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Vážení soutěžící a čtenáři,

jsou to dva měsíce od chvíle, kdy jsme vyhlašovali 
letošní ročník Soutěže o nejlepší postavu. Nyní, po 
několika týdnech hledání inspirace, psaní a samo-
zřejmě také pročítání postav a sestavování komen-
tářů, máme tu čest prohlásit soutěž za uzavřenou.
 ...podobná slova píši letos už potřetí. A jak 
se říká - když je něco potřetí, tak už to není jen 
náhodné vzplanutí aktivity, ale něco víc. Ze sou-
těže, která vznikla před třemi lety ze spontánního 
nápadu, se nám tak stala každoroční předvánoční 
tradice. Chtěl bych vám tímto za všechny porotce 
i organizátory poděkovat za vaši vytrvalou přízeň. 
Jako každý rok, i letos jsme byli napjatí, kolik nám 
od vás přijde postav. A jako každý rok, i letos jsme 
byli mile zaskočeni.
 Bylo by krásné, ale naivní, představovat si, 
že každá z těch sedmnácti postav, které najdete v 
tomto sborníku, vás čtenáře nadchne natolik, že si 
ji hned poběžíte zahrát. Cílem této soutěže v první 
řadě není sestavovat soubor materiálů připrave-
ných ke hře... její cíl je mnohem prozaičtější.

 Ne, není to „vyhrát Příběhy Impéria“ (ale 
dobrý pokus).
 Cílem je užít si společnou zábavu nad ně-
čím, co nás všechny baví. Věříme totiž, že vymýš-
lení postav je pro vás milá činnost a že soutěž je 
zajímavou příležitostí, jak změřit síly s ostatními 
a možná od nich i něco odkoukat. Abychom vám 
soutěž ještě více zpestřili, snažili jsme se vaše 
postavy nejen ohodnotit čísly (což je taková nepří-
jemná povinnost, jíž se nedá vyhnout), ale přede-
vším vám napsat i vlastní podněty či rady do další 
tvorby. Nakonec tak ke svým postavám dostanete 
zpětnou vazbu od několika zkušených hráčů a 
vypravěčů, což je věříme mnohem cennější než 
jakákoliv čísla.
 Výsledkem všeho je tento sborník, od za-
čátku do konce nabitý inspirací, skvělými nápady 
a náměty k zamyšlení. Ať vás jeho čtení baví a na-
dchne vás do hry.
 Těšíme se na vás v příštím roce.

Za tým organizátorů a porotců,
 Jiří „Markus“ Petrů

Příběhy Impéria... 

...jsou nová česká hra, jíž v listopadu vydalo na-
kladatelství Mytago. Je to první domácí RPG, kte-
ré vás zavede do fascinujícího žánru historizující, 
pohádkové fantasy či - chcete-li - steampunku. 
Odehrává se ve viktoriánském 19. století, zběsilé 
době, kdy britské Impérium vládne mořím i pev-
ninám. Špinaví skřeti dřou dlouhé směny v kou-
řících továrnách, zatímco londýnská smetánka se 
opájí na hýřivých plesích a pohublý trpasličí ku-
pec tiskne letáčky o nadcházející revoluci. Brány 
do Férie jsou stále otevřené, a přestože na elfy 
dnes už nikdo nevěří, čas od času se přece jen 
ztrácejí nemluvňata z kolébek.

Cenu do soutěže poskytl FantasyObchod.cz, kte-
rému tímto děkujeme.

http://www.fantasyobchod.cz/
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Posoudit příspěvky do tak otevřené soutěže, 
jako je tato, je téměř nadlidský úkol. Porotci se 
musejí poprat s postavami, které jsou rozesety 
napříč různými žánry, od klasického fantasy, přes  
postapokalypsu až po military scifi. A nejen to, 
často se liší i zamýšleným způsobem hry - některé 
jsou do her více „příběhových“, jiné do akčních ru-
baček, další zas do humorných jednorázových her. 
Je vůbec možné je nějak objektivně srovnat?
 Není, a to si uvědomujeme. Proto jsme se 
snažili letošní porotu obsadit tak, aby v ní zasedli 
hráči velmi rozdílných ražení, z nichž každému se 
líbí jiné hry, jiné žánry a jiné způsoby hraní. Také 
svými zkušenostmi se porotci liší - najdete mezi 
nimi autory známých českých her nebo světů, 
hráče, kteří si vyzkoušeli desítky zahraničních her, 
ale zároveň třeba hráče, kteří už více než deset let 
hrávají Dračí doupě. Letos tak máme pestřejší po-
rotu než kdy jindy a jsme na to náležitě hrdí.
 Až budete pročítat sborník, určitě si na-
jdete svého porotce, nad jehož komentáři budete 
vždy souhlasně pokyvovat, a zároveň porotce, s 
nimiž byste se nejraději začali hádat. Najdete do-
konce porotce, kteří si vzájemně protiřečí! Vyber-
te si tedy ty komentáře, které uznáte za vhodné, a 
zbytek berte jen jako pobavení. Koneckonců, pro 
nás bylo hodnocení vašich postav také zábavou.
 Letos hodnotilo šest porotců. Požádali jsme 
je, aby nám o sobě napsali stručná představení:

Porotci

Bifi
Bifi bohužel představení nedodal kvůli časové tísni - nakonec byl rád, že vůbec stihl ohodnotit postavy. Takže 
jsme si dovolili být odvážní a nasimulovali jsme jeho představení z některých starších textů...

Nick Bifi pochádza z prezývky Bigfoot, t.j. veľká noha (Bifi má 205 cm, číslo topánok 50 a síce chvíľu vážil 
113 kg, ale necvičil a zase schudol) a reklám na salámovú tyčinku Bifi (Bifi je vegetarián) a jogurty Dr. Bifido 
(Bifi je doctor philosophiae). Bifi sa ináč civilne volá Michal, ale okrem niekoľkých kamarátov, ktorým príde 
trápne volať ho Bigfoot, Bifi, Miško alebo Sedlo, ho tak nikto nevolá. Žije v Bratislave, aj keď v posledných 4 
rokoch jeho života ste ho mohli často zastihnúť aj v Budapešti, pričom nevie po maďarsky.
 Bifi začal RPG hrať približne v roku 1992 a stále ho to nepustilo. Už od začiatku mu prischla rola GM. Hral 
v celej plejáde herných systémov, ktorých je príliš veľa na vymenovanie. V poličke má aj zopár hier, ktoré 
ešte stále nehral poriadne, ale chcel by, ako napr. Paranoiu XP alebo Fvlminata: Armed with Lightning, či už 
konečne aj toho Sorcerera alebo Burning Wheel. Hier má toľko, že ho v posledných mesiacoch myšlienka 
na kúpu novej napĺňa nechuťou. Hry, ktoré vedie, sú vždy hororové, konšpiračné a o tom, ako ľudia v kríze 
nachádzajú svoju ľudskosť. Jeho obľúbené RPG sú Warhammer Fantasy Roleplay (stále sa nevie rozhodnúť 
medzi prvou a druhou edíciou, ale druhá po vyjdení Tome of Corruption začína vyhrávať), Mountain Witch, 
FATE 2.0, Cold City, Lacuna a Burning Empires. Je tiež známy tým, že každá jeho hra sa po chvíli mení na Call 
of Cthulhu.
 V súčasnosti ho v RPG najviac baví robiť klasického gamemastera, lebo zistil, že to poriadne nevie. Fortu-
ne-in-the-middle, postoj autora a narativizmus dal preto bokom. Tieto prvky sa mu však do hry vždy nako-
niec dostanú, aj keď pôvodne nechcel, ako napríklad v jeho dávnejších ťaženiach v Dark Ages: Inquisitor a 
Warhammer Fantasy Roleplay 2e. Strašne by chcel hrať kampaň v žánri Cthulhu Mythos v domácej úprave 
Call of Cthulhu d20 (a už je to tu), inšpirovanej špionážne-vojenskou CoC Delta Green, Cold City a Declare 
Tima Powersa (čo je asi najlepšia špionážna knižka, ktorú čítal), situovanej do prostredia 2. svetovej vojny 
v Európe v rozmedzí rokov 1935-1950. Láka ho aj Dark Heresy a FATE DeGenesis. Inak občasne ho môžete 
pristihnúť v Brne, ako seká hlavy čarodejniciam v Conanovi d20.
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Ecthelion
Jsme autorská a sourozenecká dvojice – Jonáš a Kryštof Ferencovi. Dlouhodobě se věnu-
jeme RPG a designu her. Zajímají nás především příběhy, které lze skrze různé druhy her 
utvářet. Přes hraní a vyprávění jsme se postupně dostali k vytváření her nových. Jsme mo-
derátory RPG Fóra a redaktory časopisu Drakkar. 
 Naším nejaktuálnějším projektem jsou Příběhy Impéria, původní česká RPG, kterou právě 
v nakladatelství Mytago vydáváme tiskem. V současné chvíli je možné si ji předobjednat. 
 Vytvořili jsme také několik her nebo prostředí, na které jsou vám k dispozici i na RPG 
Fóru – pro soutěž RPG Kuchyně vznikly hry Vendetta a Blanc (obsadily 2.-3., respektive 1.-2. 
místo), dále pak například Třetí království, kratší setting seed KOCMOC nebo třeba Space 
Opera. Spolupracovali jsme také na kolektivním projektu NOS. Nejnověji naše stopy bude 
pravděpodobně rozeznat v nové generaci Dračího Doupěte. 
 Prvního ročníku této soutěže jsme se zúčastnili jako soutěžící, takže máme i tento cenný 
náhled na postavy, které budete posílat. Náš Ned Greywood se umístil na prvním místě (a 
můžete ho najít v knize Příběhů Impéria jako ukázkovou postavu). Je pro nás důležité, aby 
postava měla nějaký vlastní cíl, za kterým chce jít, příběh… nebo prostě něco, proč bych ji 
měl chtít hrát. Měla by mít takovou hloubku, aby měl hráč možnost vytvářet vlastní scény 
a vytvořit si vlastní prostor v rámci hry. Plochý hrdina bez minulosti, který koná hrdinské 
skutky bez nějakého důvodu, není náš šálek kávy – není to prostě zajímavé. Hráč nemá 
příliš možnost prohloubit postavu, protože nemá na čem stavět a Vypravěč na postavě také 
nemůže budovat příběh, protože postava svůj vlastní nemá. Je však také dobré si uvědomit, 
že minulost je pouze podkladem pro budoucnost. V minulosti by měla být zaseta semín-
ka příběhů, které se rozvinou během hraní. Sáhodlouhá, ale uzavřená minulost naopak 
zajímavá moc není… tedy ve zkratce - minulost postavy by měla poskytovat potenciál pro 
hraní.
 Důležitá je také tvárnost příběhů a shopnost „napasovat“ je pokud možno k co nejšir-
šímu množství možných herních zvratů. Tak aby hráč mohl rozvíjet své motivy a nápady z 
jejich co možná nejrůznějšího množství. Aby nemusel čekat na jediný konkrétní podnět a 
místo toho mohl reagovat na celou řadu. S výše řečeným také souvisí snadná propojitelnost 
osobních příběhů a témat s příběhy ostatních postav.
Zkuste také věnovat trochu pozornosti tomu, jak je váš příspěvek napsán – seznam suchých 
informací nebo wall-of-text odpuzují od čtení, přestože může jít o dobré postavy.

Jonka
Jmenuju se Jan Kijonka, jsem ze severní Moravy, ale momentál-
ně pobývám v Praze, a je mi 32 let. RPGčka hraju od šestnácti, 
zkušenosti mám s DrD, SR, DnD, Fate a několika indie kousky. 
Rád hraju hry, které jsou založené na společné iniciativě všech 
zůčastněných, ale snesu i klasicky vedené hry, pokud jsem hráč. 
Co se týče publikační činnosti, není (zatím) žádná, co by stála za 
zmínku, ale strašně rád se pitvám v systémech, předělávám je 
nebo vytvářím nové. Vidím sebe spíše jako architekta a kutila 
než jako malíře, co tvoří settingy, nebo artistu, který má skvělé 
představení.
 Co se týče mého vztahu k této soutěži a oku porotce... Vy-
myslet zajímavou postavu není určitě samo o sobě jednoduché, 
nezapomínejte ale na to, že soutěž je taky tak trochu prezen-
tace, takže i to, jak postavu podáte, je podstatné. Snažte to, co 
k postavě cítíte a jak ji vidíte, předat tak, že to budou vidět i 
ostatní čtenáři. Buďte odvážní, nenechte se svázat, ve světě, do 
kterého postavu vkládáte, jste zároveň hráči i gamemasteři.
 Osobně nemám rád postavy psané stylem životopisu (v mlá-
dí jsem jsem bla bla, pak jsem potkal bla bla, teď jsem bla bla 
tečka), ale vynasnažím se i v tomhle stylu hledat spíše to pozitiv-
ní. Mám rád pocit, že postava dokáže ožít, mám rád dynamiku. V 
každé postavě se budu snažit hledat to, jak je inspirující, nakolik 
ve mne vzbuzuje nápady, do jakých situací by se mohla dostat. K 
postavě podle mne patří vyobrazení jejích vztahů nebo niterních 
pohnutek, prostředí, ve kterém se pohybuje, a nějak zakompo-
nované tipy, jak ji hrát nebo jak si ji představit do budoucna. 
 Jinak a ve zkratce řečeno, raďeji dostanu figurku, se kterou 
budu dokázat pohybovat, než krásně malovaný obrázek, který si 
tak maximálně vyvěsím na zeď.
 A teď, co jste si to přečetli, zapomeňte na to, co jsem napsal, 
udělejte si to podle svého a překvapte mě.

http://drakkar.rpgplanet.cz/
http://rpgforum.cz/forum/viewtopic.php?f=237&t=6525
http://rpgforum.cz/forum/viewtopic.php?f=237&t=6787
http://rpgforum.cz/forum/viewtopic.php?f=237&t=6877
http://rpgforum.cz/forum/viewtopic.php?f=237&t=6718
http://rpgforum.cz/forum/viewtopic.php?f=118&t=6805
http://rpgforum.cz/forum/viewtopic.php?f=118&t=6805
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Peekay
Volám sa Peter Kopáč a som závislý od RPG vo všetkých formách a tvaroch. Ako väčšina 
mojej generácie som začínal s DrD (ktorého som veru odohral nemálo počas školských 
prestávok a voľných hodín), no postupne som skúšal aj daľšie veci, ako sa sprístupňovali 
v naších zemepisných šírkach - Shadowrun, Stín Meče či nechvalne známe Yrrhedesovo 
Oko. Z ročného študijného pobytu v USA som si priniesol Star Wars D6 (dodnes jedna z 
mojich najobľúbenejších RPG vôbec), ktorým som úspešne nainfikoval celé svoje široké 
okolie. Neskôr s dostupnosťou internetu som sa dostal k bielovlčím hrám (hlavne VtM 
a MtA) a rozličným indie záležitostiam: Primetime Adventures, Enemy Gods, Riddle 
of Steel... No a potom som začal zarábať a už to išlo  (kto bol u mňa na návšteve, vie). 
Obľúbených hier mám veľa a patria k veľmi širokému spektru - od tvrdo taktických zále-
žitostí ako Shadowrun, DnD 3.5 a 4, cez "indie ako remeň" Sorcerer, DRYH či Houses of 
the Blooded, storytelleroviny Vampire, Mage a Hunter, až po hodne netradičné "úlety" 
ako Dread, Dirty Secrets či Universalis.
 Čo sa mojich verejných aktivít týka, patrím medzi pravidelných prispievateľov Drak-
karu a zvyknem viesť hry na rozličných otvorených hraniach (naposledy Gamecon 2009 
s vcelku pozitívnym ohlasom). Medzi moje koníčky patrí kafrať (iným) designerom do 
remesla (viac-menej) konštruktívnou kritikou, k čomu sa dá odsledovať aj moja účasť 
na Erricovom veľdiele Střepy Snů. Z porotcovaní súťaží spomeniem napríklad zatiaľ oba 
ročníky RPG Kuchyne či dva ročníky Ceny Karla Čapka (v kategórii krátka poviedka, ne-
skôr aj dlhá poviedka), z organizovania akcií prvé tri ročníky mestského VtM LARPu 
Bratislava by Freezing Night.
 Dobrá postava je podľa mňa taká, z popisu ktorej na mňa vyskakujú zaujímavé prí-
behy, ktoré sa budú okolo nej točiť. Keďže tu ide o súťaž pre jednu postavu, budem oča-
kávať trochu vyššiu hustotu príbehového potenciálu ako pri postavách do hry - predsa 
len, tu netreba nechávať priestor pre ostatných hráčov. Dobrá postava by teda podľa 
mňa mala byť taká, že po jej prečítaní sa spýtam "Kedy hráme?", a len z materiálu za-
vedeného v postave by som mohol spraviť niekoľko veľmi zaujímavých sedení. Taktiež 
oceňujem, keď je postava silne naviazaná na zvolený setting - teda pracuje s jeho špe-
cifikami a keby bola prevedená do iného settingu, "už by to nebolo ono". Naopak ne-
mám rád generických supermanov a high-epic záchrancov celého sveta bez akejkoľvek 
citovej hĺbky.

Charles
Jmenuji se Karel Černín, říká se mi obvykle Charlie nebo Charles. Pů-
vodem ze Zlína, aktuálně Brňák. Je mi 31 let a občas si tak říkám, kolik 
ze studentských nadšenců bude hrávat RPG ještě v době, až z nich 
budou pracující tatíci od rodin, jako jsem já (nebo Peekay). 
 Nejsem velký znalec ani ctitel systémů (studovat pravidla mě ne-
baví a jejich vliv na styl hry považuji za přeceňovaný). Hrál jsem delší 
dobu pouze Dračí doupě a GURPS, vyzkoušel jsem Vampire:The Mas-
querade, Shadowrun, Příběhy Impéria, Vendettu, znám ze čtení RISUS 
a Střepy snů. Markus mě oslovil proto, že jsem hlavním autorem rozši-
řujících modulů ke světu Taria. Více se o ní lze dozvědět v přednášce z 
letošního Gameconu a v debatě na RPG fóru. V současné době připra-
vuji další projekty. Příští rok vyjde v Pevnosti experimentální hororové 
dobrodružství z doby náboženských válek ve Francii s názvem "Bes-
tie", kde se vždy dva hráči dělí o jednu postavu. Připravuji k vydání 
také vyjednávací karetní hru s prvky RPG "Senát a lid římský", přičemž 
po novém roce budu potřebovat nějaké testery (diskuzi k tomu včas 
založím  ). Pro hráče RPG zasazených do středověku či fantasy snad 
mohou být zajímavé i moje překlady dobových spisů o šermu, případ-
ně scénáře k vystoupením naší šermířské skupiny Revertar.
 S touhle soutěží se setkávám poprvé a je pro mě těžké napsat 
obecně, co se mi líbí a co ne. Osobně rád stavím své postavy jen na 
jednom či dvou motivech, který rozvíjím v číselné části, v popisu ži-
votního příběhu a povahy i ve způsobu hraní. Ale to neznamená, že 
budu tenhle styl nutně prosazovat v hodnocení. Přijde mi ale poctivé 
pro představu odkázat na své postavy. Mezi ty poslední patří hostin-
ský, který nevěří na pohádky Oisín O´Hara pro hraní Příběhů Impéria 
s jejich autory Ectheliony. Z aktuálně hraných v GURPS je na netu do-
stupný bývalý kat Johan a neortodoxní půlelf Vein (s Kryštofem). Svým 
hráčům jsem pomáhal vytvářet i některé jejich postavy zasazené do 
Tarie (na stránce dole ke stažení). No prosím, tak takový "znalec" vás 
bude taky hodnotit. Hlavně neztrácet nervy.

http://www.taria.unas.cz/
http://rpgforum.cz/clanky/taria-svet-pribehu-pribeh-sveta
http://rpgforum.cz/clanky/taria-svet-pribehu-pribeh-sveta
http://rpgforum.cz/forum/viewtopic.php?f=237&t=7277
http://www.revertar.cz/index3.php?id=mistri
http://www.revertar.cz/
http://rpgforum.cz/forum/viewtopic.php?f=209&t=7151&start=0
http://www.taria.unas.cz/article.php?id_art=52
http://www.taria.unas.cz/article.php?id_art=119
http://www.taria.unas.cz/infopage.php?page=48
http://www.taria.unas.cz/infopage.php?page=48
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Vallun
Jmenuji se Zdeněk Tesner, rovněž znám jako Val-
lun či Zedford, celý dosavadní osmadvacetiletý 
život žiju a pracuji v Praze či okolí. RPGčka hraju s 
proměnlivou intenzitou od svých devíti let, prak-
ticky od chvíle, kdy vyšlo Dračí doupě. S tím mám 
taky zdaleka největší zkušenosti. Zajímám se spíš 
o příběh a prostředí her než o systémy, v nichž se 
hraje. Stylem mi více vyhovuje spíš poněkud star-
ší herní přístup - taktický, překonávání překážek a 
řešení problémů, ale nebráním se ani příběhově 
zaměřeným hrám. Pokud jde o nějakou veřejnou 
činnost, různě na netu lze dohledat několik mých 
prací z různých oborů blízkých RPG, včetně poví-
dek z takového prostředí. Z ostatních aktivit se 
zajímám hlavně o četbu (Tolkien, Pratchett, For-
syth, A.C.Clarke, Follet, Ludlum, Clancy a další) a 
námořní yachting.
  osobně mám rád postavy psané stylem živo-
topisu, protože z toho lze leccos poznat. Ale do 
charakteristiky postavy, a zvláště psotavy pro 
RPG, toho patří více, možná až tolik, že životo-
pis ani potřeba nebude. Je pro mne důležité, aby 
postava byla ucelená a uvěřitelná, aby jednotlivé 
části charakteristiky odpovídaly ostatním. Rovněž 
její zasazení do prostředí a vztahy s okolím jsou 
věci, které podrobím zkoumání. Nicméně velkou 
pravdu napsal koelga Jonka a sice, že důležité je 
být svůj a překvapit porotce:)

Jak jsme hodnotili
Cílem soutěže bylo odevzdat „co nejlepší“ postavu, 
přičemž zadání bylo záměrně velmi volné. Nechtě-
li jsme soutěžící svazovat nadbytečnými podmín-
kami, chtěli jsme jim raději nechat prostor pro 
vlastní kreativitu. Jediným omezením byla trojice 
speciálních motivů. Každá ze soutěžních postav 
musela mít v sobě nějakým způsobem zakompo-
novaný jeden z těchto tří prvků:

Ditě• 
Ztráta• 
Skryté světy• 

Jakým způsobem však budou motivy zakompono-
vány, to už bylo čistě na autorovi. Za více než jeden 
motiv se neudělovaly dodatečné body.
 Porotci pak postavy hodnotili v následu-
jících čtyřech kategoriích, přičemž v každé z nich 
mohli udělit 1 až 4 body. Po součtu všech bodů od 
všech porotců vzniklo konečné pořadí postav.

