
 

 

 Deník tříprstého 

lovce 



 

 

Jak tě jen mohlo napadnout si tohle přečíst? Můj deník není nejlepší 

čtení, ale určitě tě naučí něco o zdejším prostředí. A nemyslím tím jak 

přežít ve městě, kde je to mnohdy nebezpečnější než kde jinde, ale v lesích 

Trollsburgu, které mám pod palcem já! Dozvíš se zde o zvěři, která žije 

kolem tebe, kde ji najdeš a jak nejspíše zahyneš. Ke každému zvířeti jsem 

nechal zilustrovat malý obrázek, aby sis nezapletl husokačici s králíkem 

nebo medvěda s bufarem, není to nic moc, nechtěl jsem za to vyhazovat 

balík, ale poslouží to dostatečně, doufám. 

  



 

 

Vzhledem k tomu, že lesy kolem Trollsburgu jsou přemnoženy všelijakou 

havětí, nemusíš mít strach, že bys umřel hlady. Jídla a přísad je plný les, 

jen si pro ně dojít a možná kvůli tomu trochu riskovat svůj život. Tyhle 

lesy a louky, houštiny a křoviny, paloučky a hájky mám zmapované do 

posledního lístečku. A setkal jsem se se vším, co v tomto kraji žije, dá se 

to ulovit a nějakým způsobem spotřebovat. Lovnou zvěř a bestie jsem 

rozdělil do tří skupin podle toho, jak si na ně troufat, a do revírů, ve 

kterých je najdeš. Jedná se jen o zvěř a jiné bestie, ale v lesích se pohybují 

i různí lupkové, obři a jiní hrdlořezové, kteří nebudou dvakrát váhat tě 

sundat pro pár kožešin a měšec zlata. 

  



 

 

Revíry 
Dohromady kolem města Trollsburgu existují čtyři revíry. V každém se 

objevuje jiná zvěř. Je to díky krmelcům, které v revírech existují. Měly by 

ti usnadnit nacházení patřičné zvěře. Mapu revírů jsem nakreslil na 

konci deníku. Krmelce v žádném případě neničit, mohlo by to narušit 

rovnováhu lesa a zvířata by se opět mohla pomíchat. Takže na krmelce 

nesahej! Krmelce má pod palcem správce lesa, který je pravidelně 

doplňuje. 

  



 

 

Skupina 1 
Do téhle skupiny patří zvířátka, o kterých jsi slyšel v pohádkách, když 

jsi byl ještě malý. Tihle většinou neútočí zpátky, takže je to skvělý cíl pro 

začátečníky. Ale nenech se zmást, to, že neutočí, neznamená, že máš 

vyhráno. Havěť ze skupiny 1 má neskutečnou výdrž a většinou jsou 

minimálně 2x rychlejší než ty, takže věř tomu, že tě čeká buď tiché 

připlížení ke kořisti, nebo dost dlouhý běh. 

 

  



 

 

Zajíc polní 
Tenhle malý polní zajíc ti bude pít krev dost dlouho, tomu věř. Máš 

jeden pokus na to, aby ses trefil. Mineš a můžeš to zkusit za pár hodin, 

až se vrátí. Ale pokud se ti to povedlo, máš vyhráno. Můžu ti zaručit, že 

takový čerstvý zajíc poslouží jako skvělá pečínka na večer. Kožíšek a 

pacičky můžeš zpeněžit za nějaký zlaťák na trhu ve městě nebo u nějaké 

karavany. 

 

Vyskytuje se v Revíru I.  



 

 

 

Bažant obecný 
Další na řadě ze skupiny 1 je bažant. Pokud máš rád zarostlé nízké 

houštiny, tak jsi nejspíše bažant... Ano, bažanta najdeš poblíž těchto 

křovin. Miř přesně! Jestli mineš, bažant uteče do křoví, ale je tady 

možnost, že se sám někde šprajcne a nemůže dál, a pak začíná tvůj 

vnitřní boj, zda se ti do těch trnitých křovisek pro něj chce, nebo ne. 

Pokud se podařilo, zpeněžni, co můžeš, ocasní brka, drápy, cokoliv tě 

napadne, protože to stálo za tu námahu.  

 

Vyskytuje se v Revíru I.  



 

 

Kuna Skalní 
,Její název svědčí sám o sobě, kde tuhle malou hbitou mršku najdeš. 

