
                                            

                 SMUTEKSMUTEKSMUTEKSMUTEK        
 
      Během tohoto sezení vaši postavu 
něco rozesmutní. Příčina smutku je 
zcela na vás, může být i velmi banální 
– smutek však bude skutečný. 
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                    NOVÝ NEPNOVÝ NEPNOVÝ NEPNOVÝ NEPŘÍTELÍTELÍTELÍTEL    
 
     Ve hře se objeví nová hrozba 
v podobě nepřítele, ať už konkrétně 
pro vaši postavu nebo pro celou 
skupinku.  
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                        NOVÝ VZTAHNOVÝ VZTAHNOVÝ VZTAHNOVÝ VZTAH    
     Vaše postava bude toto sezení 
aktivně usilovat o navázání vztahu 
s jinou CP (nebo VP). Důvod (tělesná, 

duševní přitažlivost, soucit apod.) 
stejně jako druh vztahu 
(milenecký, přátelství, vztah učitel 
x žák) je zcela na vás. 
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                ZÁJMY A KONÍZÁJMY A KONÍZÁJMY A KONÍZÁJMY A KONÍČKYKYKYKY    
 
     Při hraní v tomto sezení dejte průchod 
zájmům a koníčkům vaší postavy, které 
se bude snažit porovozovat. 
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„ FATALÁKFATALÁKFATALÁKFATALÁK“     

     Váš nejbližší fatální neúspěch se 
bude týkat jiné postavy v družince 
(volba je na vás , může být náhodná). 
Tato karta platí i do dalšího sezení, 
pokud daná situace nenastala. 
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                            BODY ! BODY !!BODY ! BODY !!BODY ! BODY !!BODY ! BODY !!    
 
     Získáváte 2 extra body  postavy! 
Můžete je ihned využít na vylepšení 
postavy, ke kterému měla v ději reálně 
příležitost. 
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    ZÁKLADNÍ POTZÁKLADNÍ POTZÁKLADNÍ POTZÁKLADNÍ POTŘEBYEBYEBYEBY    
 
     Při hře neopomínejte popisovat, jak 
vaše postava naplňuje své základní 
potřeby (chuť na jídlo, chození stranou 
na záchod, sex, zakládání rodiny..) 
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�    SMRT POSTAVYSMRT POSTAVYSMRT POSTAVYSMRT POSTAVY    �    
 
     Vaši postavu čeká toto sezení 
smrtelné ohrožení, které může vést 
k jejímu konci. Je na vás, jak se mu 
postavíte. 
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�    SMRT V DRUŽINCESMRT V DRUŽINCESMRT V DRUŽINCESMRT V DRUŽINCE    �    
 
     Jednu postavu z vaší družinky 
(kromě vaší) čeká tuto hru smrtelné 
ohrožení.  Postiženého určujete vy, ať 
už volbou nebo náhodným hodem. 
Svoji volbu tajně oznamte PJ. 
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                RODINNÁ ZÁLEŽITOSTRODINNÁ ZÁLEŽITOSTRODINNÁ ZÁLEŽITOSTRODINNÁ ZÁLEŽITOST    
 
     Vaše postava se rozhodne načas (či 
akutně) věnovat rodinné záležitosti 
(výchova dětí, návštěva rodičů, dávné 

rodinné tajemství apod.). Možná je 
dohoda s rodiči. 
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                                                            PPPPŘENESENÝ ÚSPENESENÝ ÚSPENESENÝ ÚSPENESENÝ ÚSPĚCHCHCHCH    
 
     Váš nejbližší kritický úspěch bude 
platit pro jiného člena družinky (volba 
je na vás , může být i náhodná). Tato 
karta platí i do dalšího sezení, pokud 
daná situace nenastala. 
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                        BODY !  BODY !! BODY !  BODY !! BODY !  BODY !! BODY !  BODY !!     
 