Poutavost. •	 V této nejvíce subjektivní kategorii 
porotce hodnotí, nakolik jej vaše postava zauja-
la a vyvolala v něm touhu si zahrát. Zda působí 
jedinečně a neopakovatelně, nebo jestli jde o 
otřepané klišé. Ovšem někdy i klišé mohou být 
pojata velmi poutavě…
Plastičnost.•	  Aneb nakolik působí postava jako 
skutečná osoba z masa a kostí, se svou vlast-
ní povahou, problémy či minulostí. Zároveň 
sem spadá zasazení postavy do světa – každá 

postava přece někde žije a s někým se potkává. 
Mezí ní a okolím vznikají různé vazby: vztahy, 
touhy, závazky, povinnosti…
Hratelnost.	•	 Hráč by měl mít dostatek vodí-
tek pro zahrání této postavy. Vypravěč by pro 
změnu měl vědět, jak rozehrát její příběh. Zde 
si hrajeme na jasnovidce a předvídáme, zda se 
postava bude dobře a zajímavě hrát, nebo jestli 
hráči nebudou tápat, jak prvky vypsané na pa-
píře převést do samotné hry.
Styl.•	  Aneb jak srozumitelně a přehledně je 
podán popis postavy. Čistě formální kategorie. 
Gramatické hrubky a krkolomné věty vám vy-
nesou málo bodů, stručný a přehledný popis 
naopak více. Nezapomínejte, že méně je někdy 
více. Oceňujeme atmosférický, poutavý popis, 
který je zároveň stručný a úderný. 

Porotci obdrželi pokyn, aby se snažili hodnotit s 
co největším bodovým rozpětím - tedy aby mož-
nou škálu 4 až 16 bodů využívali od začátku až 
do konce. Záměrem bylo předejít situaci, kdy by 
se všechny postavy nahromadily v jedné masivní 
remíze na konci žebříčku. Důsledkem samozřejmě 
je, že bodové rozdíly mezi prvními a „posledními“ 
postavami jsou propastné. Mějte prosím na pamě-
ti, že jde o čistě účelové rozdělení. Nějak jsme to 
prostě rozdělit museli a říct „Všechny postavy jsou 
stejně dobré“ jsme nemohli...
 ...i když bychom velmi rádi, to nám věřte ;)
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Výsledné pořadí

Soutěž vyhrává Jan „Jerson“ Průcha se svou postavou Roberta Besnera. Vítězi tímto gratulujeme a zasílá-
me jeden výtisk Příběhů Impéria. Ať se líbí.
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napsal Antharon   5. místo
Billy

Kde bolo tam bolo, bola raz krásna rozprávková 
krajina. V tejto krajine žili všetci v mieri a ne-
byť tej hroznej noci, aj by to tak ostalo. Jedné-
ho večera sa však sa ďalekými horami zdvihol 
dym a spev slávika prehlušil zvuk bubnov. Nik 
nevedel, prečo sa žabáci rozhodli prejsť za hory 
a podmaniť si túto oázu pokoja no zrazu sa obja-
vili v ústí priesmyku drancujúce hordy násilných 
netvorov. A prvý kto tento nájazd spozoroval bol 
Billy. Billy žil so svojou maminou pod kamenným 
mostom a spolu bránili vstupu ľudí spoza hôr na 
druhú stranu rieky oddeľujúcej tieto dva svety. 
Avšak týchto bolo príliš aj na bojovníčku ako 
bola Billyho matka. Postupovali pomaly a tak 
Billymu zabalila rýchlo batôžtek s jedlom. Dala 
mu ho do ruky spolu s nožíkom a povedala: „Syn 
môj, už si veľký, je čas vydať sa do sveta. Choď 
na čistinku, vílam sa pekne pozdrav a choď cez 

magickú bránu hľadať miesto, kde budeš mať 
svoj vlastný most.“
 A tak Billy s plačom, až tak veľký zase 
nebol, vydal sa do magického lesa. Pozdravil ni-
čnetušiace víly a vošiel do magickej brány, ktorá 
ho mala preniesť na miesto kam si želal. Avšak 
niečo sa nepodarilo. Asi preto že Billy mal bujnú 
fantáziu a celé detstvo len sedel v tieni kamen-
nej stavby a sníval o ďalekých svetoch plných 
mocných hrdinov, ktorí pri samom páchaní dob-
ra ani nemajú čas spýtať sa tých čo to skutočne 
potrebujú, že či nepotrebujú pomoc. A tak vyšiel 
na druhej strane brány uprostred dediny, ktorou 
sa čerstvo prehnala žabácka horda. Zbedačený 
ľud tu len tak sedel a čakal na svojho hrdinu. Kto 
čakal, že to bude len smutné trolie dieťa strate-
né vo svetoch, ktoré existujú možno len v jeho 
snoch a predstavách? Ale Billy pochádzal z ro-
diny, kde bola česť a povinnosť chrániť pevne 
zakorenená a tak začal ako, inštinkt velil, pomá-
hať domácim, čo to dalo, avšak, aj keď mu boli 
vďační, nikto nechcel prijať trolie dietko medzi 
seba a tak keď mu odmietli venovať most, ne-
ostalo mu už nič iné, než znova sa vydať ďalej 
po svojich magickou bránou. Niekam na miesto, 
ktoré najmenej čakal...
 A takto Billy trpezlivo putuje svetmi 
a hľadá svoje šťastie. Je ako správny troll, čakaj-
úci pod mostom na pocestných je trpezlivý. Veď 
ostatne rozprávkové bytosti nestarnú, tak prečo 

sa ponáhľať? Avšak niekoľko vecí mu nedá spať. 
Čo ak je on posledným z trollov? A čo ak pre neho 
už nie je miesto na svete? Čo ak žabáci zbúrali 
všetky mosty na celom svete? Čo ak nie je jediné 
pokojné miesto?
 Zdá sa že jeho obavy sa naplnily. Billy sa 
ocitol v začarovanej sľučke. Príde na nové mies-
to, každý čaká, že on im bude pomáhať a nako-
niec ho odkopne aj tých pár akoby kamarátov, 
s ktorými sa cítil tak dobre.
 Billy je proste dieťaťom smutnej doby. 
Stratil sa v nejakých snových svetoch a nik mu 
nepomôže. Stratil všetko. Stratil svoj domov, 
matku, rodný kraj, detstvo a je len otázkou, kedy 
stratí aj nádej a silu bojovať.
 Koľkokrát ešte prejde bránou, kým sa 
pred ním objaví lúčka plná motýľov, cez ktorú 
preteká kľukatá bystrina prerušená len jedným 
drobným kamenným mostíkom, kde by mohlo 
nejaké stratené dieťa zložiť hlávku?

Motivy
Použité sú všetky tri (Billy je trolie dieťa stratené 
v rôznych skrytých svetoch). Ústrednou témou 
však je v tomto prípade strata. Billy stratil mat-
ku a domov, stratil sa vo svete a postupne po-
maly ale iste stráca aj to posledné, nádej a vieru 
v dobro.
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Systémovo je Billy zloži-
tá postava. Technicky je 
pomerne slabá, avšak má 
veľký dejový potenciál. A tak mi neostalo, než použiť 
ako systém Střepy snů, ktoré sú práve pre tento typ 
postáv vytvorené.
 Pokúsim sa popísať po lopate systém, aj keď pochy-
bujem, že je v porote niekto kto by ho nepoznal...
 Střepy snů popisujú postavy štyrmi hodnotami.
 Prvou sú role. Sú to možnosti, ako v príbehu pou-
žiť postavu. Za každú použitú rolu sa pridáva k hodu 
kocka, ak je použitá roľa vyššej úrovne než jedna, au-
tomaticky sa pripočítajú aj nadradené.
 Ďalšie sú hodnoty. Sú to morálne hodnoty, ktoré 
postava vyznáva a držia ju nad vodou, avšak ich ne-
gatívnym použitím ju môže rozprávač potopiť.
 Šrámy sú presne opačné. Sú to rôzne šrámy na 
duši postavy, ktoré jej škodia. Avšak hráč sa môže 
vzoprieť
 Posledné sú ciele. Tie sa udávajú ako otázka a po-
stupne ako postupuje postava príbehom spejú ciele 
buď k naplneniu alebo zatrateniu

Meno
Billy

Role
  Troll [ ]→ Ochranca [ ]

  → Dieťa [ ] → Stratený [ ]

Hodnoty
  Matka – [x] [ ]
  Domov – [ ]
  Hrdinské ideály – [x] [ ]

Šrámy
  Strata nádeje – [x] [ ] [ ]
  Osamelosť – [x]
  Je len dieťa – [ ]

Ciele
  Pomôže Billy dedinčanom? 
  Dĺžka: 3
  Naplnenie: [x] [ ]
  Nebezpečenstvo: [ ]

  Príjmu dedinčania Billyho medzi seba?
  Dĺžka: 5
  Naplnenie: [ ] [ ]
  Zatratenie: [ ] [ ]

  Je na svete ešte iný troll?
  Dĺžka: 8
  Naplnenie: [x] [ ] [ ]
  Zatratenie: [x] [ ]

  Nájde Billy svoj most?(Veľký cieľ)
  Dĺžka: 8
  Naplnenie: [ ] [ ]  

STATISTIKY hodnocení
Bifi
Pútavosť:  2 Plastickosť:  2
Hrateľnosť:  1 Štýl:   3

U Billyho mi trocha chýba vysvetlenie, prečo ho 
vlastne všetci zrádzajú a nenávidia. A prečo on 
cíti povinnosť ľudí chrániť, keď predtým im s mat-
kou bránili prechádzať cez most. Je síce pekné, že 
hľadá most, ale z hľadiska GM mi príde ťažké pre 
neho vytvoriť zábavnú hru – jeho neustále presu-
ny z miesta na miesto a neustále nepriateľstvo... 
proste tam chýba niečo, čo by ukázalo, ako Billy-
ho hrať.

Střepy snů
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Ecthelion
Poutavost: 3 Plastičnost: 2
Hratelnost: 1 Styl:  3

Postava nás příjemně překvapila zapojením lehce 
pohádkového nádechu. Věci jako „Bylo nebylo…“ 
a „…pohádkové postavy nestárnou…“ dodávají 
Billymu zajímavý a originální nádech. Téma ztráty 
je také použito pěkně, ale trochu mi chybí nějaký 
hlubší smysl, proč putuje stále dál. Hledá sice dal-
ší trolly a svůj vlastní most (to je pěkné), ale přeci 
jen se mi zdá, že ze ztráty by se dalo vytěžit více. 
Takhle je sice Billyho možné zapojit v podstatě 
kamkoli, ale chybí mi u něj nějaká jeho vlastní 
motivace, která by ho hnala (nalezení mostu je 
příliš definitivní – po něm se postava usadí a zna-
mená to pro konec pohádky). Ocenil bych třeba 
pátrání po jeho mamince (snahu ji osvobodit) 
nebo důvodu, proč žabáci napadli nejen jeho, 
ale i další světy... něco, co by mu umožnilo být 
nejen pomocníkem v ději, ale také jeho hlavním 
hybatelem.
 Pokud bych měl Billyho hrát, asi bych měl 
trochu problém ho uchopit po hratelné stránce, 
protože o jeho osobě a charakteru příliš vodítek 
není. Nejspíš bych chvíli tápal, kde a jak začít. Za-
myslel bych se také nad jeho jménem, protože 
jméno je součást bytí kouzelné postavy a Billy zní 
nepříliš kouzelně (možná mu rodiče nestihli jeho 
Pravé jméno říct a jeho hledání je to, co ho žene 
dál?).  

Charles
Poutavost: 4 Plastičnost: 3
Hratelnost: 4 Styl:  4

První dojem: Osamocené trollí dítko ztracené mezi světy s sebou přináší příběhy o hledání mostů přes řeky 
i mezi lidmi. Čistá poetika.
 Hodnocení: Billy mě upoutal jednoduchým, a přesto dojemným osudem. Z hlediska hratelnosti považuji 
za velmi chytré zpracovat ho pro Střepy snů. Prospělo to i stylu, protože stručný popis nebylo třeba nataho-
vat o vysvětlování motivací, povahy a cílů – ty jsou obsaženy v systematickém popisu. Plastičnosti postavy 
ale trochu uškodila její neukotvenost. Touží si sice vytvářet vztahy a pomáhat, ale nevíme komu. Její okolí 
je příliš anonymní.
 Nápady a tipy: Nevidím důvod, proč nechat Billyho putovat různými světy, když se navzájem podobají 
jako vejce vejci, a všechny se navíc podobají tomu původnímu (navíc ty světy nejsou skryté, takže jako je-
dinou ingredienci bych je neuznal). Buď bych jeho příběh začal hned po průchodu bránou v první vesnici 
(a trochu popsal dva nebo tři její obyvatele a Billyho první setkání a vztah s nimi), a nebo bych různé světy 
udělal opravdu odlišné. Jiný způsob, jak Billy udělat plastičtějšího, by mohlo být zpracovat téma jeho otce. 
Kam zmizel? Není to vlastně on, koho Billy hledá mezi světy? A nebo by šlo načrtnout něco o tom, proč 
vlastně trollové hlídají mosty, případně jakou roli v tom hrají víly. Mohly by se Billymu zjevovat v různých 
světech a svádět ho z cesty. Proč to asi dělají?
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Jonka
Poutavost:  4 Plastičnost:  3
Hratelnost:  4 Styl:   3

Ingredience byly do Billyho investovány vhodně. Ztracený svět - kouzelný pohádkový svět, magické brány -, 
ztracené dítě je taky poměrně viditelné. Volbu systému chválím, Střepy budou pro pohádkový příběh určitě 
vhodné a postava je svými cíli hezky vykreslena.
 Úvodní příběh hezky navozuje základní dilema Billyho postavy, že i když jsi dobrého srdce, tak pokud 
vypadáš ošklivě a máš trollí kůži, nikdo ti nevěří, nikdo tě nechce mezi sebe. Pohádkové příběhy potřebují 
morální otázky, a to, že ji Billy má, je výborné. Dovedl bych si představit, že bych Billyho hrál i že bych ho 
gamemasteroval. Vyvážená postava.
 Na závěr bych chtěl jen vědět, jak si Billy představuje, že vypadá jeho spokojený život pod mostem, a jak 
si Billy představuje, že je opravdu šťastný. Jakmile bych toto věděl, mohli bychom začít hrát.

Peekay
Pútavosť:  3 Plastickosť:  3
Hrateľnosť:  3 Štýl:   4

Štýl písania úspešne evokuje detskú rozprávku. Moment, kedy Billymu ľudia, ktorým pomohol “odmietli ve-
novať most” na mňa vcelku zapôsobil – v tom momente som dostal chuť si postavu zahrať, aj keď sa ukázala 
ako viac tragická, ako som spočiatku čakal - myslím, že systém si pre ňu autor zvolil veľmi vhodný. Predstava 
smutného trolla, ktorý chce iba pomáhať a nájsť si kamarátov (a most, samozrejme) mi príde netradičná 
a osviežujúca. Vodítka na hranie sú trochu sporé, ale dokážem si podľa nich predstaviť postavu hrať... aj 
keď by možno emo element bol silnejší ako autor pôvodne zamýšľal. Podmienky súťaže sú splnené dobre, 
koncept postavy sa okolo ingrediencií dosť zásadne točí. 

Vallun
Poutavost:  1 Plastičnost: 2
Hratelnost:  2 Styl:  2

Volba malého trolla jakožto herní postavy je zají-
mavá a vcelku neotřelá. Na škodu ale je přílišné 
soustředění se na ingredience, pro které nezbylo 
dost místa pro vlastní popis Billyho. Osobně mi 
rovněž chybí vymezení toho, o jaký koncept trolla 
se jedná? Postava nenabízí žádná vodítka, která 
by usnadnila její herní uchopení. Na druhou stra-
nu jednoduchost charakteristiky umožňuje při-
nést mnoho dalších nápadů a hledání mostu jako 
hlavní osobní motiv působí roztomile a upřímně.
 Pro příště by neškodilo se více zaměřit na fy-
zickou charakteristiku postavy a více specifikovat 
i další rysy projevující se ve hře. Rovněž by nebylo 
na škodu nebát se psát lehčeji a přirozeněji. Roz-
hodně je pak třeba ocenit originální nápady.
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napsala Ascella    3. až 4. místo

Minulost
Bořena pochází ze země, kde magie je velmi hojná a magický talent nikterak zvláštní – různí 
čarodějníci nejsou nutně vrcholem společnosti, ale k potkání i na chudém venkově či mezi 
městskou spodinou. Bořena je talentovaná na magii sebezměny, pochází však z velmi nuzných 
poměrů, které jí nedovolí seberealizaci, naopak hrozí, že zabředne do koloběhu generací.
 Život na venkově je o těžké lopotě, kterou sice magie může částečně ulehčit, ale země 
je nehostinná a chudá – připodobnitelná střednímu Turecku či Severní Africe. Každé sousto 
je ze země vydobýváno za značného úsilí a nepomáhají tomu ani magií udržované zavlažovací 
systémy. Situaci Bořeně komplikuje vžitý vztah k ženám – žena je majetkem otce či manžela. 
Situace ve městech je pokrokovější, ale na venkově jsou vztahy tradiční a nesmlouvavé. Pro 
ambiciózní čarodějku není v tradiční společnosti místo. 
 Bořena je velmi chatrné tělesné konstituce, k práci na poli nevhodná, coby matka 
jakbysmet – hrozí, že místo aby porodila silné a zdravé syny, spíše zemře. Pro rodinu je zátěží 
a trpěnou osobou, které je neomaleně dáváno najevo její postavení. V době, kdy se toužila 
zavděčit, měnila se ve statné čeledíny, aby své rodině pomohla, což se nesetkalo s odezvou – 
je nevhodné aby podřízená žena na sebe brala mužské tělo. Bořena je v té době příliš naivní 
a nezkušená, aby dokázala své praktiky tajit, své rodině doopravdy pomoci.
 Bořena tajně věřila na lásku, i venkovští mládenci se jí líbili, ale ona si vysloužila jen 
posměch. Když o chlapce stála, změnila se do některého z žádaných děvčat. Svedla takto po 
okolí několik mužů, kteří se jí líbili a kteří ji skutečnou zavrhovali. Nadělala takto mnoho 
zlého ve vztazích mezi lidmi. Když vše prasklo, otec ji zmrskal, ba ji chtěl za ostudu rodině i 
zabít, než se záhy našel vhodný nápadník - přestárlý hospodář s již několika vlastními syny, 
dvakráte vdovec, který byl ochoten tolerovat její nevhodné chování v minulosti, když mu 
bude vzornou ženou a pro čas rozkoše se bude měnit do jím žádaných paniček. V jejím „pro-
kletí“ spatřoval výhodu. Otci stačí se ji zříct a mít dobrý pocit, že je zajištěná a vdaná, snad 
sňatek zchladí její horkou hlavu. 
 Bořena však chce víc než být otrokyní chlípnému dědkovi, odchází do světa za lepším. 
Minulost ji však poznamenala – v dříve upírané rozkoši si nalezla zálibu a brzo i dobré uplat-
nění jako kurtizána v lepších podnicích nabízejících netradiční služby. Na druhou stranu, 
sama nevěděla, jak jinak najít uplatnění… Sama, ač krásy nikterak zvláštní, je žádána - talent 
uspokojit zákazníka v libovolném těle dle přání je vítaný (pozn. pro světotvůrce – je nutno se 
zamyslet, zda-li jsou takové služby legální, zvláště v magicky rozvinutých světech budou zákony 
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ošetřující morálnost proměn, jejich zneužívání 
atd.). Je inteligentní, učenlivá a komunikativní 
– snadno zjistí, co se panstvu líbí a jak se dozvě-
dět, co ona potřebuje, aby si usnadnila život. To 
seznají i majitelé nevěstince a zaměstnávají Bo-
řenu jako špiónku – ve chvílích vášně vytáhnout 
z dotyčného žádané informace či se někam ve-
třít změněná ve služebné nebo 
klidně v pána (pozn. – jak dobře 
jsou jištěná sídla panstva proti 
magii? Pokud jsou ochrany proti 
přemístění či neviditelnosti, je 
možné, že bude zrušena i ma-
gie proměny…). Dostává kurzy 
etikety. 
 Zprvu ji práce špión-
ky velice baví, konečně je její 
talent doceněn, má se dobře. 
Zvrat nastane, když přes podávání alchymistic-
ké antikoncepce otěhotní s jedním z vážených 
zákazníků vysokého postavení a navíc změněná 
do významné šlechtičny. Ku jejímu překvapení ji 
majitelé dítě nechají donosit, ač jinak jsou levo-
bočci zákazníků zabíjeni ještě před narozením. 
Porod je velmi komplikovaný (slabá matka, dítě 
cizí krve), asistuje mu vážený městský lékař a 
mág/mistr mentální magie, který vzpomínky na 
porod Bořeninu vědomí skryje. Potíž nastala, 
když se pokoušel skrýt veškeré vzpomínky na 
celou dobu těhotenství. Pro matku jde o obdo-
bí velmi náročné, zapomenout by možná byla 
úleva, ale v případě intelektuálně velmi vyspělé 
Bořeny – neustále svou mysl cvičící konverzací 

všeho druhu – se to zcela nepodaří. Taktéž po-
rod je záležitostí natolik do života zasahující, 
a v případě Bořeny enormně bolestivou, že ani 
magická manipulace s myslí nepostačí. Je si se-
slání kouzla vědoma. Vybavuje si střípky. A vy-
vstává otázka: kolik jsem toho zapomněla? Kdy 
ještě s mou myslí bylo manipulováno? 