Hledej poblíž skalisek či jiných kamenitých vrchů. U kun je nevýhoda, že 

jsou menší a útočí většinou v malé smečce. Jednou jsem narazil na kuní 

noru a jednu jsem zastřelil, než jsem se stihl vzpamatovat, vynořilo se 

jich dalších 5 a byly pěkně naštvané. Je to vtipná historka, ale to tady 

rozepisovat nebudu, když nějakou zastřelíš, vem si ji a rychle zmizni, 

nebo ti ostatní pěkně znepříjemní den. 

 

 

Vyskytuje se v Revíru II.  



 

 

Vlčí mládě 

Při svých toulkách po zdejší krajině jsem narazil na mnohé, ale v životě 

jsem nenarazil na něco tak roztomilého, jako je mládě vlka. Mělo tak 

nádherný kožíšek, že by se mi skvěle vyjímal doma v myslivně. Ale 

nemohl jsem ho zabít, něco tak malého, nádherného a nevinného jsem 

přece nemohl zabít. 

 

Vyskytuje se v Revíru I.  



 

 

Drakoid Prchlivý 
Několikrát jsem tenhle přízrak viděl. Vychází pouze večer, aby se najedl 

a napil. Zanechává za sebou oranžovou stopu, která se však do hodiny 

ztrácí. Je to oranžové stvoření, které navečer putuje lesem jako oranžová 

koule. Je to nádherná podívaná, když svou září osvětluje vše kolem sebe. 

Drakoid je velmi plachá a rychlá šelma. Zvolil bych k jeho ulovení spíše 

plížící taktiku. 

 

Vyskytuje se v Revíru III.  



 

 

Šklíba 
S touhle ukecanou kočkou si zažijete dozajista hodně srandy. Když do ní 

vypustíte pár šípů, ona se prostě rozplyne a zhmotní. Dávejte si pozor, 

kde se potom objeví, bývá takový nesvůj, když se po něm střílí. 

 

Vyskytuje se v Revíru III.  



 

 

Husokačice noblesní 
Tenhle tvor je něco mezi husou a kachnou. Charakteristická je její 

vestička, ke které mi doposud není známo jak přišla. Tenhle pták sice 

létat neumí, ale zato jeho rychlé nožky a načepýřené peří jej odnesou 

daleko po proudu řeky. Husokačice se pohybuje podél říčních koryt či 

jiných širokých toků. 

 

Vyskytuje se v Revíru III.  



 

 

Kánie psovitá 
V poslední řadě je tady roztomilá kánie psovitá. Jedná se o stvoření 

menšího vzrůstu, které chodí po vodě. Díky této své schopnosti uteče 

snadno i ostatním šelmám, které se za ní bezhlavě vrhnou do vody, 

zatímco ona jim uteče po hladině. Kánii stejně tak jako husokačici hledej 

u vody. 

 

Vyskytuje se v Revíru III.  



 

 

Skupina 2 

Skupina 2 je trochu ostřejší než skupina 1. Tahle havěť tě dokáže pěkně 

prohnat, že div nezahodíš své zbraně, abys byl o něco lehčí při úprku. 

Skupina 2 je pro trochu ostřílenější lovce, kteří se nebojí ostudy, co na ně 

vrhne divoký kanec, když před ním budou utíkat. 

  



 

 

Koza a kozel horský 
Pokud tvůj mlsný jazýček dostal chuť na nějaké kozí stehno, tak máš na 

výběr 2 způsoby, jak si je obstarat. Koupit, nebo ulovit, ale kdo by si 

kupoval něco, co je týdny naložené v soli, jen aby to přebilo pach 

hnijícího masa. Přesně tak, ty si pro tu kozičku dojdeš až do těch výšin 

nahoře. V kopcích a horách, tam najdeš to, co hledáš. Doporučoval bych 

dávat si pozor na kozly, jsou trochu tvrdohlaví a tou tvrdou hlavou 

vážně dostat nechceš!  

 

 

Vyskytují se v Revíru II.  



 

 

Ovce divoká 
Díky zvýšenému počtu vlků v lesích se ovce přesunuly na louky kolem 

města. Začaly si čím dál více zvykat na společnost různých humanoidů. 

Rada do budoucna, raději si dvakrát zkontroluj, zda ovce není náhodou 

domestikovaná, ať zbytečně nezabíjíš zvíře, které někomu patří. 

 

Vyskytuje se v Revíru I.  