     Získáváte 5 extra bod ů postavy! 
Můžete je ihned využít na její 
vylepšení, pokud k němu měla reálnou 
příležitost. 
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                            PPPPŘÍLEŽITOSTÍLEŽITOSTÍLEŽITOSTÍLEŽITOST    
 
     Vaše postava bude mít příležitost 
k naučení dovednosti (výhody!), která je 
v herním světě vzácná nebo málo 
dostupná! Příležitost bude běžnou 
součástí děje v tažení (úkol PJ). 
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                            SMOLNÝ DENSMOLNÝ DENSMOLNÝ DENSMOLNÝ DEN    
 
     Toto sezení na vás všechny CP 
budou reagovat s postihem -2 k hodu na 
Reakci. Pro tak výrazný postih budete 
muset vymyslet společně s PJ nějaký 
rozumný důvod. 
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                            �    ZTRÁTAZTRÁTAZTRÁTAZTRÁTA    �    
     Vaše postava během tohoto sezení 
ztratí 10 zkušenostních bodů! Podoba 
a načasování ztráty záleží na dohodě 
s PJ, nejlepší způsob je získání nové 
nevýhody. 
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                                    KONFLIKTY KONFLIKTY KONFLIKTY KONFLIKTY     
 
     Na obzoru je konflikt mezi vaší 
postavou a jiným členem družinky. 
Nevyhýbejte se mu, musíte však mít 

skutečnou „záminku“ – i ten 
nejhramoničtější vztah má třecí hrany. 
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PODIVPODIVPODIVPODIVNÁ SHODA OKOLNOSTÍNÁ SHODA OKOLNOSTÍNÁ SHODA OKOLNOSTÍNÁ SHODA OKOLNOSTÍ    
     U vaší postavy se podivným 
způsobem sejdou dvě či více 
neobvyklých událostí. Na trhu narazíte 
na dávného (ne-) přítele, v šatníku 
naleznete předmět, který zrovna 
potřebujete apod. 
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                DVOJITÉ RIZIKODVOJITÉ RIZIKODVOJITÉ RIZIKODVOJITÉ RIZIKO    
   
     Neúspěchy v hodu na dovednost 
povedou u vaší postavy k během 
horším následkům než obvykle (i když 

se nebude jednat o typické fatální 
neúspěchy, záleží na PJ) 
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DOBRDOBRDOBRDOBRÉÉÉÉ    VYSTUPOVÁNÍVYSTUPOVÁNÍVYSTUPOVÁNÍVYSTUPOVÁNÍ    
 
     Po celou dobu následujícího sezení 
získáváte bonus +1 k hodu na Reakci  
od všech CP. Důvod pro tento bonus 
můžete vymyslet sám (-a) či ve 
spolupráci s PJ. 
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                                                                                                NA HRANNA HRANNA HRANNA HRANĚ    
 
     Po dobu tohoto sezení se ze všech 
vašich hodů 15 nebo 16 stává 
automaticky fatální neúspěch, všechny 
hody 5 však budou znamenat kritický 
úspěch. 
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                                                                        ZZZZVRATVRATVRATVRAT UDÁLOSTÍ UDÁLOSTÍ UDÁLOSTÍ UDÁLOSTÍ    
    Ve hře dojde k zásadní změně 
událostí (rozpadnou se stará 
spojenectví, odhalí nové informace). 
Změny nemusí být nutně k horšímu ani 
se bezprostředně týkat postav (potom 
však budou mít globální charakter). 

123 
456 

 

                    ŠPATNÉ ZPRÁVYŠPATNÉ ZPRÁVYŠPATNÉ ZPRÁVYŠPATNÉ ZPRÁVY    
 
     Někdo ze skupinky (možná i vaše 
postava) se dozví zlé noviny. Nemusí 
se bezprostředně týkat postav, ale 
pokud se bude jednat o vzdálené dění, 
bude velmi důležité. 
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                    ZMZMZMZMĚNA VNA VNA VNA V    SRDCISRDCISRDCISRDCI    
 
     Nějakým zásadním způsobem se 
změní pocity a vztah vaší postavy vůči 

jiné VP či CP, popřípadě změnítě 
zásadní rozhdonutí (typu vdát se či 
nevdát, vydat se na záchranu přítele 
nebo zůstat doma apod.) 
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PRÁZDNÁ KARTAPRÁZDNÁ KARTAPRÁZDNÁ KARTAPRÁZDNÁ KARTA    
 
     Zde není nic, k vašemu štěstí (nebo smůle?). Tato 
karta vás nijak neovlivní. 
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UVOLNUVOLNUVOLNUVOLNĚNÍ EMOCÍNÍ EMOCÍNÍ EMOCÍNÍ EMOCÍ    
  
    Vaši postavu čeká během tohoto 
sezení velký emocionální výjev (na její 
„poměry“, samozřejmě). O jaké emoce 

půjde, a co je spustí, je čistě na vás. 
Může jít o „zdravé“ pocity stejně dobře 
jako o ty sžíravé. 
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NEOBVYKLÉ CHOVÁNÍNEOBVYKLÉ CHOVÁNÍNEOBVYKLÉ CHOVÁNÍNEOBVYKLÉ CHOVÁNÍ    
 