 Dá se očekávat, že něko-
likrát – znát citlivé infor-
mace o vysoké společnosti 
je nebezpečná práce, byť 
práce duševního magika je 
nákladná a nebezpečná.
 O dítě však přišla. Obje-
vují se další otázky – bylo 
těhotenství jen náhoda, 
kterou se majitelé snažili 
patřičně využít, či záměr?

 Bořena pochopí, že je méně než pouhým 
užitečným nástrojem, za který se považovala. Je 
příliš vrtkavé povahy a značné chápavosti, aby jí 
tento stav vyhovoval. Proč by měla špehovat pro 
své zaměstnavatele a mít z toho málo, když může 
s informacemi pracovat sama a mít vše? Proč být 
v ohrožení, že kdykoli s ní udělají, co uznají za 
vhodné, když může být svou paní? Vzdělání již 
pro to má… a trpí ztrátou. 
 Dítě: Co se s ním stalo? Čí je nyní? Jaké 
jsou záměry majitelů? Nástroj vydírání, který je 
při vhodné příležitosti zlikvidován, či skutečný 
potomek a dědic? Proč by pak chtěli, aby na to 
zapomněla? Jak to zjistit a dokázat? …Anebo to 

byl jen sen? Celé magické ovlivnění si jen vymys-
lela, aby se vyrovnala…s čím?
 Rozhodne se nevěstinec opustit. Což 
není bez následků: ocitá se na černé listině ma-
jitelů i mnohých zasvěcených, o nichž ví příliš. 
Ve městě jí jde o život. Odchází do města jiného, 
kam ji může její minulost pronásledovat či od-
kud může sama operovat a získávat chtěné in-
formace. Či volí utajení. Začíná její dobrodružná 
dráha. Bořena ráda riskuje, po praxi v nevěstinci 
se rozhodne pro dráhu dobrodruha a správce 
citlivých informací. To je nebezpečná kombina-
ce. Vede ji k tomu však jednoduchá početní úva-
ha – mezi slovo dobrodruh a alespoň přechodné 
držení velkého množství peněz lze často vložit 
rovnítko. Bude se snažit založit skupinu nejlépe 
podobně laděných dam, se kterými si je zcela 
rovna (nebo má navrch), kterým může zcela vě-
řit. Bude se snažit mít ve své skupině síťotvůrce 
profesionála – zloděje, špeha, sicca atd. 
 Mimoděk může i tkalcům sítí dobře 
posloužit…
 Její život je souborem ztrát: vyčlenění 
z tradiční společnosti a označkování děvky; ztrá-
ta sebeúcty – pro zisk je ochotna udělat cokoli 
(zisk čehokoli: informací stejně jako majetku, 
na prvém místě informace o ztraceném dítěti, 
o době, na níž zapomněla); přišla o postavení 
kvalitní a žádané kurtizány stejně jako o iluze o 
světě; a konečně – zřejmě porodila dítě, které jí 
vzali. Které má genetickou výbavu nikoli její, ale 
dané dámy. Ale nevzdává se.

Motivy
Ztráta v minulosti (zázemí, po-• 
věsti, vzpomínek, dítěte?), 
Ztráta v motivaci (ztracené • 
vzpomínky a dítě, a co ještě?)
Dítě• 
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Charakter 
Slovo sebeúcta zmizelo z Bořenina slovníku, je 
ochotna na sebe vzít jakoukoli podobu, aby do-
sáhla svého, přežila, získala potřebné informace. 
Svého talentu zneužívá. 
 Touží po bohatství, ale i dobrodružství. 
Nerada zůstává na jednom místě, v jednom sta-
vu bytí, v jednom vztahu: má ráda změnu kolem 
sebe, jako je jí milá změna sebe.
 Myslí si, že v lásku přestala věřit. Sex je 
pro ni nástrojem, se kterým umí pracovat, a pro 
citové záležitosti není místo… ale někde hluboko 
je to stále mladé děvče, které sice ztratilo iluze 
o světě kolem sebe, ale doufá… Pochopitelně za-
jištěný šlechtic by byl to pravé, říká pragmatická 
část osobnosti, ta skrytá a léta potlačovaná tvrdí 
něco jiného.
 Přišla o dítě, trápí se kvůli tomu, vyčítá si, 
že z nevěstince nebyla schopna odejít dříve, aby 
této ztrátě zamezila. Přes den se na sobě snaží 
nedávat poznamenání touto ztrátou najevo, ale 
v noci přicházejí zlé sny, hodiny, kdy nespí a vy-
mýšlí plány…
 Je rozpolcená: zároveň je křivák, který 
kupčí s informacemi, znalostmi, kontakty. Na 
druhou stranu týmový hráč – je si vědoma síly 
skupiny, potřebuje podporu jiných osob, aby 
přežila. Jen věří, že k nim nesmí mít příliš silný 
vztah. Příliš nevěří jiným, stejně jako nevěří sobě. 
Předstírá a hraje a totéž očekává od ostatních. Od 
skupiny se vyžaduje trpělivost, citlivý přístup, 
otevřenost, aby si získala Bořeninu důvěru. Ale 

prokáže-li jí někdo upřímnost a přátelství, bere 
ji jako rovnocennou, neodsuzuje ji, bude mu i 
Bořena dobrým společníkem a přítelem, který 
za většiny okolností nezradí. Menšina nastane, 
pokud by v tom hrálo roli její dítě, kdyby viděla, 
že jedinou cestou k jeho získání je zaprodání 
skupiny. Je v zájmu vypravěče takovou situaci 
nepřipravovat…
 Dluhy je zvyklá splácet, pokud jí někdo 
opravdu pomůže, snaží se mu to vrátit  a ne-
dlužit příliš dlouho – je to omezující. Pokud je 
něčím dlužníkem, nezradí ho. Snad přetrvávající 
vliv výchovy zbožného venkova…
 Je ráda vidět a ráda vidí na vlastní oči, 
což je pro špeha a vyvržence nevhodné, ale opět 
využívá svého talentu. Ráda se proměňuje v těla 
movitých dam. 
 Ráda se předvádí a dokazuje, že se ve 
všech ohledech vyrovná mužům a bojovníkům 
k tomu, i jako slabé děvče a čarodějka (mimo 
proměny nevalných kvalit). Tedy se ukazuje na 
turnajích a kláních, kde na sebe bere těla so-
lidních válečníků. Pro ten účel se i umění meče 
učí. 
 Touží po uznání. Vnitřně ji bolí přístup 
k ní v mládí. Cítí, že zklamala rodiče svým ne-
vhodným chováním a touží to sama pro sebe 
napravit, být co nejúspěšnější, nejmovitější, mít 
uznání a zadostiučinění. 
 Navenek pragmatická – vše přepočítává 
na to, co jí pomůže, a co ublíží. Co za kolik. 
 Touha po pomstě za své odvržení. Touha 

zlikvidovat lidi, kteří jí stojí v kariéře obchodní-
ka s informacemi, případně v cestě přes ložnice 
na vyšší pozice. Nějaké kompromitující infor-
mace má, ale jak jejich pád zrealizovat, když je 
zatím na vše sama?

Cíle
Získat své dítě, pomstít se za jeho ukradení, za 1. 
osud, který mu připravili. Touha zničit a zkom-
promitovat majitele nevěstince, kde sloužila, 
stejně jako jejich ctěné klienty. K tomu se mož-
ná může přidat boj proti vládnoucí části společ-
nosti – všechny vazby jdou někam výše. Bořena 
se zaplétá do vysoké společenské hry.
Touha po bohatství, úspěchu, vlivu.2. 
Dobrodružný život. Ráda by ukázala, že i se svý-3. 
mi kvalitami může být věhlasná dobrodružka, 
nějakou „výpravou na draka“ získat bohatství, 
vliv a slávu… Nene, přes ložnice a  cizí těla to 
jde snáze.
Touha po rovnocennosti.4. 
Po naplnění předchozího prožít krásný a šťast-5. 
ný život jako rovnocenná partnerka někoho, po 
němž již přestala toužit…

Pro skupinu
V plné verzi je spíše vhodná pro hru 1 na 1, do sku-
pin spíše přechodně, je nebezpečná. Ale užitečná. 
A s citlivým přístupem začlenitelná. Nabídne-li se 
jí něco, po čem skutečně touží, nejen, že spoluprá-
ce je výhodná, nebo udělá-li se z ní dlužníka, bude 
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věrným pomocníkem – tedy rovnocenným partne-
rem. Nezná sebeúctu, ale touží po ní. Vyžaduje od 
skupiny rovný přístup.
 Jiná je situace, pokud je vůdce a skupinu 
si sestaví tak, aby vyhovovala jejím plánům. Při-
rozeně tíhne spíše ke společnosti žen, zejména 
s podobným osudem jako její.

Vzhled
Bořeně je 23 let, z venkova odešla v osmnácti. Je 
drobounká, nikterak dobře žensky vyvinutá, hu-
bená až kostnatá. Tmavé vlasy.
 Na jejím vlastním vzhledu jí příliš nezáleží, 
pro každou příležitost má vhodnou masku, ales-
poň dokud má denní magenergii. Přesto se však 
češe jako urozená dáma, pokud to není situaci 
na škodu, má ráda hezké šaty, ale i kvalitní meče. 
Pokud má stálé zázemí, je možné, aby byla sběra-
telkou prvotřídních či zajímavých mečů.

STATISTIKY

Čarodějka zaměřená na kouzlo metamorfóza a meta-
morfóza II, s jistými mechanickými výhodami k těm-
to kouzlům na úkor počtu ostatních známých kouzel 
(např. prodloužení doby trvání, snížení sesílací mage-
nergie, možný vývoj metamorfózy III, kdy si ze zná-
mých těl dokáže poskládat tělo dle představ atp.)

Vlastnosti
Úroveň dle potřeb skupiny, nejméně však 6., spíše 
okolo 10. 
 Rasa: člověk
 Síla 6/-2
 Obratnost 10/0
 Odolnost  9/-1
 Inteligence 19/+4
 Charisma 13/+1

Umí bojovat s dlouhým mečem a štítem, ovšem 
pouze používá-li tělo válečníka, stejně tak umí nosit 
těžkou zbroj ve válečnickém těle. Neumí střílet (ani 
v těle hobita kušmistra). Ve svém těle, pokud musí, 
bojuje dýkami. 
 Možná známá kouzla mimo metamorfóz: jiné 
proměny (typu améba), jako proměny pojímaná 
kouzla ochranná a iluzivní, dále neviditelnost a čtení 
myšlenek.

Dračí doupě

Dovednosti
Etiketa, svádění, konverzace, jazyk vzdělanců a šlech-
ty, je-li ve světě takový (řekněme latina), čtení a psa-
ní, další dovednosti považující se za nutnost dobře 
vzdělané a vychované dámy (tkaní tapiserií, jízda na 
koni v dámském sedle, vykládání karet…společnost 
od společnosti jiné)

Aspekty
Trpěná a zatracovaná   [  ]

Blondýnu, nebo brunetu?  [  ] [  ]
Povídejte, můj pane…  [  ] 
Ztracené iluze    [  ]

Dovednosti
Sebezměna  . . . . . . . . . . . .výborná
Kurtizána  . . . . . . . . . . . . .dobrá
Společnice  . . . . . . . . . . . .vrba dobrá
Etiketa . . . . . . . . . . . . . . .slušná
Cit pro příležitost . . . . . . . . .slušný 
Pokladnice drbů  . . . . . . . . .slušná
Odhad na lidi  . . . . . . . . . . .průměrný
Meč a zbroj, když
     jsem válečníkem  . . . . . . .průměrně
Nedůvěřuj a prověřuj  . . . . . .průměrně
Nenápadnost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .průměrná

Fate
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hodnocení

Bifi
Poutavost: 3 Plastičnost: 3
Hratelnost: 2 Styl:  4

Bořena je príliš dlhá, pred začiatkom hry sa toho 
hrozne veľa stalo. Má zaujímavé prostredie a veľ-
mi pútavú rodinnú situáciu, tá však do hry veľ-
mi nevstúpi. Popritom kurtizána, premieňačka 
tela, špiónka, tehotná a magicky zmanipulovaná. 
A nakoniec ešte aj utečenkyňa, dobrodruhyňa a 
„správkyňa citlivých informácií“. Je to veľmi zau-
jímavý, až kyberpunkový koncept, ale je toho tro-
cha veľa naraz – aj keď uznávam, že to je otázka 
subjektívneho vkusu. Inak jej rozpoltená osob-
nosť je hráčsky veľmi atraktívna, akurát by, bojím 
sa, vynikla skôr v intímne či komorne ladenom 
príbehu. Vlastnosti v dvoch systémoch je pekný 
bonus.

Ecthelion
Poutavost: 2 Plastičnost: 1
Hratelnost: 2 Styl:  2

Příliš mnoho různých motivů. Postava je tak určená, že v podstatě nedovoluje jakkoli improvizovat nebo 
pracovat s minulostí. Nejsou zde žádná bílá místa, která by se dala doplnit a se kterými by se dalo pracovat. 
Chybí mi tu prostor. Pokud bych měl postavu hrát, musel bych ty informace seškrtat tak jako tak, protože 
bych nebyl schopen se všemi řídit a dodržovat je. 
 Postava má velice popsanou a propracovanou minulost, nicméně autor se ku škodě postavy zabývá pří-
liš velkými detaily. K čemu je podrobný popis jejího dětství a poměrů v místě jejího rodiště, když jej dávno 
opustila a tato etapa by šla zkrátit do jedné věty? Při tvorbě postavy bych doporučil soustředit se na to 
důležité - například to v posledním odstavci před kapitolou charakter. Mám dojem, že pokud by se tento 
odstavec trochu rozvedl, pak by naprosto dostačoval a postavě by to pomohlo. Ostatní části jsou na tom 
podobně – zkrátit, zaměřit se na to důležité (schopnost proměny, problematická minulost, ztráta a hledání 
dítěte a změna paměti) a zbytek vůbec neřešit. Pak to bude fungovat, protože pod tím dlouhatánským tex-
tem se totiž skrývá zajímavá postava, která by stála za to dotvořit.
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Jonka
Poutavost:  4 Plastičnost:  3
Hratelnost:  4 Styl:   3

Bořena je postava s bohatou historií a těch poznámek, co bych k ní měl, je více, takže jdeme na to.
 Za prvé se mi nezdá, že by Bořena jen tak odešla od svého muže sedláka, přijde mi to jako příliš plytký 
odchod vzhledem k jejímu dosavadnímu (emočně) zajímavému životu. Bořena by měla sedláka zabít nebo 
alespoň přiotrávit, odchod by měl určitě být dramatický (aby byl v souladu s dramatičností celého příbě-
hu). V tom se totiž skrývá jedno kouzlo - rodina by mohla jít Bořeně po krku, což je zajímavé pro hru i pro 
postavu, a postava by tak měla přirozeného nepřítele. Další věc je dítě a porod v nevěstinci. Mám dojem, že 
porod by mohl být pro Bořenu daleko větším poznamenáním, než je uvedeno. Přece jen to působení na její 
mysl, slabá konstituce a magický talent dávají dohromady kombinaci, kde bych si dokázal představit nějaké 
občasné výpadky osobnosti, zesílený magický talent nebo něco takového. Minimálně by to měla být ztráta 
paměti, alespoň tak je to naznačeno. Nebál bych se odvázat. 
 Dítě. Myslím, že přeměna v dívky v matku je hodně výrazná změna a málokdo ji rozumí, vztah matky 
k dítěti je většinou také silný, a tak mi docela chybí popsání emocí a vztahu k dítěti, protože podle popisu 
to skoro vypadá, jakoby dítě Bořenu ani nezajímalo nebo jakoby bylo přinejlepším jen další událostí v jejím 
životě, a to je škoda.
 Obecně mi chybí větší odkrytí nebo spíš dotažení emocí. Zloba, zášť, pomsta to jsou věci, které mi k po-
stavě vzhledem k tomu, co prožila, sedí. Mírně mi tam chybějí a pomohly by postavě s dějem. Poslední moje 
připomínka je k cílům. První a poslední cíle jsou fajn, ale nevím, kde se vzala v postavě touha po bohatství 
a po moci. Celou dobu to totiž je postava stavěná spíše na sebeúctu, uznání, a najednou je tady moc a bo-
hatství. Možná to má spojitost, ale tato témata nejsou v postavě v příběhu rozvinutá, tak proč je dávat jako 
cíl. Osobně bych viděl tyto cíle: získání dítěte, sebeúcta a uznání, pomsta.
 Jinak je ale postava Bořeny dobře popsaná, má bohatou historii, na kterou se dá ve hře dobře navazovat, 
a má materiál pro hru. Myslím, že i pro hru s družinou (záměrně nepíšu v družině) je Bořena fajn, protože 
pro prosazení svých cílů bude potřebovat lidi kolem sebe. Jinak pro hraní DrD mi přijde postava příliš dobrá 
a určitě bych pro plné rozvinutí jejího příběhu zvolil jiný systém a styl hraní, Fate by byla dobrá volba.

Charles
Poutavost: 4 Plastičnost: 4
Hratelnost: 3 Styl:  2

První dojem: Bezcharakterní děvka, nebo pošla-
paná luční květina? Schopnost proměny dokáže 
pokřivit a změnit i povahu toho, kdo jí vládne. 
Snad by mohla být šťastná ... v nějakém jiném, 
vlídnějším světě. Pobavil mě aspekt „Blondýnu, 
nebo brunetu?“. Jo a mám slabost pro vlastní ob-
rázky – vždycky mi to zavoní dračáckou nostalgií.
 Hodnocení: Mám rád, když se lidi ve fanta-
sy RPG zamýšlejí nad tím, co by to doopravdy 
s člověkem udělalo, kdyby měl některé ty úžasné 
magické schopnosti popsané v pravidlech. Škoda 
jen toho útěku, vytržení z naznačených vztahů ve 
městě a budování informátorské sítě. To jí v mých 
očích ubírá na uvěřitelnosti a činí z ní více tucto-
vou dobrodružku, přitom autorka sama uvádí, že 
do klasické družiny se moc nehodí. Stylu by pro-
spěla stručnost.
 Nápady a tipy: U Bořeny platí, že méně by 
bylo více. Je tu trochu moc témat na to, aby si je 
všechny pro hru dokázal zapamatovat někdo, kdo 
je sám nevymýšlel. Přitom ten ústřední motiv je 
dost nosný sám o sobě. Mému vkusu by také víc 
hovělo, kdyby se Bořena uměla proměňovat jen 
v ženy, a nikoliv také ve statné válečníky s me-
čem. To už mi zavání hráčským prospěchářstvím.
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Peekay
Pútavosť:  3  Plastickosť:  1
Hrateľnosť:  3 Štýl:   3

Ambiciózna čarodejka v typicky mužskej spoločnosti znie zaujímavo, aj keď nijako prevratne. Celkom ma 
však presvedčil aspekt zvádzania mládencov premenou do tiel populárnych dievčat, ako aj prestarlý vdovec 
s úchylkou. Kurtizána-špiónka je očakávaný ďalší krok, stále však čakám nejakú slabú stránku, ktorá postave 
dodá ľudský rozmer. Autorka síce v rozpise nejaké uvádza, ale nemal som pocit, že by dostatočne rezonovali 
v celkovom koncepte postavy ako takom – postava je síce „vyčlenená zo spoločnosti a označkovaná štetka“, 
v konečnom dôsledku to však na mňa pôsobí skôr ako výhoda. Podobne aj strata sebeúcty a ostatné slabi-
ny. Chcelo by to trochu popis prepracovať a v jej minulom rozhodovaní/konaní tieto slabiny viac zohľadniť. 
Odstavec o charaktere mi príliš nekorešponduje s predošlo napísaným – akoby popisoval Bořenu dvadsať 
rokov po bode, v ktorom končí napísaná história postavy. Niektoré z cieľov a aspektov postavy mi prídu 
trochu účelové, písané s vedomím, že postava bude musieť byť hraná v družinke dobrodruhov – myslím, že 
bez nich by sa mi postava páčila omnoho viac.
 Nápad s magickým premazaním spomienok je pekný, v tomto kontexte mi však poslaný popis postavy 
príde skôr ako materiál pre PJa - pre hráča obsahuje asi priveľa informácií, ktoré by mal tento objavovať až 
hrou samotnou. Oceňujem úhľadnú úpravu súťažného príspevku, aj keď by mu asi prospelo skrátenie. 

Vallun
Poutavost: 4 Plastičnost: 4
Hratelnost:  3 Styl:  2

Postava je komplexně a velmi realisticky vystiže-
na, využití všech jejích možností vyžaduje spíše 
zkušenějšího hráče/hráčku, což však nelze při-
čítat autorovi k tíži. Rovněž je třeba ocenit pro-
myšlené pozadí postavy. Jen mohlo být více času 
věnováno jazykové stránce, neboť její občasná 
těžkopádnost zastírá ostatní kvality. Bořena před-
stavuje důvtipné propojení dvou motivů (ztráty a 
dítěte), ale nechybí ani další prvky. Ač nabízí bo-
haté charakterové možnosti, tak je omezena co 
do prostředí působnosti. Dále je třeba pozitivně 
ocenit vymezení role v družince. Naopak dojem 
možná trochu kazí připodobňování některých re-
álií ke skutečnosti, avšak pokud má být postava 
srozumitelná širšímu okruhu možných hráčů, ne-
lze se tomu vyhnout. Rozhodně si dovedu před-
stavit, že bych si Bořenu s chutí zahrál, byť po-
jmout všechny aspekty a dopady ztráty dítěte za 
těchto okolností může asi jen žena.
 Pokud vůbec lze něco doporučit, tak se více 
zaměřit na stylistickou obratnost a nebát se vyu-
žít bohatší slovní zásobu.
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napsal Ján „Crowen“ Rosa  2. místo Eileen Megan O’Malley
Zložka číslo 1963/10/297a

Meno:      Dátum narodenia: 
Eileen Megan O’Malley    17. Apríla 1936

Status: 
Vydatá, jediná dcéra Gráinne Iris (4 roky, viď 1963/10/297b), manžel Oisina O’Riordain 
(30 rokov, viď 1963/10/297c) toho času nezvestný

Príslušnosť: 
SSG, divízia Prieskumníkov, tím Epsilon. 