 

 

Srnec 
Srnec je velmi zajímavé zvíře, někdy se k němu plížíš jako tichošlápek a 

stejně tě uslyší a bude chtít utéct. Jindy si jdeš v noci po lese s loučí a div 

do toho zvířete nenarazíš a nepokálíš se strachy, když vidíš dva žhnoucí 

odlesky očí, které na tebe nevěřícně civí. Srnci se vyskytují téměř po celé 

oblasti, snad kromě vysokých vrchů. 

 

Vyskytuje se v Revíru II.  



 

 

Liška Obecná 
Ne nadarmo se říká „Mazaný jako liška“. Když narazíš na lišku a 

nevšimla si tě, tak střílej, tyhle rezavé mršky vyžírají vejce z kurníků a 

zabíjí slepice farmářům. Je braná jako škodná, tak neváhej a střílej. Na 

lišku narazíš většinou v lese nebo v horším případě poblíž farmářů, kde 

chodí jako do spižírny a dělá jim tam těžké ztráty na slepicích, vejcích či 

bažantech. 

 

Vyskytuje se v Revíru II.  



 

 

Rys ostrovid 
Středně velká kočka, která tě nemile překvapí, když na tebe seskočí 

z nějakého stromu. Jejich špičatá ouška a neskutečně ostrý zrak tě 

zbystří už na dálku. Měl by sis dávat v lese pozor na to, co se ti děje nad 

hlavou, neboť jednou si nevšimneš a budeš mít takovouhle kočku 

zahryzlou v krku a ani nebudeš vědět jak. Rys se vyskytuje v lesích či 

poblíž paloučků, kde vede nějaká cestička či stezka, kudy chodí jak 

zvířata, tak různí humanoidi, a číhá na svou kořist. 

 

Vyskytuje se v Revíru II.  



 

 

Runorožec 
Na runorožce narazíš zřídkakdy. Je docela vzácný a velmi plachý. Má 

na sobě napsané nějaké klikyháky, a proto bych ho nedoporučoval jíst. 

Ovšem jeho kůže může být velmi pestrým módním doplňkem. Mágové 

s ním měli nějaké techtle mechtle a zjistili, že z těchto stvoření je prý 

možné získat nějaké runy, které by ti měly zahojit nějakou tu ránu a 

doplnit energii, netuším, co je na tom pravdy, ale člověk nikdy neví. 

 

Vyskytuje se v Revíru IV.  



 

 

Orinoko 
Orinoko je něco mezi orlem a lunardem, ke kterému se dostaneme později. 

Je to masožravec a rád hoduje na mršinách, které se už nijak zvlášť 

nebrání. Když se ovšem objeví na obloze, dej si pozor, zobákem je ti 

schopný ucvaknout ruku a pařáty rozpárat břicho. Čili dobře se dívej, co 

se děje na obloze. 

 

Vyskytuje se v Revíru III.  



 

 

Lunard Šelmovitý 
;Lunard je další z šelem, na které narazíš ve 2. skupině. Má tlustý 

kožich a připomíná rysa. Narazíš na něj na výše postavených místech. 

Lunard je tichá šelma, která útočí ze zálohy. Skočí ti na záda, a tak se 

snaž, dívej se po stromech, kudy jdeš, a kryj si záda. Jeho kožich tě však 

dozajista zahřeje i ve velice chladných zimních večerech. 

 

Vyskytuje se v Revíru IV.  



 

 

Morbid Hladkosrstý 
Tuhletu mršku naleznete poblíž nějaké jeskyně a určitě ji nepřehlédnete. 

Jeho hladká lesklá srst a dlouhý krk je velmi dobře zapamatovatelný. 

Morbid je samotář a určitě ho není dobré provokovat, viděl jsem ho 

uhryznout hlavu jednomu obrovi a ani se u toho nemusel nějak snažit. 

 

Vyskytuje se v Revíru IV.  



 

 

Floricerus 
Floricerus je šelma, která se sama potuluje po lesích. Je specifický svým 

rozkvetlým rohem a jezírkem na hřbetě. Sice je to býložravec, ale 

v případě napadení se nebojí bezhlavě se vrhnout na útočníka. Floricerus 

má vyšlapanou svou stezku, po které se potuluje celý den. 

 

Vyskytuje se v Revíru III.  



 

 

Skupina 3 
Skupina 3 je pro profesionální ostřílené špičky ve svém oboru. Tyhle 

bestie se loví pro velký dostatek masa, ale i pro svou materiální hodnotu. 