     Vaše postava se zachová nějakým 
nezvyklým, pro ni neobvyklým 
způsobem („překvapí“). Důvod pro její 
chování i jeho podoba je čistě na vás. 
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                 P P P PŘÍLIŠNÁ OPATRNOSTÍLIŠNÁ OPATRNOSTÍLIŠNÁ OPATRNOSTÍLIŠNÁ OPATRNOST    
     Něco ve vaší postavě vyvolá po 
dobu tohoto sezení přehnanou 
opatrnost (hraničící s paranoiou). Bude 
vždy pozorná, i když to nebude 

potřeba a svým podezřívavým jednáním 
si vyslouží postih -1  k hodu na Reakci u 
CP (zahrát!!) 
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� HROZNÁ CHYBAHROZNÁ CHYBAHROZNÁ CHYBAHROZNÁ CHYBA    �    
     Z prosté chyby, kterou postava 
udělala, se stane katastrofa. Pokus o 
přesvědčování se zvrátí v pouliční 
bitku, šíp  místo nepřítele smretelně 

zasáhne věrného společníka apod. 
Následky budou v každém případě 
vážné. 
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                                                                VNITVNITVNITVNITŘNÍ KONFLIKTNÍ KONFLIKTNÍ KONFLIKTNÍ KONFLIKT    
 
    Ve vaší postavě z nějakého důvodu 
(záleží na vás ) propukne vnitřní 
konflikt. Je také na vás, zda jej 
postava dá najevo či ne, ale rozhodně 
nebude jednoduché jej zahrát. 
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                                                                                                        RADOSTRADOSTRADOSTRADOST    
 
     Vaši postavu čeká zážitek, který 
v ní vyvolá radostné pocity. „Spouštěč“ 
radosti i její projev je zcela na vás . 
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ZÁVISTZÁVISTZÁVISTZÁVIST    
 
     Někdo má to, co vaše postava vždy 
chtěla mít (umět). Závist se může 
projevit přímou snahou o získání 

daného předmětu/osoby nebo nějakou 
jemnější, skrytou formou. Jedná se 
defacto o dočasnou nevýhodu. 
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            CHYBA VCHYBA VCHYBA VCHYBA V    ÚSUDKUÚSUDKUÚSUDKUÚSUDKU    
 
     Nikdo není neomylný. Během 
následující hry se postava nevědomky 
(ale hráč záměrně) zmýlí v jednom či 

několika úsudcích a vybere si tu méně 
„výhodnou“ variantu řešení. 
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                        PODLEHNUTÍPODLEHNUTÍPODLEHNUTÍPODLEHNUTÍ    
 
     Postava podlehne lákavé nabídce, 
kterou by za jiných okolností nepřijala. 
O formě nabídky či svodů je nejlepší 

domluvit se s PJ, důvod  pro „podlehnutí“ 
je zcela na vás. 
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        NEVHODNÝ PNEVHODNÝ PNEVHODNÝ PNEVHODNÝ PŘÍJEZDÍJEZDÍJEZDÍJEZD    
 
     Ve hře se objeví někdo, koho by si 
tam vaše postava vůbec nepřála. Může 
jít stejně dobře o nevítaného 
příbuzného jako o nenáviděného 
nepřítele. 
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                                        ŽÁRLIVOSTŽÁRLIVOSTŽÁRLIVOSTŽÁRLIVOST    
 
     Vaše postava začne z nějakého 
důvodu (i bez něj) žárlit na někoho jí 

blízkého. Pokud nikdo takový není, bude 
ostatním alespoň něco závidět. 
V podstatě se jedná o nevýhodu. 
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                                                                            TRVALÝ DOJEMTRVALÝ DOJEMTRVALÝ DOJEMTRVALÝ DOJEM    
 
     Nějaký zážitek na postavu trvale 
zapůsobí, že se na jeho základě rozhodne 
změnit část svého chování, nebo na něj 
bude dlouho (a nahlas) vzpomínat. Může jít 
čistě o emocionální (prožitek) či fyzickou 
záležitost (jizva na tváři). 