Profil: 
Pravdepodobne prijatá po intervencii plukovníka Williama J. Jenningsa (viď 1962/10/18a) 
po zmiznutí R. O’R, ktorý tiež slúžil v SSG, divízii Prieskumníkov. Oficiálna žiadosť uvádzala 
vynikajúce vzdelanie (Medicína, Cambridge, 1959), telesnú zdatnosť (3x univerzitná šam-
piónka v modernom päťboji) a jazykové schopnosti. 
 Nebojí sa ísť mimo bezpečné oblasti Londýna, podozrenie na samostatné pátracie 
akcie po R. O’R, preveriť. Základný bojový výcvik SSG, podporené streleckou a šermiarskou 
skúsenosťou z päťboja. Niekoľko očitých svedkov potvrdilo vynikajúce ovládanie zbraní 
v akcii.
 Dve potvrdené stretnutia so Zvrátenými technológiami (prípady „stanica Aldwich“ 
a „Biotech Research Laboratories Ltd.“). Pohotová, vďaka znalostiam medicíny a praxi asi-
stentky v záchrannej službe v Royal London Hospital zachránila minimálne troch členov 
svojho tímu pri rôznych akciách. Paranoidná, verí málokomu a myslí si, že zmiznutie jej 
muža nie je nehoda. Podozrenie na zlé sny, nočné mory a nadmerný stres.

Ilu
st

ra
ce

: a
ng

ie
-m

ac
le

od
.d

ev
ia

nt
ar

t.
co

m

Hot war

http://angie-macleod.deviantart.com
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Vlastnosti: 
Akčnosť 2, Vplyv 3, Prehľad 3 (Hodnotenia podľa 
manuálu Hot War, CTD 011/2008, Malcolm Craig)

Rysy:
(+)  Univerzitná šampiónka v modernom päťboji
(+)  Polygot. Plynule rozpráva po anglicky, rusky, 

nemecky a latinsky
(+)  Študovala Medicínu na Cambridge 
(-)  Na ochranu dcéry spraví úplne všetko.
(-)  Paranoidná.

Rodina: 
Dcéra G. I. je podľa všetkého pre E. M. veľmi dôleži-
tá, hovoria o nej, že 2x zabila, len aby G.I. ochránila. 
Nepotvrdené, preveriť.
  Matka zomrela pri pôrode, viac detailov 
nie je k dispozícii. Nepodstatné.
 Otec Peter britský diplomat, existuje 
dôvodné podozrenie, že mal vzťah ku MI5, neo-
verené. Pôsobil v Rusku, Nemecku,  do Británie sa 
vrátili v roku 1953, pravdepodobne aby mohla E. 
M. študovať na Cambridge. Toho času mŕtvy, okol-
nosti nezistené, došetriť. 
 Manžel seržant R. O‘R., Ír druhej generácie, 
pred vstupom do SSG pracoval pre City of London 
Police, nedávno sa nevrátil z prieskumnej výpravy 
do Cambridge. Z celej skupiny sa vrátil len poručík 
Ian Greene (viď 1963/07/138a), bývalý prísluš-
ník SAS, a tvrdil, že na skupinu niečo zaútočilo 

a on jediný prežil. E. M. mu neverí, podozrieva ho, 
že niečo tají, nemal takmer žiadne zranenia. E. M. 
uviedla, že por. I. G. mal na krku novú jazvu, ktorá 
vyzerá ako keby ju mal už niekoľko rokov, na misii 
boli len štyri dni. Preveriť.

Vzťahy:
Dcéra Gráinne Iris 4 (+) „Mama • 
sa ku mne vždy vráti!“ 
Jenny Nowacki „Eileen je milá, • 
že mi zverí dcéru do opatery.“ 
2 (+)
Plukovník Jennings 1 (+) „Vie, že • 
sa na mňa môže spoľahnúť.“ 
Ian Greene 2 (-) „Podozrieva • 
ma, že mu neverím, čo sa stalo 
na výprave do Cambridge.“ 
Suseda pani Smithová 1 (-) „Ne-• 
páči sa jej, že nechávam dcérku 
v opatere mojej priateľky Jen-
ny príliš často.“ 

Ďalšie potvrdené 
kontakty:
Mary Andrew MacMahon (agentka SSG tímu Beta), 
Jim Hull (mäsiar, sused), Gary Hill (policajt), Ge-
rald Eddy (zásobovací dôstojník SSG), Ivan Purdy 
(bývalý boxer, rozváža zeleninu na trh pre Robina 
Braysona), Robin Brayson (pestuje zeleninu v bý-
valých Botanických záhradách), Wayne Butkus 
(miestny politik), Clifford Waters (trestaný za 

krádeže pred Vojnou, momentálne nezamestnaný 
člen CDA), Betty Jeskie White (francúzska imig-
rantka, ktorá prišla v prvel vlne utečencov, vydala 
sa za londýnčana, ktorého neskôr zabili zlodeji), 
Earl Hunt (dozorca z internačného kampu Cliffe), 
Norman Stenseth (americký pilot), Larry Ackley 
(univerzitný profesor medicíny), William O’Don-
nell (námorník na HMS Belfast), Jo Boeker Thorn-
ton (čašníčka v lokálnom pube).

Predpokladané 
ciele:

Osobný: Musím zistiť, čo • 
sa stalo Oisinovi   
(4 kocky)

Frakcia: Zistiť a dokázať • 
plukovníkovi Jenningsovi, že 
Ian Greene je do niečoho na-
močený  
(2 kocky)

Známe vybavenie:
Fotka dcéry, Webley Mk VI, škatuľka nábojov, 3x ci-
garety. Vak: 2x škatuľka nábojov, kniha záznamov, 
mapa Anglicka a Walesu, plynová maska, vybave-
nie prvej pomoci, sladkosti, 2x konzervované jed-
lo, fľaša na vodu, kompas. Pravdepodobne vlastní 
súkromný Webley Mk VI po otcovi, preveriť.

Motivy
Dieťa•  – malá dcérka, o ktorú sa 
Eileen stará
Strata•  – stratila manžela, bol na 
výprave mimo Londýn v špeciál-
nom oddiely prieskumníkov SSG
Skryté svety•  – Zvrátené techno-
lógie použité v settingu, je to celý 
skrytý svet, o ktorom bežní ľudia 
nevedia, a mnohí vedci, vojaci 
a politici len tušia
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Scény (čierno-biele 
fotografie):
Fotka	č.	1: E. M. sa skrýva v ľado-
vej jaskyni pred kreatúrou v ply-
novej maske so žiariacimi očami, 
kreatúra je ozbrojená sekerou. E. 
M. je zranená na krku, v náručí má 
nejaké dieťa (nie je to jej dcéra), 
cez plece má zvláštnu nádobu so 
značkou Biohazard a zvláštny ná-
ramok na ruke.

Fotka	č.	2: E. M. v tmavej prázdnej 
miestnosti, sedí na zemi, má vyde-
sený výraz v tvári. Stena, o ktorú sa 
opiera, je pofŕkaná krvou, E. M. na 
niekoho / niečo mieri revolverom. 
Miestnosť je osvetlená baterkou, 
ktorá leží na zemi vedľa E. M..

Fotka	č.	3: Pohľad z vnútra cely, skúmaný ob-
jekt – muž, vek okolo 30 rokov, vykazuje znám-
ky nejakej choroby, možno ožiarenia alebo 
chemického popálenia. Drží sa za reťaz, ktorú 
má okolo krku, a ktorá ho púta k stene. Snaží sa 
dostať čo najbližšie ku sklenenej stene, spoza 
ktorej ho pozorujú traja starší páni v plášťoch, 
dvaja naľavo oholení, tretí v pravo má okuliare, 
bradu, a číta nejaký dokument.
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Ako hrať Eileen Megan:
Eileen je postava do hry Hot War (ako bolo  
vyššie naznačené). Pár poznámok k hraniu tejto 
postavy:
 Pozadie: Londýn, Zima 1963. Zo studenej 
vojny sa v októbri 1962 stala horúca. Nad Britániou 
(a celou Európou) vyrástli atómové hríby, Londýn 
mal šťastie, priamy zásah nedostal. Ak sa to vôbec 
dá nazývať šťastím, keď uvážime, čo nasledovalo. 
K východnému pobrežiu Anglicka prirazili sovietske 
výsadkové lode a z nich vyliezlo peklo. Vojaci boli 
to najmenšie zlo, s vojakmi prišli príšery z iných 
dimenzií, mutanti a výsledky pokusov na ľuďoch 
i zvieratách, ktoré boli pokračovaním Nacistických 
projektov a pokusov so Zvrátenými technológiami. 
Londýn stratil všetko spojenie s okolitým svetom 
aj s ostatnými časťami Británie, atómová ponor-
ka HMS Dreadnought zásobuje mesto elektrickou 
energiou, jedlo, voda, oblečenie, benzín, petrolej, 
všetko je na prídel. Británia je vo vojnovom stave, 
ale nikto presne nevie, kto je nepriateľ a kedy udrie 
na Londýn. Hráči predstavujú agentov SSG (Sku-
piny pre Špeciálne Situácie), ktorí riešia všetko, čo 
sa vymyká záberu polície a armády. Ľudia nie sú 
barbari v kožených brneniach s pichliačmi, mečmi 
a kušami!
 Eileen:	Je to mladá žena, ktorá má dobrú 
školu a vie sa o seba postarať, vďaka dlhým rokom 
športu je v dobrej kondícii, aj keď za posledný 
rok toho veľa videla, a zanechalo to na nej hlbo-
ké psychické aj fyzické stopy. Kvôli dcére spraví 
čokoľvek. 

 GM by sa mal snažiť otvárať scény, kde 
bude Eileen postavená pred morálne dilemy (Zabi-
je kvôli liekom / jedlu pre dcéru? Bude mučiť chy-
teného sovietskeho agenta, aby zistila, kde zmizol 
jej muž? Bude veriť ľuďom, s ktorými musí spo-
lupracovať? Odváži sa ísť na schôdzku s tajomnou 
osobou, ktorá jej nechala odkaz pod dverami?) ale 
aj scény, kde využije svoje talenty (naháňačka na 
koňoch, prestrelka, šerm s ruským kozákom (kde 
sa vzal v roku 1963???), tlmočenie medzi agentmi 
SSG a utečencami z kontinentu, ošetrovanie rane-
ných, prieskum tajnej nemocnice, kde sa robili po-
kusy na ľuďoch a zvieratách pri vývoji Zvrátených 
technológií atď.). 
 Vybavenie, ktoré má hráč k dispozícii by sa 
mal snažiť využiť ako Nástroje v konfliktoch, kde 
pridávajú 2 kocky k dobru (ukazuje ľuďom fotku 
dcéry, ktorá zmizla, podplatí dozorcu jedlom, vy-
mení balíček prvej pomoci za informácie).

hodnocení
Bifi
Pútavosť:  2  Plastickosť:  2
Hrateľnosť:  4 Štýl:   4

Eileen je  uchopená formou vojenského spisu 
a úsporne opísaná zvonka, neznámym pozoro-
vateľom či nadriadeným (plukovníkom Jenning-
som?). Tento štýl oceňujem. Zoznam NPC je vy-
nikajúci, rovnako ako rady pre GMa. Ingrediencie 
sú zapracované solídne. Kartičky a fotografie sú 
skvelý bonus.

Jonka
Poutavost:  2 Plastičnost:  2
Hratelnost:  3 Styl:   3

Líbí se mi styl, jakým je Eileen napsaná. Osobní dokument tajných svazků pěkně navozuje atmosféru, mimo-
to oceňuju, že je postava napsaná poměrně věcně a nejsou zde zbytečné informace navíc.
 Co mi však chybí, je jakési osobní hodnocení slabin Eileen, jejích achillových pat nebo vzorců chování. 
Určitě by to bylo v rámci osobního tajného dokumentu vhodné a, zadruhé, já bych měl jako GM na co nava-
zovat. Řekněme například, jaký má postava vztah k obyvatelům, rusákům, alienům, nadřízeným atd., abych 
mohl snáze pochopit povahu postavy a podle toho jí dávat dilemata.
 Jinak nemám k postavě větších připomínek.
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Ecthelion
Poutavost: 4 Plastičnost: 3
Hratelnost: 3 Styl:  4

Eileen se nám jako postava velmi líbí. Nápad pojmout postavu jako osobní spis/složku je 
zvláště v kontextu Hot War velmi dobrý. Tak, jak je pojatá, je postava velmi dobrá v tom, že 
sice přináší konkrétní údaje (data, jména, čísla), ale každý takový údaj je spisově stručný a 
poskytuje jednak několik možností výkladu a jednak slouží jako možný prvek, který se dá do 
hry vnést. Ten styl, kdy se každá poznámka dá zapojit do hry a je možné na ní stavět, je velice 
sympatický. Osobně bych nechal stranou vybavení a kontakty, ale chápu, že jde o vyjádření 
postavy v systému. Stejně tak je na zvážení zařazení doprovodných ilustrací, ale podle nás 
v tomto případě rozvíjejí atmosféru postavy, takže nemáme nic proti.
 Postava je velmi pěkně uchopená a osobně bych neměl problém s tím vzít ji a začít hrát. 
Poskytuje vodítka a prostor pro jejich rozvíjení nebo naopak opuštění a tvorbu motivů vlast-
ních. Autor také poskytuje dobrá vodítka pro Vypravěče – ve zkratce vypichuje podstatné 
body postavy. Myslím, že tyto informace nemusí být omezeny jen na Vypravěče, a osobně 
bych z toho udělal nějaký obecný odstavec pro hráče i Vypravěče.

Vallun
Poutavost: 3 Plastičnost: 3
Hratelnost: 3 Styl: 3

Pěkně a stručně napsaná a příjemně hratelná postava, která nabízí všechny potřebné infor-
mace k tomu, aby mohla být hrána. Využity jsou všechny ingredience, ale větší význam mají 
jen ztráta manžela a strach o dítě. Postava má zajímavý potenciál, ale autor jako by se bál 
použít nějaké osobnější prvky a být originálnější. Zajímavým bodem je využití moderního 
pětiboje jako zdroje neobvyklých schopností. Některé zahrnuté informace působí trochu jako 
klišé, ale pokud se za nimi skrývá nějaký herně použitelný obsah, tak to nemusí být na škodu. 
Přesto by neškodilo se o Eileen dozvědět o něco málo víc.
 Pro příště by nebyla špatná větší odvaha při zařazování originálních prvků a nepodceňoval 
bych ani význam bližšího fyzického popisu postavy.
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Charles
Poutavost: 3 Plastičnost: 3
Hratelnost: 4 Styl:  4

První dojem: Drsňačka z alternativní minulosti, která je na všechno sama. Na hledání manžela, na válku, 
na péči o dítě, na odhalování spiknutí. Může si někdo takový vůbec dovolit dát najevo city?
 Hodnocení: Postava je našlapaná jak jedoucí parní lokomotiva. Osobní příběh zakomponovaný do 
systémového popisu, fotky scén (nejde o ty fotky samotné, ale o jejich slovní popis a zakomponování do 
příběhu), ponuré tajemství kolem zmizení manžela, návrhy možných dilemat pro příběh, to vše působí 
takřka profesionálním dojmem. Přesto jako by jí chyběla jiskra. Vyprávění o ní je odtažité, vedené suchým 
jazykem vojenských protokolů, takže i ona sama pak působí odosobněně. Její budoucí příběh vyvolá jistě 
zájem, ona sama však už tolik ne. Vysloveně navíc mi přijde výčet kontaktů připomínající telefonní se-
znam. Plastičnosti by prospělo spíš menší množství vztahů s jasně danými emocemi a problémy.
 Nápady a tipy: Eileen by podle mě prospělo emoční prohloubení. Před koncem by se měl popis 
zlomit do něčeho, co by nám ji víc přiblížilo a vyvolalo sounáležitost s jejím osudem. Jinak nemůže být 
skutečnou hrdinkou příběhu. Mohla by to být momentka ze společného života s manželem, kde by bylo 
vidět, jak jim to klapalo a jak moc jí chybí. Nebo to mohlo být vidění válečných hrůz a lidí kolem jejíma 
očima. Nebo alespoň nějaké zásady či názory, které zastává. Pouhé konstatování, že „kvůli dceři udělá 
cokoliv“, je totiž pro řešení morálních dilemat dosti ultimátní.

Peekay
Pútavosť:  2  Plastickosť:  3 
Hrateľnosť:  2 Štýl:   4

Na prvý pohľad zaimponovalo spracovanie príspevku a rozsah doplňujúcich obrazových materiá-
lov. Predstava doktorky z Cambridge, ktorá je trojnásobným šampiónom v päťboji a lingvistickým 
talentom, trochu tlačí na jazyk slová „Mary Sue“. Štýl, ktorý autor zvolil pre prezentáciu postavy 
(vojenský report), ma zaujal, aj keď mám dojem, že občas pracuje proti kritériu prehľadnosti. 
Materiálu na hru je k dispozícii veľmi veľa, možno až príliš – popis obsahuje rady pre GMa, ale 
pre hráča už veľmi nie... pri tomto množstve materiálu by som asi veru nevedel, na čo sa sústre-
diť hlavne. Celkový dojem je „menej je niekedy viac“. 
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napsal Peter „Sammael“ Scholtz  16. místo
Gabo Kuruc

Gabo bol bežným mravcom spoločnosti. Ráno štikal svoju kartu na vrátnici do práce tak 
ako mnohí mozoľnatí majstri fachu. Po práci si väčšinou zbehol kúpiť par chladených 
pív, tonu čipsov a utekal domov hodiť sa do gauča pred telku. Povrávalo sa o ňom ako 
v práci, tak aj v činžiaku kde žil, že je samotár a neporiadnik. Nemal veľa kamarátov 
a tak mu to aj vyhovovalo. Mal totiž veľmi ťažkú povahu.  Ak ho niečo rozhodilo, nedalo 
sa s ním rozprávať. Okamžite začal ziapať a rozhadzovať rukami. Chvíľku to trvalo než 
sa uviedol do normálu. Potom z neho bol iný človek a nejeden z nás sa s nim aj rád 
porozprával. Ale boli to len povrchné debaty, pretože o svojom živote veľmi rozprávať 
nevedel. Nie žeby niečo tajil alebo nechcel, jednoducho nevedel. Jednak mal problém 
s vyjadrovaním, chcel toho povedať naraz príliš veľa, čo väčšinou skončilo zamotaním. 
Možno to bol dôvod, prečo bol stále na tom istom mieste. Ako sústružník s dvadsať 
ročnou praxou mohol byť pokojne majstrom a mať niečo viac prihodené. Nuž nestalo 
sa tak. Ale to Gabovi veľmi neprekáža, najmä nie teraz keď dostal darček. 

Začalo to darčekom
Jedného dňa, keď si tak sústružil svoju fušku, začalo ho svrbieť rameno. Práve vtedy 
keď makal na svojich obľúbených šachových figúrkach, ktoré zbieral po antikvariátoch 
a tiež si ich aj vlastnoručne vyrábal. S nikým ale šachy nehral, bola to len nostalgia pri 
spomienkach na starého otca. Škrabal sa, driapal no nejako to nepomáhalo. Prerušil 
prácu a hrabol rukou pod montérky, cítil niečo prehnane slizké. Okamžite vybral ruku 
a čakajúc krv si ju hneď prehliadol. Zhrozil sa, na končekoch prstov bola akási zvláštna 
mazľavá tekutina. Hrabol ešte raz. Zrazu mu niečo obmotalo zápästie vinúc sa pomedzi 
prsty a nepustilo ho to. Utekal do šatne, našťastie ho to cestou pustilo. Keď sa vyzliekol, 
v zrkadle zbadal chápadlo ťahajúce sa z jeho ramena dole, smerom od ramena k lakťu. 
Zľakol sa a zdalo sa, že chápadlo taktiež. Obviazal si ho a poprosil o priepustku. Nikomu 
ani slovo. Bežal domov. 

Všade dobre doma najlepšie 
Doma si sadol a duma, čumel na to ako si chápadlo tancuje okolo jeho hlavy, torza 
a rúk. Predlžovalo sa, skracovalo sa, ohýbalo sa sem a tam. Nevedel, čo má robiť. Vtom 
mu chápadlo siahlo po plechovke piva a vsunulo mu ho do dlane. Potom mu upravilo 
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rozstrapatenú ofinku vlasov a pustilo sa opäť do 
tanca. Dumal, ako s tým pôjde do práce, čo povie 
mame keď ju v lete navštívi, to má nosiť v tom tep-
le kabát? Sadol si do obývačky, zapol bedňu a pre-
mýšľal. Zrazu po stole škrípalo drevené púzdro 
so starým šachom. Chápadlo sa evidentne snažilo 
spriateliť. Gabo sa na chvíľu potešil, no tá vec mu 
začala špŕtať do ucha, keď 
ho odohnal, tak pre zmenu 
do nosa. Zdá sa, že malo čud-
né maniere. 