Nejsem si úplně jistý, kde se to tady vzalo, ale určitě se nedají 

domestikovat. Vytyčil jsem oblast, kde se tito tvorové vyskytují, malými 

dřevěnými křížky. Vyrazit na výpravu do téhle oblasti je sebevražda. Ať 

už ve skupině, či ve větší skupině. Bez průvodce je to jistá smrt, vstup 

jen na vlastní nebezpečí. 

  



 

 

Vlk 
Vlci jsou k nalezení všude možně po lesích. Můžeš narazit jak na 

samotáře, tak na celou smečku, ze které se nemusíš dostat v celku. Pokud 

narazíš na smečku vlků, tak bych ti doporučil se jí vyhnout obloukem. 

Ovšem za vybití takové smečky vlků je pěkně tučná odměna, ale 

v žádném případě bych se do téhle akce nepouštěl sám. 

 

Vyskytuje se v Revíru II.  



 

 

Jelen 
Chvíli jsem uvažoval, zda jelena zařadit do skupiny 2 či 3, ale nakonec 

jsem se rozhodl pro skupinu 3. Jelen sice v 9 z 10 případů uteče, ale na 

druhou stranu je tu jeden případ z desíti, kdy neuteče a poběží na tebe. 

Zapíchlé paroží v břichu mít určitě nechceš. Jeleni jsou k vidění brzy 

ráno na pastvinách či loukách, jinak v lesích na paloučcích. 

 

Vyskytuje se v Revíru II.  



 

 

Medvěd hnědý 
Medvěd je šelma, kterou dozajista nechceš potkat sám. Sice si přes zimu 

vesele chrupká ve své jeskyni, ale jakmile se probudí a má hlad, tak je to 

pěkně nebezpečný kus flákoty masa, obalený tukem, co mu zbyl po 

dlouhém spánku. Medvědy můžeš najít poblíž nějaké jeskyně, kam chodí 

spát. Mají svoje vyhrazené teritorium okolo 100 až 200 metrů kolem své 

jeskyňky. 

 

Vyskytuje se v Revíru II.  



 

 

Těžkošlap 
Při jeho chůzi se země otřásá, je to vážně hora masa a tlusté kůže. Svou 

hrubou srstí je přizpůsobený k životu ve vyšších nadmořských výškách. 

Pokud by ses pro něj chtěl vypravit, vem s sebou pár statných chlapů, 

protože budou třeba. 

 

Vyskytuje se v Revíru IV  



 

 

Kréon 
Kréon se potuluje lesem se svou pýchou, kterou je paroží a dlouhá srst. 

Nenech se zaskočit modrými flíčky, které má na sobě, těmi totiž 

přilákává v noci svou potravu k sobě a pak ji bez milosti sežere. Kréon se 

potuluje po celém revíru a nahání hrůzu svým řevem i ostatním 

zvířatům. 

 

Vyskytuje se v Revíru IV.  



 

 

Bílá smrt 
Tohle zvíře patří zrovna k těm, které potkat nechceš. Když budeš mít 

štěstí, vyvázneš z tohoto střetu živ. Mágové o něm říkávají, že je to 

strážce, ale tím bych si tak jist nebyl. Bílá smrt tě může napadnout jak 

ze vzduchu, tak ze země. Charakteristická je pro ni kápě, podle které 

poznáš, že to bude určitě bílá smrt. 

 

Vyskytuje se v Revíru IV.  



 

 

Bufar 
Bufar je stvořen jen k jednomu, aby zabíjel. Každý jeho smysl je tomu 

patřičně uzpůsobený. Bufar je hbitý a rychlý. Prohání se po lese a shání 

si svou další kořist. Svým předním drápem dokáže člověka rozříznout 

jako mečem a svými kusadly rozkousnout i ten nejtvrdší oříšek. 

S bufarem si není radno zahrávat. 

 

 

Vyskytuje se v Revíru IV.  



 

 

Vlkodlak 
Poslední z bestií, které dozajista potkat nechceš, je vlkodlak. S vlkodlaky 

je to marný boj a většinou z toho živý nevyjdeš. Už jsem viděl pár 

takových jedinců, co to zkoušeli, našel jsem jen rozcupované zbytky a 

není to moc hezký pohled. Na vlkodlaky narazíš spíše hluboko v lese, ale 

jakmile se setmí, vylézají i z lesa a číhají na pocestné. Když je úplněk, 

nebojí se prakticky ničeho a vybíhají zaútočit na město. 

  

Vyskytuje se v Revíru IV.



 

 

Mapa Trollsburgu 

 