123 
456 



 

                                        ZLOBAZLOBAZLOBAZLOBA    
 
     Postava se na někoho (nebo něco) 
naštve, důvod je na vás . I když se 
může rozhodnout nedat vztek najevo, 

stejně ovlivní její jednání. 
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                                                                    ZRAZENÁ DZRAZENÁ DZRAZENÁ DZRAZENÁ DŮVVVVĚRARARARA    
 
     Vaši postavu „zradí“ jí blízká osoba, 
předmět nebo schopnosti (sluha ji oloupí a 
uteče, jindy pevný provaz praksne, meč se 
zlomí apod.). Postava ani vy jako hráč 
nebudete do poslední chvíle tušit, kdo (či 
co) to bude, a jak se zrada projeví. 
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                            NOVÁ ROLENOVÁ ROLENOVÁ ROLENOVÁ ROLE    
 
     Toto sezení budete hrát úplně jinou 
postavu, kterou vám určí PJ (dohoda 
je možná). Z vaší původní postavy se 

stane až do příštího sezení CP a bude 
plně pod kontrolou PJ. 
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                    ROZDROZDROZDROZDĚLENÍ CESTLENÍ CESTLENÍ CESTLENÍ CEST    
     Vaši postavu čeká v tomto sezení 
delší odloučení od skupinky. Může se 
pro něj sama z rozumných důvodů 
rozhdonout, pokud tak neučiní, hrozí jí, 
že to zařidí „osud“, a obvykle mnohem 
„drsnější“ formou. 
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                                            SOUCSOUCSOUCSOUCITITITIT    
 
     Jednání vaší postavy ovlivní 
sympatie vůči jiné postavě, založené 

na soucitu. Tento cit může vyprovokovat 
jednání či dokonce dlouhodobě ovlivnit 
náladu vaší postavy. 
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DRUHÁ ŠANCEDRUHÁ ŠANCEDRUHÁ ŠANCEDRUHÁ ŠANCE    
 
     Dostanete druhou šanci. Kulka, která 
by jistě zasáhla vaše srdce, mine, při 
neúspěchu v dovednosti si můžete hodit 
ještě jednou. Kartu můžete použít jen 
jednou za sezení. 
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SLEPÁ LÁSKASLEPÁ LÁSKASLEPÁ LÁSKASLEPÁ LÁSKA    
 
     Postava se zamiluje způsobem, 
který její okolí nebude schvalovat. 
Přestane se ovládat (i když ostatní 

budou v jejím jednání vidět zradu / 
rouhání / neuváženost) 
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        MORÁLNÍ DÍLEMAMORÁLNÍ DÍLEMAMORÁLNÍ DÍLEMAMORÁLNÍ DÍLEMA    
 
     Vaši postavu čeká morální dilema, 
rozhodování, ve kterém bude volit jen 

„menší zlo“. Čeho se bude týkat, 
rozhodne PJ a mělo by to vyplynout 
z děje. Jak se postava zachová, je 
samozřejmě čistě na vás. 
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                                                                NEBLAHÁ ZNAMENÍNEBLAHÁ ZNAMENÍNEBLAHÁ ZNAMENÍNEBLAHÁ ZNAMENÍ    
     Vaše postava během sezení obdrží 
znamení budoucích zlých událostí, 
katastrof či blížícího se nebezpečí 
smrti. Jako hráč však nemusíte 
významu znamení proozumět nebo si 
jej všimnout, proto mějte oči otevřené. 
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STSTSTSTŘET OSOBNOSTÍET OSOBNOSTÍET OSOBNOSTÍET OSOBNOSTÍ    
 
     Vaše postava se dostane do 
konfliktu s jinou (VP či CP), „spouštěč“ 
i intenzita záleží na vás.  
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        ZÁSADNÍ ROZHODNUTÍZÁSADNÍ ROZHODNUTÍZÁSADNÍ ROZHODNUTÍZÁSADNÍ ROZHODNUTÍ    
 
     Vaši postavu čeká závažné životní 
rozhodnutí (a´t už o tom ví nebo ne), které 
bude mít dramatický dopad na její 

budoucnost. Budete muset zvolit svou 
stranu v závažném sporu, vytvořit plán 
vojenského tažení, zvolit životního 
partnera apod. 
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                                                    LENOST LENOST LENOST LENOST     
 
     Vaše postava z čiré pohodlnosti 
zanedbá něco ze svých povinností 
(usne na hlídce, vynechá několik 
školních lekcí apod.). V podstatě se 
jedná o dočasnou nevýhodu. 