Poštár
Zazvonil zvonček, dvakrát. Gaba to celkom rozhodi-
lo, bežal do kúpelky a hodil na seba župan. Nezvy-
kol neotvárať, navyše keď vedel, že k nemu chodí 
buď poštár alebo niekto potrebuje otvoriť bránu. 
Otvoril dvere a stál tam poštár s trpkým výrazom 
a listom v ruke. Ani len netušil, čo to mohlo byť, do-
pis? Od koho? Prečo? Prevzal ho, no keď chmatal po 
pere, aby zásielku podpísal, z pod županu vyletelo 
chápadlo. Utrhlo pero z poštárových rúk a švihom 
ho hodilo o stenu. Poštár chvíľu nemo stál a Gabo 
lapal po reči. Zrazu sa poštár strhol, chytil Gaba za 
župan a vletel do dverí, pričom stihol zavrieť dvere. 
Zdalo sa, že ho to celkom rozrušilo. Ale o sekundu 
bolo jasné prečo. Poštár z hlavy zosadil čapicu 
a odhalil tak svoje čelo ťahajúce na lysinu. Mal na 
ňom tretie oko. Hľadelo uprene na Gaba a on na 
neho. Ale čoskoro prehovorilo Gabove vychovanie 
a ponúklo poštárovi kávu. Bol na jeho pomery aký-
si netradične kľudný. Obaja sa poriadne rozkecali, 

povedali si každý jeden detail ako k tomu prišli. No 
ani jeden netušil, čo sa stalo. 

Tá vec z hajzla
Náhoda zdá sa nie je sviňa, ale tikajúce hodinky. 
Prišli na to čoskoro obaja, hneď ako sa zo záchodu 
ozval príšerný rachot. Opatrne sa k nemu priblížili. 
Nasledovali údery, buchot, špľachot. Zrazu zavládlo 
ticho. Gabo sa už chystal zatiahnuť za kľučku, keď 
prišiel ten hrozný zvuk. Bolo to niečo príšerné, pri-
pomínalo to škrípanie zubov a škrabanie pazúrov 
na trúbky pri uzáveroch vody. Poštár sa natiahol a 
Gabovu ruku zadržal. 

Gabiho ciele
Gabo teraz nemá potuchy, čo ďalej. Jedno určite vie. 
Táto spleť udalostí musí mať svoj účel. Nejako to 
predsa do seba musí zapadať. Život je predsa ako 
partička šachu, kde má každá figúrka stanovené 
svoje možnosti pohybu. Nič nie je náhodou. Gabo si 
je istý, že celej tejto situácii príde na kĺb. Čo sa mu 
to schováva na hajzly, odkiaľ to prišlo? Je to opäť 
niečo čo do nášho sveta nepatrí? On na to určite 
príde.  Ale najprv sa musí nejako vysporiadať s tou 
vecou z hajzla a potom zistiť spôsob, ako vyjsť 
s darčekom von, na verejnosť. Čo si o ňom susedia 
pomyslia preboha. Gabo si totiž veľmi zakladá na 
tom, čo si kto o ňom myslí. A už beztak sa trápil 
tým, že ho ohovárali za neporiadok. Poštár to má 
ľahké, ten si dá čiapku, ale čo on spraví s týmto exi-
bicionistom. Mať tak radšej to oko. 

Postava je napísaná pre 
333, ale použiteľná aj vo 
FATE

Hriechy:  
(alebo aspekty)

Hnev• 
Obžerstvo• 
Závisť• 

Darček:  
(rovnako to môže byť aspekt)

Chápadlo• 

Motiv
Skryté světy• 

STATISTIKY
3 3 3

Fate

http://rpgforum.cz/forum/viewtopic.php?f=192&t=7507


27

hodnocení
Bifi
Pútavosť:  4  Plastickosť:  2 
Hrateľnosť:  1 Štýl:   3

Výborný koncept. Gabo ako nespoločenský sú-
stružník s 20-ročnou praxou je, napriek tomu, ako 
striedmo je táto postava opísaná, zdanlivo ľahko 
uchopiteľný a predstaviteľný. Vidím ho v špina-
vých montérkach a potom páchnucej flanelovej 
košeli ako sedí pri ponku a bez slova žuje klobásu. 
Svojou obyčajnosťou je to veľmi originálna posta-
va a je napísaná s ľahkosťou a vyspelosťou. Vidím 
potenciálne jeden drobný problém. Bola by to 
skvelá postava do literárneho diela (tomu zodpo-
vedá aj spôsob, akým je písaný sprievodný text 
– a pravdupovediac mal som chuť čítať ďalej), ale 
príde mi náročný na hranie. Má totiž na RPG po-
stavu veľké komunikačné problémy, čo je na jed-
nej strane ťažké na zahratie, a na druhej strane 
limituje jeho interakciu s inak skvelým kickerom. 
Systémovo je však Gabo len načrtnutý a použitie 
ingrediencií je, povedzme, veľmi jemné.

Echtelion
Poutavost: 2 Plastičnost: 1
Hratelnost: 2 Styl:  3

Po přečtení jsme nějakou chvíli nevěděli, co s touto postavou počít. Je opravdu svérázně pojatá a určená 
pro specifickou hru. To ale rozhodně není na škodu. Je to postava a námět na nějaké sezení najednou. 
Trochu problém máme ale s tím, že jak je popsána postava samotářského a poměrně nudného dělníka, je 
problematické, jak ji uchopit pro hru. Nemá žádné výrazné koníčky nebo něco, co by ji nutilo do interakce 
s prostředím – nejpřirozenější reakcí by nejspíše bylo, že bude sedět u televize a sledovat s chapadlem fot-
bal. Což je sice sranda číst, ale nedokážeme si moc představit jako hru. Trochu konkrétnější motiv k rozvíjení 
je snad jen „věc z hajzla“, ale jinak je postava trochu šedá.
 Co se musí ocenit, je forma povídky, jakou je postava popsána. Přestože většinou tuto formu nepreferu-
jeme, autorovi se podařilo postavu čtenáři dostatečně přiblížit zajímavou formou.

Charles
Poutavost: 2 Plastičnost: 2
Hratelnost: 1 Styl:  4

První dojem: Tvůj soused od vedle, který se nikdy s nikým moc nebavil. A od té doby, co se mu přihodila ta divná 
věc, už vůbec neopouští byt. 
 Hodnocení: Stylový a elegantní popis. Příběh obyčejného člověka z obyčejného světa, kterému se začnou dít 
divné věci, má velký příběhový potenciál (známe to třeba od Stephena Kinga). Ale obávám se, že v tomto přípa-
dě je to nehratelné pro kohokoliv kromě autora samotného. Vždyť Gabo neměl už předtím skoro žádné sociální 
kontakty a je jen logické, že pokud bude chtít utajit svůj dárek, zaleze do domečku jako šnek nebo se stočí do klu-
bíčka jako ježek, a omezí styk s lidmi na nezbytné minimum. Hrozí, že celý jeho příběh se odehraje mezi hajzlem 
a obývákem. Hrát nekomunikativní postavy v RPG je dosti těžké a pro Vypravěče málo inspirující.
 Nápady a tipy: Asi by pomohlo, kdyby události nutily Gaba nějak víc se zapojit do kontaktu s okolím, místo 
aby jen zalezl do skrýše. Snad by ho mohl pošťák pozvat na tajné setkání dalších obdarovaných, což by slibovalo, 
že se mlčenlivý Gabo stane proti své vůli součástí nějaké skryté společnosti. Nebo by se divná věc nemusela ob-
jevovat jen na záchodě u něj v bytě, ale na všech záchodech, kam přijde a mohla by na něj začít mluvit. To by ote-
víralo možnost, že bude v práci přistižen a bude mu hrozit blázinec, bude se muset vymlouvat a vysvětlovat...
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Peekay
Pútavosť: 1 Plastickosť:  2
Hrateľnosť:  1  Štýl:   1

Prvotný nástrel rozhodne zaujal – mravec? Cool! Zdá sa však, že „mravcovitosť“ postavy je žiaľ iba v názve, 
nijako sa na nej neprejavuje – postava aj svet okolo nej je plne antropomorfný. Cthulhuovité chápadlo bolo 
pre mňa riadnym WTF momentom, po texte, ktorý mu predchádza, som ho naozaj nečakal. Tento pocit 
WTF s pokračujúcim čitaním iba stúpal. Po dočítaní postavy som zistil, že myšlienkové pochody autora sú 
mi natoľko cudzie, až sú pre mňa úplne nepochopiteľné. Postava sa mi preto veľmi ťažko hodnotí, navyše 
v súťažnom príspevku ide viac o popis sveta, v ktorom žije, ako o postavu samotnú. Taktiež ma odradzuje 
slohové poňatie textu, ktoré je ťažko čitateľné a so zvláštnou interpunkciou. Pravopis aj vetná štruktúra po-
trebuje na mnohých miestach silne doladiť. Celkovo mi príde, že text by potreboval veľmi zásadne prepísať, 
aby sa dal považovať za použiteľný popis postavy.

Jonka
Poutavost:  2 Plastičnost:  1
Hratelnost:  1 Styl:  2

Chvíli jsem přemýšlel, jak tuto postavu a její příběh vlastně uchopit, pak jsem si uvědomil, že je to vlastně 
postava pro lehký oneshot, který by měl sloužit jako úvod do dalšího děje. Postava je napsaná nezvykle a 
je to spíše jako takové navození do hry, což není vyloženě špatně. Jako čitatel jsem se brzy naladil na násle-
dující události. Bohužel mi chybí jako GM několik údajů. Jestli by to měla být hra o postavě, chybí mi více 
vykreslení postavy, pokud je spíše důležité to, co se kolem postavy bude dít, chybí mi informace o světě. 
Chápu situaci, do které se postava dostala, ale nějak si nedokážu představit pokračování. Kdybych to měl 
shrnout, tak styl popsání postavy je ok, avšak rozšířenější informace mi chybí.

Vallun
Poutavost: 2 Plastičnost: 2
Hratelnost: 2 Styl:  3

Představení postavy je integrováno do popisu 
všedního dne jejího života, z nějž se plynule 
přeneseme do dne velmi nevšedního. Tím nám 
autor podává poměrně dost informací, aniž by 
působil jakkoliv nepatřičně. Přesto lze spatřovat 
určité nedostatky právě v tom, že chybí další 
nitky, jimiž by bylo možno postavu hrát. Nao-
pak předností je slušná jazykomalebná strán-
ka. Otázkou je, zda náhodou nechybí povinné 
ingredience?
 Do budoucna by nebylo špatné se nebát, a 
pokud začnu psát postavu „hospodského typu“, 
jak na mne alespoň Gabo působí, tak jí i dokon-
čit ve stejném stylu a nesnažit se za každou cenu 
tam dodat nějaký kladný rys. A klidně tomu při-
způsobit i jazyk.
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napsal Gediman   17. místo
Ghamtrarg

Ghamtrarg je Obr, hora svalů tyčící se do výšky něco málo přes devět metrů. 
Už na první pohled je zřejmé, že se jedná o ostříleného válečného veterána. 
Jeho šedá kůže je pokrytá mnoha jizvami, avšak zároveň tetována obrazci 
z tenkých červených čar vyjadřujících bohaté bojové zkušenosti, které za 
dlouhá léta nasbíral ve jménu své říše. Má dlouhou černou hřívu, kterou 
nosí vždy rozpuštěnou a nijak o ní nepečuje. Z mohutné spodní čelisti mu 
vyrůstá dvojice typických vzhůru směřujících klů, patřičně zažlout-
lých. Levý má na délku téměř dva metry, druhý je 
ale zlomen přibližně v polovině. Ani zbytek jeho 
zubů není v příliš dobrém stavu. Hyzdí je kazy a 
zbytky všemožné potravy, kterou dokázal najít 
na hromadách odpadků. Nosí potrhané černé 
kožené kalhoty a vybledlou žlutou vestu, kte-
rá je upravena na provizorní brnění přišitím 
několika velkých pěchotních štítů sebraných 
mrtvým protivníkům. Místo opasku nosí pás 
z tanku, ke kterému má připoután velký mě-
šec na převážně bezcenné cetky. Další dva 
tankové pásy má křížem přes hruď, ty slouží 
jako bandalíry na munici. Má staré ošoupané 
boty, jejichž podrážky musel zajistit hřebíky, 
jinak by už dávno upadly, a rukavice s boxe-
ry, které používá příležitostně v boji zblízka. 
Ten ale není jeho parketou, protože je velmi 
neohrabaný, dokonce i na poměry Obrů. 
Dává proto přednost střelbě. Ghamtrar-
govou osobní zbraní je samonabíjecí 
dělostřelecký kanon ráže 150 mm, 
který vytrhl z věže tanku, na který 
se v jedné bitvě zuřivě vrhl holýma 
rukama. Kanon si později nechal 
upravit tak, aby ho mohl použí-
vat jako samostatnou zbraň, se 

spouští, mířidly a muniční schránkou. Jako každý správný Obr i Ghamtrarg 
má vlastního otroka. Tím je Kobold Gaasuunil, který mu posedává na rameni, 
ale obvykle je zalezlý v rozměrném záplatovaném batohu, kde odpočívá, spí, 
nebo se ukrývá, pokud jde do tuhého. Gaasuunil je poměrně šikovný technik, 

stará se o výzbroj a výstroj svého pána. To on mu vyrobil jeho „brnění“ a 
modifikoval jeho zbraň. Gaasuunil je zřejmě poslední bytostí, která stojí 
na Ghamtrargově straně. 

 Hlavním důvodem Ghamtrargova 
zbědovaného stavu a chudoby 

je to, že byl ze své domovské 
říše vypovězen. Důvod? Ztratil 
něco, co je pro každého Obra 
zřejmě to nejcennější. Čest. 

Ghamtrarg ale v žádném pří-
padě není zbabělec. Pokud má 
nějakou charakterovou vadu, 

pak je to horkokrevnost. Snadno 
se nechá vyprovokovat k ráznému 
jednání, během kterého je jeho mysl 
příliš zastřena emocemi. Nejdříve 
střílí, a až potom se ptá. Byla to jeho 
poslední bitva ve službách říše. 
Měl poskytnout krycí palbu svým 
spolubojovníkům a umožnit jim tak 

bezpečný ústup z bezvýchodné situ-
ace. On ale rozkaz neposlechl, odmítl 
se stáhnout z bitvy. Ne dřív  než také 
zabije velkého a mocného protivníka. 
Opustil svoji pozici a zaměřil palbu na 
největší bitevní stroj, který byl v do-
sahu jeho zbraně. Lehce ho proměnil 

na hromadu šrotu a konečně pocítil 
radost a hrdost. Když jeho nadšení 
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utichlo, zjistil, že všichni jeho 
spolubojovníci zatím padli. 
Byli postříleni při ústupu, 
mnoho z nich bylo střeleno do 
zad, což je jedna z nejostudněj-
ších smrtí, jakou Obr zná. Jak-

mile se Ghamtrarg vrátil ke svým, nadřízení s ním  
udělali krátký proces. Vzali mu všechny hodnosti, 
všechny zásluhy, všechen majetek. Přišel o domov 
a přátele. Zůstal mu jen věrný Gaasuunil, který 
by jinak musel být vrácen na trh s otroky, kde by 
si ho koupil nový pán. Oba tedy nasedli na první 
nákladní loď a vystoupili na první planetě. Od té 
doby Ghamtrarg pracuje jako nájemný voják. Není 
to ale žoldnéř v pravém slova smyslu, protože se 
zařekl, že za své služby nebude chtít žádné peníze 
ani věcné dary. Vše nutné si shání sám. Ghamtrarg 
má jen jeden cíl. Získat zpět svoji čest. Čas od času 
se modlí ke svému bohu cti a odvahy, Biernithovi, 
aby mu do cesty nastražil dost příležitostí, jak ji 
získat. Modlitby jsou také jediná příležitost, kdy o 
své nezáviděníhodné minulosti mluví. Polohlasně, 
útržkovitě, v krátkých stručných větách.

 

Void: Science-Fantasy, RPG stále ve stádiu vývoje, 
průběžně upravovaná beta-verze ke stažení. Fiktivní 
vesmír, kombinace sci-fi a fantasy. Konflikt mezi sila-
mi existence (Světla) a silami Prázdnoty (Temnoty). 
Klasické fantasy rasy s moderními technologiemi.

Rasa:   Obr
Specializace:  Střelec
Uctívač boha Biernitha (Nebeský)

Vlastnosti
Zápas: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Střelba:  . . . . . . . . . . . . . .15
Inteligence: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
Vůle: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Odolnost:  . . . . . . . . . . . . .15
Charisma: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Obratnost:  . . . . . . . . . . . .8
Postřeh: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Síla:  . . . . . . . . . . . . . . . .16
Životy: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .279

Velikost: . . . . . . . . . . . . . . 9

Vybavení:
Batoh, těžká vesta (Pancéřování 10), Kobold Gaasu-
unil (Technik)

Výzbroj:
Dva boxery na rukavicích, samonabíjecí dělostřelec-
ký kanon.

Zvláštní schopnosti:
Dvě zbraně, Krycí palba, Čistící palba, Zuřivá střelba, 
Smrtící výstřel

STATISTIKY

Void

Motiv
Ztráta• 

http://www.gediman.cz/
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hodnocení

Bifi
Pútavosť: 2 Plastickosť:  2
Hrateľnosť:  1  Štýl:   3

Deväťmetrová hora svalov! Dvojmetrový kel! 
Pancierová vesta z pechotných štítov! Pásy z tan-
kov namiesto opasku a bandalírov! Tankový 
150mm kanón ako ručná zbraň! Toto je nádherne 
over-the-top postava. Funguje to, lebo je dobre 
opísaná. Strata hodnosti a jednotky – môže byť. 
Motivácia je však málo vzrušujúca a tak nejak si 
neviem predstaviť, čo by som v hre s takou po-
stavou ako hráč robil. Je to síce medziplanetárna 
vojenská loď na kolečkách (pardon, na oklinco-
vaných podrážkach), ale čo viac? Ozaj, čo je to za 
systém?

Ecthelion
Poutavost: 1 Plastičnost: 2
Hratelnost: 2 Styl:  2

Ghamtrag nám připadá jako postava na efekt a 
na pohled spíš než na hraní jako takové. Nejspí-
še ne náhodou je polovina textu věnována jen 
vzhledu postavy. Kromě toho dojmu z postavy 
ale postrádáme nějaký příběhový potenciál po-
stavy – v textu nejsou motivy, které by mohl Vy-
pravěč nebo hráč sám využít k oživení hry nebo 
rozehrání vedlejších příběhových linií. Charakter 
nejde nijak do hloubky a v podstatě nám připadá, 
že postava nějak kromě svého vzhledu moc ničím 
jiným nezaujme. Pokud bychom vybrali z bitevní 
linie čtyři další Obry, pak budou skoro stejní – 
chybí nám něco, čím by se postava odlišila a pře-
svědčila nás, že za ni stojí za to hrát. Třeba vlastní 
kobold je pěkný prvek, ale kromě toho, že víme, 
kde bydlí a co dělá, se nedozvíme nic o vztahu 
s hlavní postavou nebo o tom, jaký vlastně je (a 
tím pádem, jak tento prvek rozvinout ve hře).
 Pokud bych ji chtěl hrát, musel bych jen ode-
hrávat nahozené motivy, protože postava vlastní 
příliš negeneruje. Popis jako takový prostě pro 
hru neposkytuje dostatek podkladu. Ubrali by-
chom na „coolovosti“ a přidali na příběhovém 
nebo alespoň herním potenciálu.

Charles
Poutavost: 1 Plastičnost: 1
Hratelnost: 2 Styl:  2

První dojem: Zohavený válečník. Vyhnanec, který 
touží získat zpátky ztracenou čest. Kde už jsem to 
jen viděl? Že by Gotrek Trollobijce ze světa War-
hammeru? Už jsem ale myslím psal, že mám sla-
bost pro vlastnoruční obrázky.
 Hodnocení: I když vezmu v úvahu, že Ghamtrarg 
je hrdina určený pro akční typ příběhů, nepřijde mi 
ani příliš poutavý ani moc plastický. Většinu popisu 
zabírá jeho malebný vzhled a o jeho povaze víme 
jen to, že rychleji útočí než myslí. Jedna či dvě stří-
lečky s náležitě velkolepými popisy a spoustou hlu-
ku by se s ním asi užít daly, ale to je tak všechno. 
 Nápady a tipy: Ani akční film se nedá natočit 
úplně bez dialogů. Protože Ghamtrarg toho moc 
nenamluví, možná by bylo dobré trochu rozpraco-
vat jeho pomocníčka Gaasuunila a udělat z nich re-
gulérní dvojku. Rozhodně bych malého kobolda ne-
nechával jen věčně zalezlého v batohu. Gaasuunil 
by mohl být komická figurka – pusa se mu nezastaví 
a věčně se s pánem hádá, protože má jiný názor na 
to, co je „bezpečnost během operace“. Taky by se 
dalo rozvést, jaký tip služby Ghamtrarg bere a jaký 
ne, pro koho je vlastně ochoten pracovat. Jestliže 
to dělá pro čest a ne pro peníze, jistě si může vy-
bírat (ba musí, aby tu čest ještě víc nepošpinil!). 
A pro Vypravěče by náhle bylo výzvou předkládat 
Ghamtrargovi nejednoznačné nabídky, o kterých je 
potřeba uvažovat, zjišťovat si o zadavateli podrob-
nosti, vyjednávat podmínky a omezení a nenechat 
se oklamat.
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Jonka
Poutavost:  1 Plastičnost:  1
Hratelnost:  2 Styl:   1

Trochu mi u postavy chybí její pozadí, odkud po-
chází, nějaké zážitky z historie. Taky se docela 
těžko vžívám do prostředí, které neznám a o kte-
rém je málo informací. Jak žijí obrové, jak fungu-
je vojenská jednotka, od které postava pochází? 
Zdá se mi, že by Ghamtrarg potřeboval trochu 
víc, dost mi připadá, že je z něj jen střílející tank. 
Jak chce Ghamtrarg znovunabýt ztracenou čest? 
Bude dobrodruhem, tulákem, příležitostným 
ochráncem? Chce se vrátit ke svému bývalému 
oddílu? Trochu více rozvinout téma ztráty tak, 
ať je z toho možné těžit při hře, je potřeba na-
lákat GM ať si řekne, jo tohle je postava, se kte-
rou bude zábava :) Doporučuji používat pravidlo 
tří. Tři silné stránky nebo vlastnosti, tři nevýhody 
nebo slabiny a tři motivace. Pak se s postavou 
lépe pracuje.

