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Světlo Pardubic
pravidelník vydávaný nezávislou společností Jiných strany Noční hlídky

Prolog

Světem Jiných se šíří zvěsti, že
situace na Pardubicku se
stabilizovala. Světlo a Temnota se ocitají opět v rovnováze,
oběma stranám do této metropole přijíždějí posily. Vyplní se obavy, že klidná atmosféra Pardubicka, dosud
smírně a poklidně vedená
Noční hlídkou, bude zvířena
problémy způsobenými Temnými? Uvidíme.

Denní hlídka opět zde!

Ilegální setkání Temných minulý víkend v čajovně Na
Paletě skončil rozporuplně.
Inkvizici se podařilo zajmout
liche, který začínal jako vědma–duše parazitující na čajovníkovi. Následné vyvolání
Sféry však vyburcovalo přítomné Temné Jiné k akci a lich
byl nucen čajovnu opustit, aby byl krátce poté zadržen
inkvizičními kordony.
Podle ověřených informací
byli přítomní Jiní sezváni na
žádost dnes již definitivně
zesnulého hradeckého Ventrue Dominika Est Luxe ve
věci zbudování pevného jádra
Denní hlídky. O akci se doslechla Denní hlídka Praha a
vyslala svého zástupce, který
následně potvrdil nový status
Temných ve městě. Jak se
situace bude vyvíjet nadále,
budeme sledovat.

Zároveň se objevily zprávy, že
výbuchy autobusů rušící oslavy u příležitosti zahájení Velké Pardubické byly pravděpodobně způsobeny sabotážemi, které měly odvést pozornost Noční hlídky od konané
akce Temných Na Paletě.
Vyšetřování se ujala Inkvizice,
která část viny přejímá na sebe. Přímá intervence Temných
v této věci stále není vyloučena.

Válka s tučňáky
pokračuje!

Podle nejnovějších informací
se dočasný mír s tučňáky v
Antarktidě zhroutil po neúspěšném atentátu na vedoucího expedice Rogera Howarda, velitele jednotek kooperujících na mrazivém kontinen-

Útok zaznamenaný na Rogera
Howarda

tu. Tučňáci tak znovu veřejnost přesvědčili o své věrolomnosti, nicméně vojenská
zóna zůstává i přes veškerou
snahu spojeneckých sil ne-

změněna a i nadále ohrožuje
přístavy u Edingsova zálivu.
Roger Howard, mág druhé
kategorie Denní hlídky, zažádal o posily z Noční strany,
v zájmu posílení spolupráce v
boji proti nebezpečným opeřencům. Zda mu bude vyhověno nebo ne, rozhodnou jihoamerické Hlídky v nejbližších
hodinách.

Klonování upírů?

Aféry kolem možnosti klonování lidí rozvířily i klidnou
hladinu světa Jiných. Je už
delší dobu známo, že Life magie dokáže s organismem pravé zázraky, stejně tak některé
upírské disciplíny. Je ale možné naklonovat Jiného? Budou
se přenášet i schopnosti? Kolik genetického materiálu je k
tomu potřeba? Jak zajistit
transport duše nebo těla u ne
zcela živých jedinců, jako jsou
například právě upíři? Do diskuze se zapojily i některé vědmy a zaklínači, kteří k některým příbuzným oborům nemají daleko. Debata vyústila k
rozhodnutí svolat o dané otázce konferenci a tam projednat všechny sporné body,
zároveň by měly vzniknout
dokumenty upravující podobné postupy do mezí povolených Dohodou. Přípravy
jsou již u konce a samotná
konference, která se bude

odehrávat v Berlíně na pozvání tamní Noční hlídky, má
podle plánu vypuknout již 18.
října. Četná bezpečnostní opatření mají zajistit komfort

mnoha vědeckým špičkám v předpokládáme, že během
oboru. Údajně má být pří- příštího týdne budeme mít
tomna i Inkvizice. Podrobný materiály k dispozici.
plán konference dosud není
nezasvěceným
znám,
ale

Dohoda
My, zástupci Světla, a my, zástupci Tmy, uzavíráme Dohodu o Rovnováze. Zavazujeme se
udržovat rovnováhu, aby svět nezanikl v našem boji. Každý čin Světla bude vyvážen činem
Tmy.
My, Světlí, ustanovujeme Noční hlídku, aby bděla nad činny temných
a my, Temní, ustanovujeme Denní hlídku, aby bděla nad činny světlých.
Též ustanovujeme řád, jenž bude dohlížet nad činy obou hlídek, tito budiž zváni Inkvizice.

Pro hodnocení zakládáme sedmistupňovou škálu ovlivnění:
0 – Mimo stupnici (62 bodů):
Ovlivnění musí být povoleno Inkvizicí, tyto zásahy ovlivňují území i mimo území hlídky
v dlouhodobém horizontu.
1 – Globální zásah trvalé podstaty (na území hlídky) (32 bodů):
Zásah ovlivňující celé území hlídky do zrušení nebo konce hry.
2 – Globální zásah dočasné podstaty (na území hlídky) (16 bodů):
Zásah ovlivňující vše na území hlídky po dobu jednoho dne.
3 – Lokální zásah trvalé podstaty (8 bodů):
Smrt Jiného (obzvláště pomoci magie), smrt více lidí, trvalejší zásahy jako prokletí či
požehnání míst.
4 – Lokální zásah dočasné podstaty (4 body):
Smrt jednotlivce, poškození více lidí, hromadné použití magie obzvláště proti smrtelníkům.
5 – Cílený vážný zásah (2 body):
Zranění, všechna otevřená zabijácká kouzla cílená na jeden cíl
6 – Cílený mírný zásah (1 bod):
Zásah mírně ovlivňující rovnováhu jako je iniciace Jiného, použití síly světla nebo tmy na
jednotlivce,...
7 - Cílený zásah neovlivňující osud (½ bodu)
Remoralizace, ovládání lidí bez příklonu ke světlu či tmě, vložení emoce, ...
Za každý čin proti Dohodě si může ten, kdo ho zjistí, nárokovat ekvivalentní tolerovaný
zásah.
Tolerovaný zásah se nesmí rušit jinak než jiným tolerovaným zásahem ekvivalentní síly.

