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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Popis:
Rituálna miestnosť na otvorenie brány do sveta mŕtvich.
Knazi sa obetuju pri rituali aby branu otvorili (otvorenie z nich vysaje zivot)

Kamenná dutina/jaskyna v strede ktorej je kruhová platforma na ktorej prebieha ritual.
V jej strede sa otvori brána. Na platforme sa nachádzajú runy/znaky ktoré svietia.

Skali su prepletené žilami ktoré svietia (zdroj mystickej energie)

blocking miestnosti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inšpirácia:

Architektúra
Vstup do siene + mostík na platformu budú v rovnakom štýle ako exteriér(viac info v dokumente 
GODS_info_temple a GODS_info_mountain



Runy na podlahe
Alchymisticke znaky – jednotlivé elementy poprípade alychimistické kruhy ktoré sa spájajú s 
premenou pužívaju sa vo leľa hrách a filmoch čiže možno je to až príliš používané.

Symboli spajané s Hecaté – bohyňa priechodov(brany, dvere, vstupy do podsvetia a podobne)
Spája sa s mágiou a komunikáciou s mřtvimi, svetlom a nocou(čo sa hodi k tmavej miestnosti s 
mysterióznym magickým svetlom svetlom). 
Ideálna téma na zakomponovanie do našej zmesi mytológií. 
Symboli ktoré by boli vhodné sú mesiac – mesačné fázy a koleso hecaté

Je často reprezentovaná ako 3 bohyňa a jej znaky sú často v trojici. Toto by sa dalo zakomponovať 
do rituálu ktorý robia knazi v danej scéne. (Originálne sú 5, 1 v strede a 4 okolo. Mohlo by sa to ale 
zmeniť na 1 v strede a 3 okolo. Možno by sa aj lepšie vošli do zaberov oproti tomu ako je to teraz)



Daľšia možnosť je Aegishjamur(Helm of Awe)  – magické znaky používane na ochranu je ich 
mnoho každá slúži na niečo.

Referencie z iných filmov a hier:



Kruhy v obilí

Keď už sa jedná o scifi-fantasy prečo nepoužiť kruhy v obilí ako inšpiráciu.

Žily na skalách

Opálové žily v kameni ktoré by jemne svetielkovali.



Farebnosť magického svetla

Studená zlená až tyrkysová.
Studená zelená ako reprezentácia neprirodzenej životnej energie.

Podobne ako pri necromanceroch napríklad. Naznačuje deformáciu niečoho živého neprirodzeným 
spôsobom.



Referencie na meditáciu hlavného knaza.