Peekay
Pútavosť:  1 Plastickosť:  1
Hrateľnosť:  1 Štýl:   2

Deväťmetrový vojnový veterán rozhodne zarazí 
– nechajme sa ale prekvapiť, čo bude nasledo-
vať. Predstava dvojmetrových klov a pásov z tan-
ku použitých ako opasok či bandoliery mi dáva 
trochu zabrať, ale aspoň mám jasnú predstavu o 
fyzickom výzore postavy. Tematika straty domova 
a cti je prítomná (aspoň okrajovo), dosť mi však 
chýba akýkoľvek popis charakteru postavy - “hor-
kokrvný obor s delostreleckým kanónom” nie je 
pre mnohých hráčov dostatočná informácia na 
to, aby dokázali postavu zaujímavo zahrať. Čo ho 
motivuje, čo si sľubuje od svojej budúcnosti či 
aký druh príbehov si autor pre postavu predsta-
vuje, to už sa nedozvieme. 

Vallun
Poutavost:  2 Plastičnost:  2
Hratelnost: 2 Styl:   2

Postava nepostrádá zajímavý potenciál a odváž-
né myšlenky (osobní otrok), ale většina z nich 
zůstává ve stručném náčrtku nerozpracovaná. 
Vyzdvihnout je možné zejména originální zpraco-
vání povinného prvku - ztráta cti vedoucí k osa-
mělému nuznému životu neplaceného žoldáka, 
i pro obra neobvyklé zaměření na střelné zbra-
ně. Naopak hratelnosti neprospívá nepříliš de-
tailní vykreslení vlastního charakteru a alespoň 
základních rysů prostředí, v němž se má postava 
pohybovat.
 Budiž doporučeno věnovat více pozornosti 
detailům a jejích celkovému vyznění.
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napsala Nekra    11. místo
Hertha

Hertha je 176 centimetrů vysoká hubená dívka. Má vý-
razné hnědé oči a hnědé vlnité vlasy do půli zad, které 
si při práci svazuje do ohonu. Má mnohem hrubší pleť, 
než by se běžně očekávalo od tak mladé dívky; to se na 
ní podepsala práce. Hertha chodí bosa, oblečena v prosté 
lněné sukni a haleně - její oblečení je na mnoha místech 
otrhané a děravé. Na krku nosí amulet - snad jen pod-
le něj lze na první pohled poznat, že se jedná o kněžku 
Tanalé. Přes rameno nosí v pouzdře lahev s vodou. Na 
dně pouzdra se skrývá několik mincí, které se jí podařilo 
získat. 

Minulost
Hertha se narodila v malé vesničce Vint chudým vesni-
čanům. Její rodiče bydleli v malé chaloupce a žili téměř 
z ruky do úst (pěstováním plodin na malinkaté zahrádce, 
sbíráním lesních plodů, sbíráním dříví...) - a tak už v dět-
ství musela Hertha přiložit ruce k dílu. Oba její rodiče 
byli lidé. Otec byl zásadový člověk, a co řekl, to platilo 
(Hertha před ním měla respekt). Měl svoji hrdost, před 
nikým se neponižoval, přesto býval často nevrlý, což nej-
spíš ústilo z jejich chudé situace. Matka byla laskavá a za-
stávala spoustu práce, čímž viditelně zestárla. Léta práce 
ji zocelila, a přestože o ní nelze říct, že by byla krásná, 
Hertha si jí velmi váží za její nezdolnost, pracovitost a 
vytrvalost. Herthina matka byla nejspíš jediným členem 
rodiny, který v těch horších situacích dokázal ostatní 
povzbudit („Buďme rádi za to, co máme.“) . Už jako dítě 
viděla Hertha v matce vzor.  

 Když bylo Herthě 15, povedlo se jí dostat službu 
v městě Zergot za několika kopci u bohatého měšťana 
Variona. Varion byl tlustý a namyšlený člověk, a přestože 
byl (objektivně) lakomý a neplatil mnoho, bylo to dost na 
to, aby ve službě setrvala, neboť to vedlo ke zlepšení (byť 
ne moc výraznému) životní úrovně její rodiny. Varion měl 
syna Allarda. Allard byl pohledný a také trochu namyš-
lený a skoupý , i když ne tolik jako jeho otec. Hertha se 
dříve s žádným mladíkem nesetkala, a tak se do Allarda 
zamilovala. Občas se jí povedlo s ním mezi prací (nebo 
při práci) promluvit a myslela si, že i Allard má rád ji. Ne-
tušila, že ji jenom využívá. Několikrát ji dokonce zatáhl 
do postele. Hertha vůbec nevěděla, co má dělat, nebyla 
na takovou situaci připravená, ani jí to nebylo příjemné, 
ale nebránila se z obavy, že by ztratila práci, když věděla, 
jak moc se jim těch několik mincí hodí. 
 Jednoho dne Hertha zpozorovala, že se s ní děje 
něco neobvyklého. Ani její rodiče si nemohli nevšimnout, 
že jejich dcera čeká dítě. Přesto dál chodila do služby 
k Varionovi. Jednoho dne, to jí bylo 16 let, porodila synka, 
který dostal jméno Seri. Přestože Varion byl namyšlený a 
hrubý, svolil po dlouhém přemlouvání, aby Hertha měla 
při práci poblíž svého syna. Seri byl docela tichý, a tak si 
Varion nemohl stěžovat, že dělá v domě kravál. Hertha 
občas Seriho nakrmila a pak šla zas za prací (Seri stejně 
většinu času prospal). Herthě bylo podezřelé, že Allarda 
nevídá tak často jako dříve; jen občas se mihl domem a 
když spatřil Seriho, vždy se zamračil - Seri mu byl evidet-
ně solí v oku. Hertha si odmítala připustit, že by Allard 
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nenáviděl vlast-
ního syna, proto 
si  namluvila, že o 
tom (že je otcem 
Seriho) Allard 

neví a že až mu to řekne, tak ho bude mít rád (to, 
zda to Allard ví, nebo ne, je otázka pro vypravě-
če). Allard se ale nikdy nezdržel v její blízkosti na 
tak dlouho, aby měla čas mu to sdělit. Jednoho 
dopoledne šla Hertha jako obvykle nakrmit své-
ho synka, ale ten nebyl na svém obvyklém místě. 
Na místě našla jen červené a modré pírko (jediné 
stopy, od kterých lze začít s pátráním) a všimla 
si, že okno je otevřené dokořán. Už to jí bylo po-
dezřelé, Varion nechoval žádná zvířata, neboť 
„by nestrpěl, aby nějaká lítací (chlupatá, mokrá 
...) stvoření špinila jeho dům“. Proběhla celý dům, 
ale Seri nikde nebyl. 
 Hertha si dobře pamatuje,  jak moc Va-
rion toužil po penězích, bohatství a přepychu a 
za největší nepřátele považoval lupiče, zloděje a 
výběrčí daní. Ještě víc mu však záleželo na tom, 
co on sám nazýval ctí - nesnesl, aby byl spojován 
s nějakou špatnou událostí. Tato jeho vlastnost se 
jí stala osudnou - když mu sdělila, že se jí ztratilo 
dítě a žádala ho o pomoc, hned ji vyhodil, neboť 
nechtěl, aby tato událost byla spojována s jeho 
domem (a tedy i s ním). Hertha nevěděla, kam 
se poděl její syn, nevěděla, zda ho někdo unesl, 

a pokud ano, kdo a proč. Přesto se hned vydala 
na cestu, šla hledat svého syna. Během své cesty 
se (mimo jiné) zastavila ve  městě Karanol, kde 
spatřila krásný chrám. Hertha neměla nikdy moc 
času na modlení, protože trávila spoustu času 
prací. V dané chvíli cítila nejistotu, nevěděla, kde 
začít pátrat po synovi, a tak vkročila do chrámu 
s nadějí, že třeba tam by jí mohli nějak pomoci.    
 Byl to chrám bohyně lásky Tanalé, a když 
Hertha poznala její učení, rozhodla se vstoupit 
mezi její kněžky, neboť věří, že láska je ve světě 
potřeba, stejně jako neotáčet se zády k cizímu 
utrpení. Zůstala nějakou dobu v chrámu, kde se 
podrobila výcviku. Během něj poznala i několik 
jiných ras, jako gnómy a kentu. Přestože ji naučili 
i střílet z luku a používat vrhací zbraně (oštěp a 
kopí), chodí neozbrojená, protože věří, že lásku 
nelze šířit se zbraní. Přesto se naučila si luk vy-
robit a v závažných situacích (např. při obraně 
země) by ho neváhala použít. Poté odešla z chrá-
mu šířit víru lásky a hledat dále ztraceného syna. 
Pomáhá ostatním a věří, že s láskou, kterou cítí, 
svého syna (s pomocí své bohyně) nakonec najde. 
Stále totiž věří, že Seri žije...

Motiv 
Ztráta dítěte (ztráta+dítě)• 

STATISTIKY
Pohlaví:žena
Rasa: člověk
Jméno:Hertha
Věk: 17 let 

Povolání: Kněžka
Zasvěcení bohu: Tanalé
Původ: Malá vesnička Vint

Vlastnosti
Zdraví: . . . . . . . . . . . . . . .10

Síla:  . . . . . . . . . . . . . . . .1
Obratnost:  . . . . . . . . . . . .5
Zručnost:  . . . . . . . . . . . . .7
Vitalita:  . . . . . . . . . . . . . .0
Boj:  . . . . . . . . . . . . . . . .4
Střelba:  . . . . . . . . . . . . . .8
Házení:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1

Inteligence: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Vůle: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Charisma: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 (+1 bonus za amulet)

Odvaha: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Krása:  . . . . . . . . . . . . . . .1  (+2 amulet) 

Hrdinové fantasy
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Magie: . . . . . . . . . . . . . . .0
Antimagie:  . . . . . . . . . . . .2
Kněžství:  . . . . . . . . . . . . .2
Alchymie: . . . . . . . . . . . . .0

Víra:  . . . . . . . . . . . . . . . .7
Přízeň: . . . . . . . . . . . . . . .12

Modlitby
Aura lásky
Chraň před zlem

Dovednosti 
Styl prvního útoku: .  .  .  .  .  .  .  .2
Poznávání tajemna:  . . . . . . .4
Vyjednávání :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 
Získání vlivu :  . . . . . . . . . . .3

Jeden cizí jazyk :  . . . . . . . . .6 

Výroba luků:  . . . . . . . . . . .1 
Čtení a psaní: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1
Vaření:  . . . . . . . . . . . . . .1
Zemědělství:  . . . . . . . . . . .1

Rámce
volné:  . . . . . . . . . . . . . . .0
celkem:  . . . . . . . . . . . . . .4

Zkušenost
volná:  . . . . . . . . . . . . . . .30
celkem:  . . . . . . . . . . . . . .30

Povaha
Charakter: 1 (dobrá povaha)
Vztah k jídlu: 0 (jí, co dostane)
Vztah k pití: -1 (nikdy nepije)
Vztah ke slávě: -1 (vyhýbá se pozornosti)
Vztah k moci: 0
Vztah k penězům: 0 (běžně používá)
Vztah ke cti: 2 (opovrhuje lháři a lhaním)
Vztah k násilí: -2 (bojuje pouze v sebeobraně)
Vztah ke kradení: 0 (nekrade)
Vztah k náboženství: 3 (kněz, klerik, horlivý věřící)
Opačné pohlaví: -1 (nerada se stýká)

Má ráda:Své dítě (i když ho hledá), přírodu• 
Rozčiluje ji: Netečnost a lhostejnost(k problémům • 
jiných), 
Bojí se: Že nikdy nenajde své dítě, nařčení,že je • 
špatná matka, lupičů, 

Povahové rysy (další)
Alergie na magické nápoje
Vytrvalost
Málomluvná
Důvěřivost

Kontakty
Jméno kontakt vztah místo popis 
Merton (otec) 3 2  rodná vesnice Vint člověk,chudý vesničan,zásadový, 
      nevrlý,pracovitý,silný, hnědé krátké
      vlasy, svalnatý, hnědé oči
Meris (matka) 3 2  rodná vesnice Vint člověk, utahaná, laskavá, špinavě
      blond rozcuchané vlasy (zhruba po 
      ramena),hubená, hrubá pleť 
      (na ženu), modré oči
Varion (dřívější 2 -2 město Zergot tlustý, namyšlený, malé tmavé oči,
„zaměstnavatel“)       hnědé rovné vlasy po ramena (do 
      kulata zastřižené), bohatý, lakomý,
      hrubý, cholerický
Allard (Varionův syn) 2 2  město Zergot pohledný, mladý, hnědé zvlněné vlasy
      na ramena, hnědé oči, (trochu) 
      namyšlený a lakomý
kněží  2 1  chrám Tanalé 
         v Karanolu
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Předměty
Měděné mince: 6 
Amulet s bílou hloubicí (znak víry)
Lahev s vodou  1,25 kg

Ruční zbraně
Úder rukou: 2/6/-1/0,5/4 : 0  ?(žádná zbroj)
Kop nohou: 1/4/3/1/4 :  0   –II–

Náhled na rasy 
Má ráda gnómy a kentu (+2)
Nemá ráda lidi, jsou lhostejní k ostatním (aspoň vět-
šina z těch, se kterými se setkala) (-1)

Vztahy
Rodiče - lituje, že se s nimi nerozloučila, i když má teď 
důležitější poslání. Při setkání s nimi může být rozpačitá.
 Varion - tohohle namyšleného měšťana nenávidí - 
jeho hrubé zacházení při službě (zvlášť když našel nějaký 
nedostatek) neměla ráda, ale nikdy mu neodpustí, že ji 
vyhodil za to, když zmizelo její dítě. To z něj v jejích očích 
činí naprosto bezcitného člověka.
 Allard - stále na něj myslí, i když nečeká, že by se s ním 
ještě někdy setkala - někdy si říká, že kdyby Allardovi včas 
řekla, že Seri je jeho syn, mohlo vše dopadnout jinak. Jin-
dy si klade otázku, proč se jí Allard nezastal, když ji Varion 
vyhazoval - měla pocit, že je zrovna v domě.
 Kněží z chrámu Tanalé - především kentu a gnómo-
vé, kteří ji podpořili a povzbudili v ní důvěru, že i k ní se 
někdo může chovat hezky. Pokud se k nim během svého 
putování vrátí, pak s důvěrou a radostí.

hodnocení
Bifi
Pútavosť:  2 Plastickosť:  3
Hrateľnosť:  3 Štýl:   3

Tá starena? Tá je neškodná. Hej, nechaj sa po-
hladiť, nič ti neurobí. Ale, pomiatla sa chudera. 
Veľmi smutný príbeh. Vraj ju v mladosti znásilnili 
a dieťa jej uniesli. Hej, odtvtedy ho hľadá...
 Škoda toho záveru, trocha to rozriedilo ten 
bezručovský potenciál.

Ecthelion
Poutavost: 2 Plastičnost: 2
Hratelnost: 2 Styl:  2

Hertha je pěkná postava pro nějaké „vesnické“ fantasy. Zanechala v nás ale takový zvláštně neurčitý pocit. 
Má velmi popsanou minulost, která souží k uvození jejího příběhu. Hráč tedy ví, odkud přišla a že se má 
kam vrátit, ale osobně bychom rozhodně ubrali místa na tento popis. Minulost v tomto případě není přímo 
určující pro její další dobrodružství (kromě ztráty dítěte, což je nosný prvek postavy) a zestručnění popisu 
minulých událostí by určitě bylo ku prospěchu. 
 Využité místo bych věnoval nějakým dalším motivům, které by šlo rozehrát. V těch tady totiž trochu 
tápeme – kromě jasné linky ztráty dítěte je tu snad jen nejasný vztah k otci dítěte… ale i ten se v podstatě 
vztahuje jen k minulosti, protože dobrodruh jde spíše dopředu než zpátky a nějakou dobu se postava zřej-
mě domů nepodívá. Tím pádem jsou informace, které jsou mu věnované, po dlouhou dobu nepoužitelné a 
postrádáme nějaké podněty pro hraní samotné do té doby. 

Jonka
Poutavost:  2 Plastičnost:  2
Hratelnost:  2 Styl:   2

Příběh Hetrhy je romantický a oceňuji na něm to, 
jak jsou vykresleny postavy, se kterými se Her-
tha v životě setkala. To hodně pomáhá k tomu, 
aby ostatní postavu poznaly a pochopily, a také 
pomáhá GM dokreslit si svůj svět podle představ 
autora postavy. Malinko bych asi rozpracoval jed-
nu věc. Přece jen přeměna křehké dívky a mla-
dé matky v kněžku asi znamenala velkou změnu 
v jejím životě. Nebylo by na škodu popsat i po-
stavy, které Herthu ovlivnily v chrámu, určitě tam 
byly kněží, kteří svou autoritou pro Herthu hodně 
znamenali. I myšlenkově nebo přístupem ke svě-
tu by se mohla Hetrha změnit. Viděl bych to tak, 
že vlastně jiné kultury ukázaly postavě jiný náhled 
na svět, kdy se ukázalo, že svět lidí není plný hod-
ných a spravedlivých, a tak postava přijala víru a 



37

Charles
Poutavost: 2 Plastičnost: 3
Hratelnost: 2 Styl:  1

První dojem: Naivní těžkopádná vesničanka, 
kterou semlel zlý svět. Jako kněžka bohyně lásky 
snad najde nejen ztracené dítě, ale i sílu vzepřít 
se těm, kteří by ji chtěli jen využívat. A samo-
zřejmě opět mě sentimentálně dojal ten ručně 
kreslený obrázek. Co já se takových obrázků pod 
lavicí nakreslil.
 Hodnocení: Docela obyčejný příběh, ale ce-
ním si té skromnosti a uměřenosti. Hertha má 
navíc celkem pěkně propracované vztahy. Jenom 
je to celé takové klidné a pokojné, až u toho člo-
věk zívá. A z hlediska stylu mě trochu obtěžoval 
ten předimenzovaný osobní deník, kde se opaku-
jí mnohé již dříve řečené věci.
 Nápady a tipy: Hertha postrádá hlavně napě-
tí. Drama, které by slibovalo napínavou hru. Dalo 
by se třeba nekompromisně stanovit, že Hertha 
jako kněžka lásky nesmí nikdy použít zbraň proti 
rozumnému tvoru. Pokud to nedodrží, hrozí jí vy-
loučení z řádu, jestliže se její prohřešek prozradí. 
Nebo naznačit něco víc okolo zmizení syna – dvě 
barevná pírka jsou opravdu málo. Co bylo na tom 
dítěti tak zvláštního, že vůbec někoho zajímalo? 
Nemělo třeba podivný vzhled? To by mohlo Vy-
pravěče inspirovat k příběhu o tom, jak se Allard 
Seriho zbavil, protože se bál, že by svou podobou 
prozradil jeho otci Varionovi, že Allard je neman-
želské krve (skřítčí, elfí).

Peekay
Pútavosť:  2 Plastickosť:  2
Hrateľnosť:  3 Štýl:   3

Veľmi oceňujem evokatívny popis fyzického výzoru postavy. Trochu mi chýba, že autor nespomenul už v 
popise momentálny vek postavy (je síce k dispozícii, ale až v systémovom popise) – táto informácia by sa mi 
osobne zišla, aby som mohol dať do kontextu informácie o jej detstve a prvej láske. V príbehu postavy veľmi 
pekne rezonuje téma strateného dieťaťa, napriek tomu mi príde trochu príliš jednoduchý – na to, aby som 
chcel postavu hrať, by musela jej osobnosť byť trochu viac rozpracovaná (aj v daľších smeroch). Koniec po-
pisu (vstup do chrámu a stanie sa kňažkou) mi trochu nadvihol obočie, po miere rozpracovania predošlých 
tém by som očakával, že takto zásadnej veci bude venovaného trochu viac priestoru. Taktiež sa mi trochu 
nezdá matematika – vychádza mi, že buď dieťa zmizlo pár dní po pôrode, alebo dostala Hertha v chráme 
expresný výcvikový kurz pre špeciálne jednotky. Niektoré črty v systémovom rozpise postavy ma vyslovene 
prekvapili (napríklad „Alergia na magické nápoje“, „Štýl prvého útoku“) - očakával by som, že budú v popise 
aspoň trochu spomenuté, takto na mňa pôsobili nemiestne. Keby som postavu hral, asi by som nevedel, 
ako si tieto vlastnosti vyložiť, inak je ale k dispozícii dostatok vodítok pre hranie postavy. 

Vallun
Poutavost:  2 Plastičnost:  3
Hratelnost:  3 Styl:  2

Hertha je velmi mladá dívka, kterou potkal nikoliv výjimečný osud děvečky-svobodné matky. A dlužno po-
dotknouti, že nikoliv neobvyklá je i samotná postava. Ovšem to neznamená, že je špatně napsaná. Z cha-
rakteristiky se dá vytáhnout dost informací na to, aby se dala vcelku slušně odehrát. Jen škoda, že ty zají-
mavější prvky (barevná pírka, chrám bohyně lásky) nejsou více rozvedeny. Více pozornosti by si zasloužil i 
popis Herthini duše - jak přežila výcvik v chrámu, když pátrala po svém dítěti? Pozitivně je třeba hodnotit 
zejména to, že v popisu jsou zahrnuty všechny podstatné aspekty a postava tak působí docela živě. Možná 
by si jen zasloužila více výhod, za to všechno co jí potkalo a potkávalo dříve.
 S každou další postavou, ale i jinou vlastní tvorbou se autor bude bezpochyby zlepšovat, neboť přibýva-
jící zkušenosti odstraní většinu, a dost možná všechny, současné nedostatky.
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Chuck Norris
napsal Bart    6. místo

Chuck je asi velkej frajer. Ten největší. Mu věř. Chuck 
neni jenom drsnej. Chuck je drsnej na druhou. Nejdrs-
nější. Drsnější než nejdrsnější člověk na světě. Ztělesně-
ná drsnost. Nic než drsnost. Drsnost sama.

