
A.1 Minva a Ralva 

„…i nebylo dne, kdy člověk by několikráte za sebe se neohlédnul, jasně cítíc, že sledován 
jest. Však nikoho spatřiti nebylo lze, přestože před chvílí zdáti se mohlo, že na místě onom 

kdos nachází se. Netěžké pak bylo lidům zde žijícím uvěřiti, když o démonech, jež okem 
spatřiti nelze a kteří jen páchati zlo znají, mluviti začali…“ 
Dá se říci, že téměř v každé oblasti mají lidé nebo jiní představitelé rozumných ras různé 

zvyklosti, jimiž se liší od obyvatel jiných krajů. Z velké části jsou v tom ovlivněni svou vírou 
nebo pověstmi, které se váží k jejich domovině, avšak nezřídka se stává, že tyto pověsti, 

jakkoli zvláštní se mohou cizincům jevit, se zakládají z velké části na pravdě. Například 
někteří obyvatelé zapadlých vesniček v Severní Dálavě věří, že všechny jejich činy jsou 
sledovány bytostmi, které se snaží obrátit proti nim cokoli, co zrovna udělají. Tito prostí 

sedláci a řemeslníci jsou přesvědčeni o tom, že je neustále někdo pozoruje, pokouší se 
vyslechnout jejich plány a ty potom překazit nebo zvrátit k horšímu. Proto si počínají velmi 

opatrně, snaží se nic neplánovat dopředu nebo když už plán mají, radši jej na druhý den změní 
a jdou dělat něco jiného. Když se přece jen sejde víc lidí k poradě, při řeči vytrvale buší do 
stolu nebo jiné dřevěné věci, aby nikdo jiný nemohl zaslechnout, o čem se právě radí. Sice se 

pak sami sotva slyší, ale to jim připadá jako menší zlo. Cizinec, který se v takové vesnici 
zastaví, musí nutně přijít k závěru, že zdejší lidé jsou pomatení a hledají démony tam, kde 

žádní nejsou. Pokud se však zdrží o něco déle, začne pomalu pronikat do myšlení 
starousedlíků a zjišťovat, že na té hloupé pověře je mnohem víc pravdy, než by mu bylo milé. 
Pak stačí párkrát zahlédnout nejasný obrys lidské postavy tam, kde určitě nikdo není a cizinec 

se začne chovat stejně podezíravě jako zdejší lidé. A to je jeho velké štěstí, protože tím 
přestane být tak snadným cílem pro myšlenkovou bytost, které se říká ralva. Na první pohled 

vypadá jako překrásné stvoření, vysoká štíhlá dívka s dlouhými černými vlasy, jež jí sahají až 
k pasu, příjemným obličejem a neproniknutelnýma černýma očima. Také její dlouhé šaty mají 
černou barvu a vytvářejí tím nápadný kontrast ke světlé kůži. Ve skutečnosti je ralva zlá a 

zkažená, jejím hlavním úkolem je vyvolávat mezi lidmi zlobu a nenávist, která ji posiluje. 
Také ne každému se podaří uvidět tuto bestii jako mladou dívku, mnohem častěji spatří jenom 

nejasný obrys, jenž zmizí během okamžiku. Tato bytost se totiž umí naprosto dokonale 
maskovat, její kůže, vlasy i šaty se přizpůsobují okolnímu prostředí, objevují se na nich tvary 
a barvy předmětů, které jsou kolem ní. Pokud je ralva nehybná, téměř není možné ji spatřit 

dříve, než do ní vrazíte. Této své schopnosti využívá, pokud se chce připlížit k vesničanům a 
vyslechnout vše, co by ji mohlo zajímat. Má vynikající zrak a sluch a dovede i nějakým 

způsobem vytušit, kde se odehrává něco důležitého. Pohybuje se velmi rychle v jakémkoli 
terénu, umí lozit po skalách nebo po stromech, takže se dostane téměř všude. Vyslechnuté 
plány se pokouší překazit, osobní věci lidí využít proti nim, jejich nejhlubší tajemství rozšířit 

po okolí. Člověka, který se vypravil na důležitou cestu, se pokusí zdržet, k čemuž často 
používá půvabů svého těla. Zjara zdržuje lidi od práce na polích, aby byla úroda co nejmenší. 

