítáte, neomezuje, dokud vás nerozsekají. Standardně máte 1x zásah do 
každé končetiny a 1 do trupu. Pokud Vás jen srazí k zemi a opět se o Vaše 
tělo nepostarají, tak se znovu za 15 minut zvedáte, ale máte o jeden zásah 
do končetiny méně- tzn. Máte rozsekanou ruku, nebo nohu, dle libosti 
(hrajete pochroumání kývavým atp.) (jako zombie jste fixovaní na místo 
vaší původní smrti v okruhu cca 15m) 



2. Zabití z nepozornosti, sežrání bestií, nešťastná 
náhoda apod. 

V běžném životě se občas stane nehoda. Spadnete ze schůdků na plot a 
probodnete si hruď. Myslíte si, že dokážete skočit z 30ti metrů do vody a 
přerazíte si páteř. Řeknete kámošovi, pusť mě k tomu, já jsem stavitel a 
urve Vám to hlavu. Nehody se prostě stávají a je důležité se o nešťastníky 
po jejich skonu s úctou postarat, aby jejich duše došla pokoje. 

  

2A. Vaše duše došla pokoje když: 

Nastane, pokud umřete nešťastnou náhodou a Vaše tělo Strážce 
smrti řádně pohřbí s obřadem nebo spálí v Innosově ohni a řekne 
pár slov na rozloučenou. 

Vaše duše automaticky došla pokoje. Nasaďte si masku, nebo si dejte ruku 
na hlavu a vydejte se do bestiáře. Zde dostanete jednu roli a po jejím 
odehrání se vrátíte do hry jako Váš nástupce … potomek. Peníze, které 
máte uložené v bance, přechází na potomka, nebo podle závěti. 

  

2B. Vaše duše nedošla pokoje - nikdo se nepostaral o ostatky 

Když Vás nikdo nepohřbí, protože jste zemřeli sami, nebo Vaše tělo 
přehlédli - nevšimli si ho, nebo jej ignorují -> Nechte na zemi místo sebe 
vlastnoručně vyrobenou panenku, která symbolizuje Vaše mrtvé tělo.  

-> Pak se vydejte za strážci smrti, kteří Vám dají kuklu a vysvětlí seznam 
schopností, které vaše nešťastně zabitá duše má. Standardně se poté 
budete jako zdržovat v okolí, kde k nehodě došlo a vyrážet ostatním 
předměty z rukou a tropit jiné nezbednosti (jako poltergeist) 

 
 

3. Zabití v afektu 

Zabití z afektu. Typicky z nešťastné lásky, kvůli nevyřízeným vztahům, 
zabití při posedlosti démonem, nebo jinou nadpřirozenou bytostí se občas 
může stát a pro dotyčnou duši znamená buď značné citové trauma, nebo 
překvapení a nesmíření se s osudem. Takové duše často bloudí po polích 
nebo straší nové obyvatele starých stavení. 
 

 

 



3A. Vaše duše došla pokoje když: 

Nastane, pokud Vás někdo zabije v afektu a Vaše tělo Strážce 
smrti řádně pohřbí s obřadem, nebo spálí v Innosově ohni, řekne 
pár slov na rozloučenou a viník je potrestán.  

Vaše duše automaticky došla pokoje. Nasaďte si masku, nebo si dejte ruku 
na hlavu a vydejte se do bestiáře. Zde dostanete jednu roli a po jejím 
odehrání se vrátíte do hry jako Váš nástupce … potomek. Peníze, které 
máte uložené v bance, přechází na potomka, nebo podle závěti. 

 

3B. Vaše duše nedošla pokoje - nikdo se nepostaral o ostatky 

Když Vás nikdo řádně nepohřbí, Vaše tělo přehlédli - nevšimli si ho, nebo 
jej ignorují -> Nechte na zemi místo sebe vlastnoručně vyrobenou 
panenku, která symbolizuje Vaše mrtvé tělo.   

-> Pak se vydejte za strážci smrti, kteří Vám dají kuklu a vysvětlí seznam 
schopností, které vaše v afektu zabitá duše má. Standardně se poté 
budete jako zdržovat v okolí, kde k zabití došlo a jako duch interagovat s 
živými prostřednictvím několika schopností. (vaším cílem jako duše bude, 
aby vaše tělo bylo řádně pohřbeno a viník byl řádně potrestán) 

  

4. Úkladná vražda 

Úkladnou vraždou se rozumí zabití připravené, předem naplánované a 
chladnokrevně provedené. Jedná se o nejhorší zločin, který může jedna 
lidská bytost druhé způsobit. zavražděná duše se cítí velice rozhořčena 
tím, co na ní spáchali, a že nemohla na tomto světě dokončit svojí práci a 
vidět vyrůstat svoje potomky. 

  

4A. Vaše duše došla pokoje když: 

Nastane, když Vás někdo úkladně zavraždí, Vaše tělo Strážce 
smrti řádně pohřbí s obřadem, nebo spálí v Innosově ohni, řekne 
pár slov na rozloučenou a viník je potrestán.  

Vaše duše automaticky došla pokoje. Nasaďte si masku, nebo si dejte ruku 
na hlavu a vydejte se do bestiáře. Zde dostanete jednu roli a po jejím 
odehrání se vrátíte do hry jako Váš nástupce … potomek. Peníze, které 
máte uložené v bance, přechází na potomka, nebo podle závěti. 

  

 



4B. Vaše duše nedošla pokoje - nikdo se nepostaral o ostatky 

Když Vás nikdo řádně nepohřbí, Vaše tělo přehlédli - nevšimli si ho, nebo 
jej ignorují -> Nechte na zemi místo sebe vlastnoručně vyrobenou 
panenku, která symbolizuje Vaše mrtvé tělo.  

-> Pak se vydejte za strážci smrti, kteří Vám dají kuklu a vysvětlí seznam 
schopností, které vaše v afektu zabitá duše má. Standardně se poté 
budete jako zdržovat v okolí, kde k zabití došlo a jako duch interagovat s 
živými prostřednictvím několika schopností. (vaším cílem jako duše bude, 
aby vaše tělo bylo řádně pohřbeno a viník byl řádně potrestán) 
 
 
 

5. Sebevražda 

Často od někoho slyšíme: “já si z toho hodim mašli“, ale málokdo to 
dotáhne dokonce. 

Akt sebevraždy je pro pozůstalé a blízké velmi traumatizujícím zážitkem, a 
jejich zármutek je častokrát taky silný, že dokáže duši, která opustila tělo 
udržet na tomto světě a ona nedokáže jít dál. V tom případě je potřeba 
počkat, až truchlící přijmou nešťastníkovu volbu, nebo se s nimi 
prostřednictvím vzpomínkového rituálu spojit a rozžehnat se s nimi. 

  

5B. Vaše duše nedošla pokoje - nikdo se nepostaral o ostatky, pozůstalí 
truchlí. 

-> Pak se vydejte za strážci smrti, kteří Vám dají kuklu a vysvětlí seznam 
schopností, které vaše duše má. Pokud se budete chtít spojit s pozůstalými 
a rozžehnat se s nimi, budete muset nějakou dobu pomáhat strážcům 
smrti v převádění dalších duší na druhou stranu. Jakmile nashromáždíte 
dostatečný posmrtný vliv. Můžete strážce smrti poprosit o uspořádání 
vzpomínkového rituálu s vašimi blízkými. 
 

Konkrétní vlastnosti jednotlivých duší Vám vysvětlí strážce smrti v 

závislosti na situaci. 