Tedy aspoň byl.
V poslední době už to není tak úplně, co to bývalo. 
Vlasy řídnou, vousy šedivějí, oči tolik neslouží a klou-
by předpovídají počasí. Potom není divu, že na jed-
noho dopadne deprese a krize (pozdního) středního 
věku. A to se potom člověk začne ohlížet zpět do ži-
vota, přemýšlí, jestli to stálo za to, hodnotí, co vlastně 
dokázal a jak to dopadlo, kolik domů postavil, kolik 
stromů zasadil a kolik dětí zplodil... No jo, kolik dětí 
vlastně zplodil? Bylo by dost k neuvěření, kdyby ani 
jedno – přece jenom superhrdina jeho střihu za život 
nevystřídá partnerek zrovna málo a antikoncepce 
tady nebyla vždycky…
 Jednoho dne se Chuck sebral a vyrazil do světa 
hledat svoje děti a jejich matky s pocitem zodpověd-
nosti a výčitkami svědomí. Jenže ne že by si všechny 
svoje partnerky pamatoval, s některými strávil jen 
velmi málo času, opilý a potmě, takže má oči na štop-
kách a ve všech dětech, které potká, hledá svoje geny. 
Navíc stárnoucí mozek už není tak zdatný, co se týče 
ochrany duševního zdraví, takže nyní Chuck běhá po 
světě a v každé trochu hezčí ženě přiměřeného věku 
vidí svojí někdejší partnerku, v každé odvážné dívce 
(ovšem jeho nejstarším dětem může být klidně tři-
cet, tak kdo ví, jestli náhodou už není dědeček!) svojí 

dceru a v každém namakaném chlapci svého syna. A 
ve volných chvílích jde po stopách těch žen, o kterých 
má přece jen o něco víc informací, pamatuje si jejich 
stará bydliště, ví, kde pracovaly nebo zná jejich staré 
známé. A navíc se zdá, že jsou všichni zapleteni do 
těch nejakčnějších věcí, co se dějí po celém kontinen-
tě, od únosů, přepadení bank a policejních vyšetřo-
vání přes válečné konflikty a boje s kolumbijskými 
partyzány až po celosvětová spiknutí a …
 Život to není zrovna jednoduchý a obnáší 
to dost starostlivosti, ale pořád je to Chuck Norris – 
není žádné ořezávátko něčeho se jen tak nezalekne. 
Zachraňuje, pomáhá, pátrá a samozřejmě se také 
omlouvá a stará se. Něco to stojí, ale za svůj super-
manský život si nahrabal dost, aby si to mohl dovolit 
teď rozdat. Navíc to má i své positivní stránky – získá 
tím spoustu kontaktů, dostane se k lidem a věcem, ke 
kterým by se jinak nedostal, a také si ještě na stará 
kolena užije trochu dobrodružství. A to za tu srandu 
stojí!

tipy k hraní
Postava zavání spíše komediálností až groteskností, 
ale s trochou uměřenosti se dá bezpochyby hrát i 
vážně (původně jsem ji tak zamýšlel) – jenom člověk 
musí těmi příbuznými trochu šetřit a dát trochu pro-
storu i ostatním cílům (ať už při hledání konkrétní 
osoby, nebo při pomoci jí s nějakým problémem). 
Myslím, že i když se tak netváří, může to být velmi 

realistická a psychologicky hluboká postava člověka, 
který se na prahu stáří snaží dát svému životu smysl 
a je ochoten obětovat všechno, co si pracně vydobyl, 
jenom pro své ztracené děti (a ženy)…
 Systémový popis říká: „Znáte všechny ty vti-
py? Tak to je všechno pravda“ – Chuck tedy dokáže 
prakticky cokoli, ale jenom pokud o tom existuje ně-
jaký vtip s Chuckem Norrisem. V případě, že si hráč 
nemůže vzpomenout, může vymyslet nový. Spolu-
hráči mohou pomáhat.

Tato postava je inspirována reálně žijící osobností. Veškerá podobnost není čistě náhodná, ale její podoba je záměrně deformo-
vaná a nesnaží se reprodukovat realitu. Autor popírá úmysl jakkoli kohokoli pomluvit nebo jinak zpochybnit jeho pověst. Ilu
st

ra
ce

: a
ut

or
 n

ez
ná

m
ý



39

Chuck Norris  . . . . . . . . . . .4
(„Znáte všechny ty vtipy? Tak to je všechno pravda.“)

Hledající druh .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
(má konexe, zná místa, zná lidi, ví kde se zeptat, jde 
za svým cílem, je šarmantní a romantický)  

Ochraňující otec  . . . . . . . . .2
(kvůli dceři udělá cokoli, zastavuje kulky tělem, za-
chraňuje před přejetím epickými skoky, nakonec 
vždycky nějak přežije)

Stárnoucí muž .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 
(něco už zažil, myslí na zadní vrátka, docela obstojně 
luští křížovky, má krizi středního věku a revma)

STATISTIKY
Risus

hodnocení

Ecthelion
Poutavost: 3 Plastičnost: 3
Hratelnost: 2 Styl:  4

Stárnoucí akční hvězda je opravdu velice povede-
ná. Nejdříve jsem se po přečtení jména zhrozil, 
ale postava nás velmi příjemně překvapila. Je 
podána velice poutavě a velice humorně infor-
mativním stylem, který dotváří její specifický 
kolorit. Co je ale důležitější – kromě dobrého 
podání je i zajímavá pro hru. Chuck Norris, pro-
totyp to drsňáka, který řeší přicházející stáří, vy-
rovnává se svým životem a hledá, co zanedbal, 
se nám opravdu líbí – a to ať již jako vážná, nebo 
zběsile pulpová hra. Autor se dopustil drobného 
podvůdku, kdy nemusel vysvětlovat charakter 
postavy (protože ho všichni znají), ale vynahradil 
si to tím posunem do stáří. Neměl bych asi pro-
blém postavu uchopit a hrát… dokonce si umím 
představit i perfektní sérii, kdy každé hraní bude 
jakoby jeden televizní díl řešící nějakého jiného 
potomka.
 Dobrým prvkem jsou poznámky ke hraní na 
konci, kdy autor nabídl na svou postavu pohled 
zvenčí a způsoby, jak řešit její zapojení do hry. 

Charles
Poutavost: 2 Plastičnost: 1
Hratelnost: 3 Styl:  4

První dojem: Tváří se to jako fór, ale prej to není 
fór. Ovšem taky se tam říká, že všechny ty fóry 
sou vlastně pravda. Tak nevim. Řek bych ... doce-
la drsnej fór.
 Hodnocení: Každá postava má svůj účel a po-
rotce ho nemůže přehlížet. Tohle je podle mě 
postava pro hraní na party nebo v hospodě, kde 
člověk nechce moc dumat a chce se bavit. Z to-
hohle pohledu je skvěle hratelná a zpracování 
pro RISUS má šmrnc. Nikdo mě nepřinutí vidět 
ji plasticky, ale taky mi nezůstala úplně lhostej-
ná. Protože zestárneme jednou každej, akorát ne 
každej si to přizná, soudruzi.
 Nápady a tipy: Fakt nevím. Tenhle lehký styl 
mi nikdy moc nešel. Asi by mě donutilo dát ně-
jaké ty body za plastičnost, kdyby tam alespoň 
jedna životní láska byla, třeba i nevážně, nazna-
čená a vypíchnutá před ostatní. Možná je to jeho 
nejoblíbenější maskérka a Chuck doufá, že ona 
jediná by ho ještě mohla vrátit na plátna kin. Fakt 
nevím. Sorry, jsem úplně marnej. A taky neznám 
vůbec žádný fóry vo Chuckovi.
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Bifi
Pútavosť:  1 Plastickosť:  1
Hrateľnosť:  2 Štýl:   4

Tak pri tejto postave mi napadlo, ako by Broken 
Flowers vyzerali s Chuckom Norrisom... a nie je 
to pekný pohľad. Napriek originalite a fajn sys-
témovému poňatiu si hru s Chuckom Norrisom 
neviem predstaviť... ale ja som ani nikdy nevidel 
Delta Force.

Jonka
Poutavost:  2 Plastičnost:  2
Hratelnost:  2 Styl:   3

Super muž Chuck Norris, zestárlý, zmatený, hle-
dající své potomky. Zajímavé. Co mě tady chybí, 
jsou konkrétní věci, které Chucka trápí, demence, 
roztěkanost a jak se vůbec vypořádává se svými 
rivaly a zločinci, kteří jsou rok od roku silnější? 
A co jeho děti, jsou dobré nebo zlé? Mají něco 
z Chuckova charismatu, jeho nezdolné síly? A 
v jakých situacích by je měl potkávat?
 Jako nápad je to dobré, asi bychom to nějak 
dali dohromady, ale chybí mi více materiálu, kte-
rého by se dalo chytnout, aby bylo možno Chuc-
ka převést z myšlenky do hraní.

Peekay
Pútavosť:  4 Plastickosť:  3 
Hrateľnosť:  3 Štýl:   4

Prvú reakciu „huh?“ si autor vyslúžil už tým, že jeho postava je... no, Chuck Norris. Hneď potom nasledovalo 
„hah!“ pri predstave starnúceho Chucka, ktorý sa vydáva do sveta na quest počítania potomstva. Pobavenie 
iba stúpalo, keď sa k predstave pridalo videnie bývalej partnerky v každej peknej žene a potomka v každom 
dostatočne drsnom mladom jedincovi bez ohľadu na pohlavie. Obávam sa trochu, či by sa mi koncept po-
stavy pri dlhodobejšom hraní neobohral (človek si predsa len zvláda vypočuť iba konečné množstvo vtipov 
o Chuckovi, kým ho prestanú baviť), témy postavy mi ale prídu zaujímavé a s chuťou by som si ju vyskúšal 
zahrať. Popis postavy mi prišiel krátky, ale obsažný a úderný, celkovo mu nemám čo vyčítať. 

Vallun
Poutavost: 3 Plastičnost: 3
Hratelnost: 1 Styl:  2

Této postavě nelze upřít originalitu a zajímavost myšlenky, ale samotná postava Chucka Norrise je možná 
až příliš výrazná a všeobecně známá, takže její zapojení do hry je může způsobit komplikace. Vážnou hru 
s Chuckem Norrisem si pak představit snad ani nelze. Ultimátnost jeho schopností pak tuto představu 
předurčuje pro solo hraní. Ovšem delimitace schopností prostřednictvím vtipů o něm samém je originální 
nápad, jen škoda, že jeden z nejznámějších vtipů vylučuje zbytek koncepce postavy: „Víte, proč Chuck Noris 
nemá děti? Bůh může být na světe jen jeden.“ Ostatně, proložení charakteristiky příklady vtipů by nemu-
selo být od věci.
 Pro příště by bylo dobré se víc zaměřit na souladnost poskytovaných údajů a myslet i na meze hratelnos-
ti postavy.
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napsal Rooz    7. místo
Jenoj

Jenoj	z	družiny	vousáče,	bručouna	starýho…
Postava pro Dračí doupě

Příběh 
Pokud jdeš do lesa nasbírat trochu dřeva na oheň a najednou spatříš zkřivenou slizkou tvář zelenošedé barvy, nad kterou 
se svíjí klubko odporných malých hádků, a poslední, co zaslechneš, je husí kůži nahánějící chřestění, trochu to s tvým 
životem zamává. Avšak ještě více s tvým životem zamává, když se z ničeho nic začneš probou- zet 
na nějakém podstavci uprostřed chrámu Páně. No, aspoň to nebylo uprostřed bohoslužby. 
Trochu v šoku, ale kupodivu se všemi údy slezeš z piedestalu. To z tebe snad udělali svatého, 
nebo co? Co teď? Prohlížíš se, oblečení, vlasy, měšec s dýkou u pasu. Chrám je prázdný, 
dveře jsou však dokořán. Po prvotním šoku a prokrvení končetin hledíš ven do světla, kde 
polední slunce ozařuje kočičí hlavy. Uvažuješ, máš-li dostatek odvahy z nich vykročit…
 O hodinu později sedíš nad korbelem piva ve špinavé nálevně. Už nevnímáš divné 
pohledy, které na tebe občas vrhají, prázdný pohled věnuješ pěně, která postupně mizí. 
Ruce se začínají třást, jak si postupně více a více uvědomuješ svoji situaci, kterou mozek 
nadále není schopen zcela přijmout. Prý se tohle město jmenuje Skalem. Nevzpomínáš si, 
že bys o něm slyšel. Je to jen hloupý vtip? Kéž by, kéž by…
 Pivo už stouplo do hlavy a trochu uvolnilo mysl. Slýchal jsi o nestvůře, kterou 
máš stále jasně před očima. Báby povídačkami o ní straší malé děti. Ani ve snu by tě 
ale nenapadlo… Začínáš zvažovat, co všechno si pamatuješ. Sedíš se svojí partou v lese, 
na rožni se vesele otáčí pečínka. Kdože točí s tím klackem? No přece Svojka! Hezké 
děvče, do kterého jsi zamilovaný! A dobrá hraničářka, kam se na ní hrabeš. Hmm… A 
ten vousáč, bručoun starej! Neustále se opírající o svoji sekeru. Ani v noci ji z rukou 
nepouští. Blázen. Jak se jen jmenuje? Proč jsou všechny vzpomínky v takové mlze? 
Proč musíš vyvíjet takové úsilí, aby sis vzpomněl? Zamrazení na šíji tě téměř donutí 
instinktivně se otočit. Jasně, Krutipísek z Pískova! Tohle jméno nejde zapomenout. 
Vždycky s oblibou střílel do zátylku všem a všemi možnými bobulemi, které našel. 
Nejlepší jsou ty, které udělají největší flek… A ještě jeden… Sakra. Ale co ten 
čas? Používáš správný čas? Bojíš se to vyslovit. Jsou, nebo byli?
 Drobné na přespání ještě máš, i když si je hostinský prohlíží trochu 
zaraženě. Ale noc je to krutá, nejde usnout, nejde spát. Vzdálená volání, 
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vzdálené myšlenky se prolínají, obrazy, hlasy... 
Nakonec milosrdný spánek přeci jen přichází. 
Ráno se probouzíš na podlaze celý rozlámaný. 
Vstáváš a otvíráš okno. Chladný ranní vzduch ti 
polaská tváře. Náhle přichází palčivá myšlenka. 
Vybíháš z pokoje, míříš ke chrámu…
 U stěny potichu debatují dva 
kněží. Procházíš kolem nich kvap-
ným krokem. Hledáš pohledem. Je 
tam, jedna další socha. Srdce se ti 
zastavuje. Nakreslili před ni na zeď 
démona! Zřejmě aby ospravedlnili 
výraz hrůzy v její drobné tváři… 
Svojko, Svojko, co se to stalo? Kam jsme měli na-
mířeno? Odkud jsme šli? … Víš vůbec, jak jsem tě 
měl rád? Náhle si vzpomínáš, jak ti před odcho-
dem do lesa podává kapesník, aby sis utřel nos. 
Výmluvně se na tebe usmívá. Saháš do kapsy u 
kalhot. Kapesník. Náhle se něco mihne vzduchem 
a ťukne o podlahu. Drobné dřevěné srdíčko… Vy-
bíháš z chrámu, již nevnímáš užaslé pohledy dvou 
knězů stojících u prázdného podstavce, kteří na 
tebe zírají s otevřenými ústy. Drobná slza ti kane 
po tváři…

Popis a blíže k minulosti
Jenoj je pohledný mladík, je mu 18 let a ze světa 
toho ještě mnoho neuzřel. Vlasy má krátké, hně-
dé, rozcuchané, výraznější nos a upřímný pohled. 
Kdysi chodil vzpřímeně a sebevědomě, dnes 
působí spíše zakřiknutým dojmem. Je však dost 
inteligentní na to, aby v případě nutnosti dokázal 

svůj postoj zahrát podle potřeby. Občas je trochu 
zbrklý, důvěřivý. Po prožitcích však bude trochu 
úzkostlivý a ač je to hraničář, bude mít nadosmrti 
při pohybu v lesích neodbytný nepříjemný pocit 
a nikdy tam nebude toužit být sám.

 Je tomu třicet sedm let, 
které ho dělí od všeho, co 
znal. To může při troše sna-
hy zjistit. Hraničářem se stal 
v poměrně nedávné době. 
No… toto když si pomyslí, asi 
se sám pro sebe pousměje. 
Hned ale zase zvážní, neboť 

ho dostihne melancholie jeho situace.  Začne 
uvažovat, jak to může být sedmatřicet let. Pořád 
tomu nemůže uvěřit… 
 Používal široký meč po otci, který ovšem 
zůstal v propadlišti minulosti. Vzpomíná si, jak ho 
opíral o balvan kousek od ohně. Meč by jistojistě 
poznal, měl několik typických zubů na ostří i spe-
cifický tvar záštity. Co Jenojovi zbylo z minulosti, 
je obyčejná dýka, šaty, které se dnes již nenosí, a 
díky kterým si ho lidé ve městě zvědavě prohlíží, 
pár drobných v měšci. A pak ještě objeví pečetní 
prsten v náprsní kapse haleny. Je na něm kladivo 
a krumpáč.
 Hraničářem se stal kvůli Svojce. Vyrůstali 
spolu a byl do ní zamilovaný, co si pamatuje. Svoj-
ka byla o několik let starší a zkušenější, pomáhala 
mu a někdy i učila, i když to bylo jen málo. Kruti-
písek byl také jejich kamarád od nepaměti, hobit, 
co nebral život nikdy příliš vážně, o to více si ho 
uměl užívat. Jeho rodina se do Jenojovy rodné vsi 

přestěhovala z Pískova za obchodem. Jako děti si 
spolu všichni tři hrávali. V pozdějším věku spolu 
mohli podstoupit i nějaké malé výpravy.
 Bachor už byl na cestě s prstenem do hor, 
když se s ním střetli. Nesl pečetní prsten jakého-
si trpasličího klanu, aby ho vrátil do správných 
rukou. Požádal ho o to ve městě starý trpaslík, 
který v klanu upadl v nemilost a musel odejít. Na 
prsten při odchodu zapomněl a nyní by ho rád 
vrátil. Sám se však k sídlu klanu přiblížit nesmí. 
Tak praví trpasličí zákon. Vše se Jenojovi vybaví, 
když objeví prsten v kapse.
 Cesta pro jednoho je vždy nebezpečná, 
obzvláště v podhůří, a tak mladý Bachor byl jedi-
ně rád za společnost, i když nerozuměla žádnému 
z jeho výborných vtipů. Jediné, co Jenojovi vrtá 
hlavou, je, jak se prsten dostal k němu do kapsy, 
když ho měl vždy u sebe trpaslík. Nejspíš ale jeden 
ze zdánlivě nevinných Krutipískových žertíků. 
 Čtvrtá postava v této družině nedá Jeno-
jovi spát. Ať dělá, co dělá, prostě si nemůže vzpo-
menout, kdo to byl. Pamatuje si jen kápi přetaže-
nou přes hlavu. Toť vše.

Možnosti,  náčrty, cíle  
– pouze  pro PJ
Postava je hozena do rybníka nové doby, musí 
plavat. Nebude znát politické poměry, nové vy-
nálezy, známé osobnosti atd. Dokonce ani neví, 
kde je. Nechejme ji ale blízko původní domovině, 
aby bylo možné snadněji pracovat s minulostí. 

Motiv
Použitým motivem je ztrá-
ta. Ztráta družiny, lásky, 
současnosti…
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I možností, jak se do chrámu dostala, může být 
mnoho. Toto nechávám v rukou PJ.
 Pevnou půdu pod nohama může Jenojovi 
nabídnout nová parta dobrodruhů. To může mít 
za následek občasnou nesoustředěnost, někdy 
se může utápět v myšlenkách na starou partu 
a vzpomínat, co s nimi zažil, jindy se neubrání 
srovnávání. Bude ale vždy oddaným společníkem 
a ze všech sil se bude snažit, aby již o novou partu 
nepřišel.
 Láska v Jenojovi nepolevila. Je pravděpo-
dobné, že se bude pokoušet hledat způsob, jak 
svou lásku opět vzkřísit. Je třeba ale dát pozor na 
to, že to nebude snadné, neboť je po sedmatřicet 
let k životu vrátit nikdo nedokázal. S tím souvi-
sí i otázka, proč sám Jenoj prozřel, zda existuje 
nějaká příčina, a zda by tato příčina nemohla být 
nápomocna. 
 Bude-li chtít nová parta opustit Skalem, 
bude to pro Jenoje velmi psychicky náročné a 
bude hledat všelijaké důvody, proč zůstat. Bude 
vidět všechny šance na dobrodružství, které by 
zapříčinily setrvání v okolí města. Jedním z námě-
tů na dobrodružství může být i zmizení Svojčiny 
sochy z chrámu.
 Dále tu máme další členy staré party. 
S nimi se za třicet sedm let mohlo udát leccos. 
Hobit se mohl usadit, založit rodinu a vlastní ob-
chodní společnost. Může mít mnoho dětí, které 
mohou být dokonce v Jenojově věku. I s trpaslí-
kem se mohlo udát mnohé. Otázka je, nakolik a 
zda vůbec si bude Jenoje pamatovat a zda k němu 

bude mít vůbec nějaký vztah, protože s ním ne-
putoval příliš dlouho. Také je tu samozřejmě 
možnost, že budou stát někde jako sochy. 
 Další námět na dobrodružství se nabízí 
sám – navrácení pečetního prstenu. Otázka je, 
zda je to vůbec moudré rozhodnutí, mentalita 
trpaslíků je přeci jen dosti odlišná od lidské a na 
objevení ztraceného dědictví mohou trpaslíci re-
agovat různě.
 Osud netvora, který to celé zapříčinil, je 
další veledůležitou neznámou. Touha po pomstě 
může být silná i slabá, v tomto bych nechal hráči 
volnou ruku. Na téma netvora vzniklo v oblas-
ti, kde se vyskytl, nepochybně mnoho příbě-
hů a je pravděpodobné, že si budou navzájem 
odporovat. 
 Poslední velké neznámé tvoří Jenojova 
rodina a zázemí, které měl v minulosti, a také 
záhadný čtvrtý člen družiny, ale to už nechávám 
zcela na vás…

Závěrem
Námětů je opravdu hodně, proto upozorňuji, ber-
te je do rukou střídmě a po kapkách, využívejte 
potenciálu, který postava má, ale nezapomínejte 
ani na ostatní hráče v družině. Je by asi pramálo 
bavilo, kdyby všechny hry byly jen o Jenojovi.