Za chladného počasí jim krade dřevo na oheň, v dobách nedostatku zase jídlo. Zná spoustu 
lesních bylin se špatnými účinky a často je využívá, způsobuje lidem otravu, poblouznění 
nebo vážnou nemoc. Přetěžko by se lidem, trpaslíkům, elfům či jiným představitelům 

rozumných ras žilo, kdyby řádění ralvy neomezovalo její dvojče, minva. Ta má ve viditelné 
podobě také postavu mladé ženy, avšak její vlasy i šaty jsou bílé. Stejně bílé jsou i její oči, 

což v lidech vyvolává hrůzu nebo odpor. Proto i minva využívá své schopnosti dokonale se 
maskovat, chodí mezi vesničany neviděna a snaží se svými skutky zmírňovat dopad zla, které 
napáchala ralva. I tato dobrá bytost zná spoustu bylinek, umí jimi léčit, uklidňovat a hojit 

rány. Hlídá na polích a plaší odtud ptáky, kteří by chtěli vyzobat čerstvě naseté zrní, žíznivým 
přinese vodu a hladovým jídlo. Většinu času však tráví napravováním skutků svého zlého 

dvojčete. 



Ralva a minva se objeví vždy spolu, jedna bez druhé prostě žít nemohou. Ralva je vyvolána 

pomocí nenávisti a to je také emoce, kterou se snaží mezi lidmi šířit. Minva je bytostí lásky, 
proto je jejím úkolem konat dobro a nenávist potlačovat. Tato dvě stvoření pobývají v okolí 

malých vesnic a pole jejich působnosti není nijak velké. Nerady se vzdalují od vísky, ve které 
žijí. Ony samy žádný příbytek nemají, protože ralva celé dny sleduje obyvatele a po nocích 
jim provádí různé naschvály a špatnosti. Minva se zase celé dny a noci snaží pomáhat, seč jí 

síly stačí. S tím, jak mezi lidmi narůstá nenávist nebo naopak láska, sílí i tyto bytosti. Proto 
tam, kde se lidé na sebe mračí a nemají se rádi, jsou vydány na pospas horšímu z těchto 

stvoření, protože jeho síla nebývale vzroste. Zato ve vesnicích, kde jsou obyvatelé laskaví a 
ohleduplní jeden k druhému, získá navrch bytost dobra, kdežto oslabená ralva nemá 
dostatečnou sílu k tomu, aby mohla škodit. Vzhledem k mezilidským vztahům, které panují 

v Bitalanu (více v chystaném modulu Z hlubin zelené a modré), je mnohem běžnější první 
z případů. 

Boj proti těmto stvořením je obtížný hlavně v tom, že pro spoustu lidí je problém uvěřit už 
v existenci takových bytostí. Další potíž je v jejich maskování, protože jen málokdo je 
schopen jednu nebo druhou spatřit a pokud se mu to přece jen podaří, mrštné stvoření mu 

lehce uteče. Pokud přece jen dojde k boji, nemají se minva ani ralva jak bránit. Jsou sice 
silnější než většina lidí, ale proti ozbrojeným bojovníkům nemají šanci. Jejich jed iná obrana 

spočívá v rychlosti a neviditelnosti. Také je třeba počítat s následky, které smrt jedné z bytostí 
způsobí. Pokud je zabita ralva, truchlící minva za pár dní odejde zpět do Stínového světa. 
Obyvatelé tak přijdou o všechno dobro, které jim minva přinášela. Je- li zabito lepší z obou 

stvoření, což se díky maskování může velmi lehce stát, ani ralva se dlouho nezdrží v přírodní 
úrovni. Před svým odchodem se však lidem, kteří jsou za smrt jejího dvojčete odpovědní, 

pomstí. A její pomsta bude tak strašná, aby svého činu litovali až do smrti. A někteří i déle.  

A.1.1 Minva / Ralva 
Údaje pro obě bytosti jsou totožné, pokud ne, platí pro minvu informace před lomítkem.  

Vyvolávací emoce : láska / nenávist 
Vlastnosti: maskování (minva i ralva), bílá magie / prokletí 

Rezistence: černá magie 30%, jedy 50% 
Imunity: prokletí 
Životaschop.: 2-1 

Útočné číslo: (+3+0/0) = 3/0  
Obranné číslo: (+4+1) = 5  

Odolnost: 9 
Síla mysli: 23 (nemůže vyvolávat mentální souboj)  
Velikost: B 

Pohyblivost: 18 / humanoid 
Inteligence: 13 

Zkušenost: 60 
Magenergie: 12 / 0 