123 
456 



 

                                                                        NNNNĚCO TU SCHÁZÍCO TU SCHÁZÍCO TU SCHÁZÍCO TU SCHÁZÍ    
 
     Během tohoto sezení postava 
náhle zjistí zmizení určité věci nebo 
dokonce postavy (přítel, se kterým jste 
se měli sejít). Závažnost záleží na tom, 
co zmizelo. 
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                                                                        BÁJEBÁJEBÁJEBÁJEČNÝ ÚSPNÝ ÚSPNÝ ÚSPNÝ ÚSPĚCHCHCHCH    
 
     Z jednoho vašeho běžného 
úspěchu v hodu kostkou můžete 
pomocí této karty udělat kritcký 
úspěch. Takto můžete dosáhnout 
neuvěřitelných výsledků. 
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                KARTA ZVRATUKARTA ZVRATUKARTA ZVRATUKARTA ZVRATU    
 
     Tuto kartu může vaše postava 
použít jednou během dobrodružství. 
S její pomocí můžete zvrátit neúspěch 

na úspěch, a fatální neúspěch na kritický 
úspěch!  
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                    VÝMVÝMVÝMVÝMĚNA MÍSTNA MÍSTNA MÍSTNA MÍST    
 
     Jako hráče vás čeká převzetí 
postavy jiného hráče (musíte ho určit 
vy, i náhodně). On (-a) zase bude 
muset hrát vaši postavu. 
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POSTRANNÍ ÚMYSLYPOSTRANNÍ ÚMYSLYPOSTRANNÍ ÚMYSLYPOSTRANNÍ ÚMYSLY    
 
     Vaše postava má ještě jiné úmysly 
než jaké dává najevo, alespoň po 

dobu tohoto sezení. Vy jako hráč musíte 
přijít na to, jaké, proč je tají, a 
nenápadně se snažit jejich dosažení. 
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PPPPŘEKVAPIVÉ NÁSLEDKY EKVAPIVÉ NÁSLEDKY EKVAPIVÉ NÁSLEDKY EKVAPIVÉ NÁSLEDKY     
 
     Jednání vaší postavy vyústí 
v důsledky, které vůbec nezamýšlela a 
ani nemohla předvídat. Důsledky 

mohou mít dobrou i špatnou povahu, 
velkou i malou závažnost.  
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                                                                                ZVLÁŠTNÍ OKOLNOSTIZVLÁŠTNÍ OKOLNOSTIZVLÁŠTNÍ OKOLNOSTIZVLÁŠTNÍ OKOLNOSTI    
 
     Neobvyklé okolnosti změní dobrou 
událost na špatnou nebo naopak. 
Může se jednat o vnitřní okolnosti (jako 
třeba nálada vaší postavy) nebo vnější 
(např. počasí). Pokud budete dlouho 
váhat, využije tuto kartu PJ. 
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NÁHLÝ NÁVRATNÁHLÝ NÁVRATNÁHLÝ NÁVRATNÁHLÝ NÁVRAT    
 
     Vaše postava se (pro ostaní) 
nečekaně vrátí ke způsobu chování 

nebo předmětu, který používala 
v minulosti. Může se také jednat o cestu 
do míst jejího rodiště. 
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                                                                                            FALEŠFALEŠFALEŠFALEŠNOSTNOSTNOSTNOST    
     Vaše postava bude v blízké 
budoucnosti (při tomto sezení) někým 
oklamána či podvedena. Vlastně se o 
tom ani nemusí dovědět, takže se o 
tom dovídáte díky této kartě. Zkuste 
zahrát nevědomost! 
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    ZMZMZMZMĚNA KNA KNA KNA K    HORŠÍMU HORŠÍMU HORŠÍMU HORŠÍMU     
 
     Tato karta předznamenává mraky 
na obzoru, protože díky ní se dobře se 
vyvíjející tažení otočí k horšímu, 
špatné ještě k horšímu. Ostatní hráči 
vám asi na konci hry pěkně poděkují. 
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                                                                NENENENEČEKANÁ POMOCEKANÁ POMOCEKANÁ POMOCEKANÁ POMOC    
 
     Díky této kartě jste právě vaší 
postavě (a možná i skupince) zajistil 
nečekanou pomoc. Ta může mít různé 
podoby, od „shody okolností“ po 
„příjezd kavalérie“. Snad také přijde ve 

správný čas… 
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                                    ŽIVÝ DETAILŽIVÝ DETAILŽIVÝ DETAILŽIVÝ DETAIL    
 
     Jednou za hru byste měl (-a) popsat 
jednání, pocity nebo vzhled vaší 
postavy do nejmenšího detailu tak, aby 
skupinka získala dobrou představu a 

zároveň se nenudila. Bude to váš prostor, tak si ho 
užijte! 

123 
456 

 