Je na první až třetí úrovni, hráč si dle toho sám určí 
životy atd. Svojka byla o úroveň až tři výše. Ostatní 
postavy již nechávám v rukou PJ. Nyní je čas přidat se 
k nové družině…

Vlastnosti
Síla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12/0
Obratnost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14/+1
Odolnost  . . . . . . . . . . . . .11/0
Inteligence  . . . . . . . . . . . .16/+2
Charisma  . . . . . . . . . . . . .14/+1

STATISTIKY
Dračí doupě
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hodnocení
Bifi
Pútavosť:  3 Plastickosť:  2
Hrateľnosť:  3 Štýl:   4

Výborne napísané, kopa skvelých háčikov, výborne 
stvárnená téma straty a pritom stále vlastne bežná 
postava. Časový interval bol zvolený dobre a krásne 
to hrá na tému rôznej dlhovekosti jednotlivých rás. 
K tejto postave v zásade nemám žiadne výhrady, 
fakt dobrá práca. Strhávam akurát body za plastic-
kosť, troška mi chýba niečo zapamätateľné z jeho 
osobnosti.

Ecthelion
Poutavost: 1 Plastičnost: 2
Hratelnost: 1 Styl:  2

První věc, která nás na Jenojovi zarazila, byla existence sekce „pouze pro PJ“. To podle nás rozhodně není dobrá 
věc. Proč hráč nesmí vědět, jaké možnosti se před ním otevírají? Proč nemůže tušit, co se mohlo stát a jak? Proč 
nesmí směřovat svůj osud sám? Nenašli jsme na celé straně jedinou informaci, která by musela zůstat hráči 
utajena – jde o domněnky nebo varianty… jak je to ve skutečnosti, přece neví. Navíc – nota bene – postava 
je určena pro hráče, proto nám existence tajné sekce, kterou si nesmí číst, přijde vyloženě kontraproduktivní. 
Další problém s touto sekcí je, že bez jejího přečtení jsme postavu opravdu nepochopili. 
 Autor důkladně probere vzpomínky a minulou skupinu postavy, aby pak tento popis ukončil větou „Nyní 
je čas přidat se k nové družině…“. Bez znalostí z „tajné“ sekce bychom nevěděli, že došlo k časovému posunu 
jen o několik let a tyto informace tak mohou být určitým způsobem relevantní (jak by bez těchto znalostí hráč 
věděl, že nemá opouštět sochu své milé?). Po přečtení se nám zdála pravděpodobnější varianta, že se postava 
objevila v jiném čase a na jiném místě a všechny dosavadní informace tak jsou naprosto bezpředmětné. I tak 
se nám zdá, že se informace o minulosti a současnosti se příliš nepotkávají a věci z minulosti nejsou hráči příliš 
ku prospěchu…

Charles
Poutavost: 2 Plastičnost: 2
Hratelnost: 2 Styl:  2

První dojem: Klasický hraničář, který skočil časem a minulost i svou lásku nechal mnoho let za sebou. Má v sobě takovou zvláštní tesknotu. A taky je tu úplně opravdický 
rukou kreslený obrázek. Už jsem říkal, že mně tyhle věcí dojímají?
 Hodnocení: Pěkný nápad s několika zaškobrtnutími. Samotný skok časem není pro zajímavost postavy dost silný. Plastičnosti by pomohl alespoň nějaký zajímavý kon-
takt v Jenojově současnosti. Taky hrozí, že pokud družina bude mít agendu mimo město, stráví půlku hry Jenojovým přemlouváním k odchodu. Popis má atmosféru, ale 
dost přešvihl stanovenou délku.
 Nápady a tipy: Úvodní text má pomoci vžít se do Jenojovy situace. Víc by ale pomohlo dát mu nějaké stéblo naděje – konkrétnější náznak, že je možné se nějak vrátit 
v čase a nebo probudit Svojku. Tuhle úlohu by mohl splnit i nějaký ten zmiňovaný kontakt v současnosti. Snad by se mohl Jenoj potkat s roztěkaným alchymistou, který 
nabízí peníze za ulovení dosud žijící nestvůry a zdá se, že toho o ní ví hodně. Nebo by se mohl doslechnout o Svojčině neteři a s ní pátrat v minulosti jejího rodu, jestli právě 
Svojka nebyla pravým cílem nestvůry. A rozhodně by stálo za to nějak méně krkolomně vysvětlit to „zapomenutí a návrat“ trpaslického prstenu, který nesl Bachor.
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Jonka
Poutavost:  2 Plastičnost:  3
Hratelnost:  3 Styl:   2

Jenoj je nesložitá postava vhodná pro snadné 
zapadnutí do družiny. Na Jenojovi se mi líbí, že 
má spoustu návrhů, jak může jeho příběh po-
kračovat. Co mi na něm trochu nesedí je to, že 
trochu nerozumím tomu, že něco se stalo před 
desítkami let, ale Jenojovi je 18 let. Co se stalo? 
Sice to nechává prostor otevřený pro fantazii, ale 
rád bych slyšel od autora jeho verzi. Možná by i 
sedělo, kdyby neuběhlo těch let tolik, ale třeba 
jen půl roku. Je nějaký důvod, proč uteklo tolik 
let?(*) Jestli ano, tak se jej bohužel nedovíme. Ji-
nak není postavě co vyloženě vytknout.
 (*) Díky dalším porotcům jsem byl uvědoměn, 
že to, co způsobilo tu dlouhou, pauzu byla medů-
za. Teď už to dává smysl ,-)

Peekay
Pútavosť:  4 Plastickosť:  2
Hrateľnosť:  3 Štýl:   2

Úvodné vety popisu postavy ma rozhodne zau-
jali a navnadili na ďalšie čítanie. Prebudenie sa 
po skamenení a strata spomienok sú zaujímavé 
motívy, uvedomenie si stratenej lásky na mňa 
taktiež silne zapôsobilo. Celkovo mám dojem, že 
postava stojí a padá na tom, ako PJ uchopí témy, 
okolo ktorých sa točí. Ocenil by som trochu viac 
informácií o osobnosti postavy – mám dojem, že 
rozpis stratenej družiny išiel na ich úkor.  Dobrým 
nápadom je oddelenie hráčskej a PJskej časti, aj 
keď mnohé informácie v nej rozhodne patria do 
separátnej časti, do rúk Jenojovho hráča. Tento 
nedostatok je dôvodom zníženého počtu bodov 
za Štýl, inak sa mi celková úprava príspevku páči.

Vallun
Poutavost: 4 Plastičnost: 3
Hratelnost: 3 Styl:  3

Jenoj, hraničář z rodu lidí, je výborně a jednodu-
še napsaná postava s velmi zajímavým osobním 
příběhem a bohatou nabídkou životních cílů. 
Obsahuje všechno potřebné pro její zahrání a to 
hned několika směry. Ocenit lze i velmi vhodně 
podaný družinkotvorný potenciál a originální 
vypořádání se s povinnou ingrediencí. I když je 
otázka, čím by, relativně slabší hraničář, mohl být 
Jenoj družince prospěšný? Neuškodilo by více 
přizpůsobit jazyk představované postavě a klid-
ně rozvést některé pasáže tak, aby bylo postavě 
vtisknuto více osobitosti, byť je na současné po-
době naopak ocenitelná její široká použitelnost. 
Při hraní postavy bude potřeba si dát pozor, aby 
to nesklouzlo k potterovskému pojetí magie lás-
ky (ono srdíčko v kapesníku jako možná ochrana 
před zkameněním), která se k DrD příliš nehodí.
 U příští postavy není třeba se bát popsat i její 
silnější stránky a nebát se použít osobitějšího 
jazyku, který místy probleskuje, aby byl v zápětí 
zakryt snahou o formálnější vyjadřování.
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napsal Ebon Hand   8. místo
Komaka

Kobold, poslíček Mága, zlodějíček

Komaka je mužík drobné postavy, lidem sotva po 
pás. Žádné svaly, ale mrštný je jako pstruh v horské 
bystřině. Sotva si stačíte všimnout drobné postavy 
ve vínové kazajce a černé lovecké čapce se zele-
ným brkem rajky, jež se vám v davu přístavního 
tržiště mihla pod nohama.
 Psí tvář zdobí kozí bradka.

 Komaka žil spokojeně v norách svého síd-
liště v Západním hvozdu se svým klanem a těšil 
se z radostí svého bezstarostného života. Posta-
vou nijak nevynikal, byl jen chytřejší než 
ostatní. Jen do dne, kdy k norám dorazili 
rozjaření pobudové značně posílení laci-
nou kořalkou. Rozhodli se vykouřit z těch 
nor obyvatele, ať už je to cokoliv, protože 
každý má něco cenného. Jedním z prvních, 
kdo se jim dostal do ruky, byl Komakův bratr. Lotři 
jej podrobili tak tvrdému výslechu, až jej ubili. Do-
dnes má Komaka noční můry, kdy slyší bolestivý 
křik bratra, který skončil hlasitým chřupnutím. 
Toho dne, kdy se třásl zlobou a bezmocí v ústí 
nory, si odpřisáhl, že ty chlapiska najde a že budou 
litovat.
 O půl roku později se mu podařilo svou 
lámanou lidskou řečí a posunky přesvědčit domá-
cího sluhu starého čaroděje, že jim bude užitečný a 
ušetří mnoho práce, když ho vezmou k sobě domů. 
Sám chtěl za jakoukoliv cenu pryč z ulice, kde se 
stával centrem posměchu a šikany výrostků i ko-
lemjdoucích, bezdůvodně rozhořčených lidí. 
 Za pár měsíců získal místnůstku z bývalého 
chlíva, šaty a poslání. Pro starého mága nosil psaní 
a drobnosti po celém městě. Když bylo potřeba, 
sledoval vybrané osoby na jejich schůzky. Zlepšil 
se v řeči a již nemá panickou hrůzu z velkých lidí. 
 Dokonce i lidé, kteří se mu dříve vysmívali, 
k němu nyní drží respekt. Vždy si dobře pamato-
val, kdo mu ubližoval. Několikrát mu přisuzovali, 
když po jeho napadení našel hrubián ve své kapse 
škorpióna či jedovatého pavouka v botě. Věděl, že 

pokud ho nechytí, jak tam havěť dává, nikdo mu 
to již nedokáže. Též se od mistra naučil dvě kouz-
la: spook a grease, které neváhal použít v nouzi či 

jako drobnou pomstu. Tyto jeho škodolibé 
pomsty mu zase vrátily do tváře štěkavý 
smích. Náramně se bavil, když třeba hro-
motluk s výkřikem vytáhl z kapsy raka 
přicvaklého na prstu. Jeho grandiózní po-
čin byla krádež zlatého náramku jednomu 

hrubému námořníkovi spuštěním velkého kraba 
na provázku z krovu až na stůl, kde krab reflexivně 
sevřel náramek a Komaka si jej ve vší tichosti vy-
táhl k sobě.
 Přístav zná velmi dobře, každou skulinku, 
každou skrýš, každou střechu. Starému kouzelní-
kovi je velmi vděčný za domov i volnost pohybu. 
Díky tomu začal pátrat po chlapech, kteří napadli 
jeho sídliště a připravili ho o bratra. Ačkoliv zatím 
neví, co si nimi, až je objeví. Pokud pro získání in-
formací či za službu musí zaplatit, vždy na tržišti 
ukradne nějakou cetku či peníz, čímž zaplatí. Nic 
neuzme v mágově domě, protože nechce riskovat 
ztrátu tohoto bezpečného úkrytu. 
 Kamarádí s mladou liliputkou z kejklířské 
rodiny v dolním přístavu a několika výrostky.  Chtěl 
by být jednou vážený občan, ať již svého sídliště, 
nebo ještě lépe v lidském přístavu.
 Bojí se hrubiánů, násilníků a psů. Má rád 
všelijakou drobnou havěť.
 Familiár z drobné havěti je na zvážení 
hráče.
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Používáme podomácku upravený systém a vlastní 
svět.

Atributy  Dovednosti
Síla   7 Pohyb a skrytí v davu 
Obratnost 17 Looting
Odolnost 9 Lezení po úzkých prostorách
Inteligence 11 Nůž
Moudrost 9 Orientace
Charisma 9 Přežití v lese

Kouzla
spook
grease

Zlodějské dovednosti na 3.úrovni 

STATISTIKY
Advanced Dungeons and dragons

hodnocení
Bifi
Pútavosť:  2 Plastickosť:  3
Hrateľnosť:  3 Štýl:   4

Veľmi jemná postava, načrtnutá tak akurát, s veľ-
mi sviežou povahou, aj keď s nie úplne originál-
nou motiváciou. (Na pery sa mi derie Meno vetra 
a možno tam vidím aj inšpiráciu z predchádzajú-
cich ročníkov.) Lilipután je super, aj drobná háveď 
a strach zo psov. Má to celé hlavu a pätu, v zá-
sade nemám čo vytknúť snáď len s výnimkou, 
že ponecháva veľa otvoreného priestoru – je to 
postava, ktorá v rukách dobrého hráča ožíva a je 
skvelá a zapamätateľná, avšak v rukách slabého 
hráča je riedka a fádna.

Ecthelion
Poutavost: 3 Plastičnost: 3
Hratelnost: 3 Styl:  3

Komaka je příjemná postava. Velice pěkně a pouta-
vě představená, s dostatečným prostorem pro dal-
ší hru i zázemím a opoře v minulosti i přítomnosti. 
Chybí mu sice nějaký konkrétní a aktuální cíl (vypá-
trání vrahů jeho bratra a usazení jsou spíše otázkou 
vzdálenější budoucnosti), ale nahrazuje to nabídkou 
konkrétnějších úkolů, činností nebo cílů. Celkově na 
mě ta postava působí trochu krátkodoběji (nijak ve 
zlém) z hlediska cílů a života, který žije. Je jen ma-
lým pánem ve světě, ve kterém žije, a proto se těší 
z maličkostí a žije pro dnešek. Prostě příjemné. 
 Z hlediska uchopitelnosti pro hru myslíme, po-
skytuje dostatečný materiál, takže by neměl být 
problém ji vzít a hrát. Je popsána poměrně stručně, 
ale o to více vynikne a rozhodně to není na škodu.

Jonka
Poutavost:  3 Plastičnost:  2
Hratelnost:  2 Styl:   2

Komaka vypadá na fajn postavu, která se musí dobře hrát, protože je už od pohledu milá. Hodně mi ale ne-
sedí pár věcí z historie. Jak to, že koboldík vyrůstá ve hvozdu u svého kmene a za půl roku se nechá najmout 
u čarodějova sluhy, protože už jej to ve městě nebaví? Tady mi to „trošku“ hapruje. Doporučil bych srovnat 
si minulost tak, aby v ní věci dávaly smysl. Druhá věc je ta, že v historii postavy se objevuje smrt bratra, ale 
poté se na ni nějak zapomnělo a už se dál toto téma nerozvíjí. To je trošku škoda.
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Charles
Poutavost: 2 Plastičnost: 2
Hratelnost: 3 Styl:  3

První dojem: Malý kobold, jenž nosí v hlavě velkou pomstu. Neví ještě jak, neví komu, ale bude to strašlivé. Ty 
drobné zlomyslnosti, které zatím provádí, jsou jenom taková rozcvička. Trochu mě jako ctitele češtiny popudily 
nepřeložené anglické názvy kouzel.
 Hodnocení: Pomsta je hodně profláknutý motiv. Ale Komaka to zachraňuje tím, že jako malý kobold se zmů-
že tak nanejvýš na toho škorpióna v kapse. A pokud by si jej někdo spojoval s vraždou, hrozí mu, že nedosáhne 
svého cíle stát se váženým občanem. Styl popisu je trochu uspěchaný a nehotový, ale hrálo by se to asi pěkně.
 Nápady a tipy: Stálo by za to přidat jeden odstavec o Komakových kontaktech. Je mezi nimi někdo, na koho 
by se mohl obrátit s žádostí o tajnou pomoc, až nalezne viníky? A má někdo z jeho známých naopak důvod jej 
(pro)zradit, třeba kvůli nějaké křivdě? Jeden odstavec také mohl posloužit k přiblížení nějakého detailu z Koma-
kovy běžné denní agendy, na který by se dalo navázat dobrodružství nesouvisející přímo s pomstou. Třeba někdo 
odhalil, že ho sleduje. Možná nějaké z čarodějových psaní ztratil nebo mu ho ukradli a on to nikdy svému mistrovi 
nepřiznal.

Peekay
Pútavosť:  1 Plastickosť:  1 
Hrateľnosť:  1 Štýl:   2

Príspevku by prospelo, keby si ho autor pred odoslaním ešte raz po sebe prečítal – sem-tam chýbajú pís-
mená či slová, miestami kusy viet(*). Element straty mi príde použitý skôr okrajovo, iné motívy ho prebíjajú 
(napríklad pomsta). Popis osobnosti postavy mi príde nedostatočný, určite by som chcel ako hráč postavy 
vedieť viac – nielen nejaké slabé stránky či čokoľvek, čo z neho spraví uveriteľnejšiu postavu, hodilo by sa 
aj niečo viac o jeho silných stránkach okrem „pomstychtivý vreckár a figliar“. Celkovo by som povedal, že sa 
jedná o potenciálne zaujímavý prvý nástrel, rozhodne však nie o plne rozpracovanú a hotovú postavu. 

(*) Organizační poznámka: Všechny postavy prošly před zveřejněním korekturami. Podobné výtky porotců 
se vztahují vždy k neopravené verzi.

Vallun
Poutavost:  3
Plastičnost: 3
Hratelnost: 3
Styl:  2

Komaka je jedním z několika zástupců nelidských 
postav v soutěži, takže tento koboldí zloděj za-
ujme již tím, kým je. Atuor se příliš nenechal 
omezovat povinným prvkem, který prostě splnil a 
dál psal postavu podle svých představ a výsledek 
určitě není špatný. Postavě neschází nápaditost 
a hráčům informace k jejímu hernímu uchopení. 
I přes svůj malý vzrůst by si možná zasloužil více 
prostoru, aby některé rysy více vynikly. Je otáz-
kou, co by Kamaku přimělo vydat se s případnou 
družinkou někam mimo město. Sympatická po-
stava, které by prospělo trochu lepší formální 
zpracování.
 Cvik, je to, co dělá mistra a rovněž to, co pro-
spěje autorovi k tomu, aby tvořil postavy praktic-
ky perfektní.
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napsal Leonidas    12. až 13. místo
Leon

 Dětství v díře
Není to snadné vyrůstat v ulicích Arynaru. Zvláště 
když jste malý kluk, kterému nikdo neřekne jinak 
než „vodprejskni, nulo“nebo „vypadni do stok“ 
vždy, když jen na chvíli opustí tu smradlavou a špi-
navou ulici u jižní zdi města. Stoky, díra, žebrácká 
čtvrť. Každý ji nazýval jinak, ale vždy každému bylo 
jasné, o čem je řeč, i když popravdě moje rodná uli-
ce lidem z okolí moc často na jazyk nepřicházela. 
Zato zdejší na ni nadávali pořád. Ani já nebyl vý-
jimkou. Nenáviděl jsem to tam a pravidelně jsem 
utíkal z domova, jak nejdál to šlo, i když to větši-
nou moc nešlo. Většina stráží lidi, co vyběhli z díry, 
chytala a odváděla obratem zpátky. Nikdo nechtěl, 
aby se po městě potulovala pochybná verbež. Čas-
to u nás končila i spousta cizinců. Prostě platilo, že 
šaty dělají člověka. Nemáš alespoň trochu slušné 
šaty? Šup s tebou do díry. Vlastně jsme byli chudá-
ci zavření s nuzáky. Začarovaný kruh. 
 Kdo se sem jednou dostal, už neměl šan-
ci na návrat, ale tomu já nevěřil, nebo jsem spíš 
nechtěl uvěřit. Pořád jsem doufal, že jednoho dne 
budu moci vylézt z tohohle hnízda nechutnosti a 
procházet se ulicemi města jako ostatní normální 
lidé, ale dlouho mé prosby nikdo neslyšel. Dál jsem 
musel trpět život na místě, kde byla kriminalita na 
denním pořádku. Každý den někomu vyrabova-
li dům a pokud se snažil o odpor, tak se přidal k 
jedné či dvěma mrtvolám, které se znenadání ob-
jevily uprostřed cesty. Vlastně se často vraždilo i 
ve dne, ale říkat těm jatkám vraždy by se snad ani 
neslušelo, prostě tady lidé umírali ve dne v noci. 
A násilná smrt vlastně ještě nebyla tím nejhorším, 

co vás tady mohlo potkat. Mnohem bolestivější byl 
pohled na všechny ty polomrtvé lidi, které sklátila 
nějaká nemoc, a že jich tam bylo. Jako much. Co 
byste taky mohli čekat od zdraví na místě, kde 
se většinu roku brodíte po kotníky ve splašcích a 
bordelu, co lidi vyhazují na ulici. Přitom jen o blok 
vedle už mají na hlavní cestě kanál a vedle každé-
ho domu je ulička na odpad, aby se neválel přímo 
na chodníku. Ale tady? Kdo by se staral. Vždyť tady 
byli jen lidi na odpis. Myslím, že všichni zvenčí jen 
čekali, kdy tady konečně všichni chcípneme. Jed-
noho nehezkého léta se jim jejich přání také má-
lem vyplnilo. V díře vypukla epidemie. Zemřela mi 
na ni rodina a já zůstal na celém mém světě sám.  
Vyvezli je na ulici a hodili na hromadu těl k ostat-
ním. Potom přiběhli vojáci, něčím je polili a pod-
pálili. Chtělo se mi zvracet, to ostatně skoro pořád, 
ale teď to byl opravdový odpor procházející celým 
mým tělem. Nakonec jsem se rozhodl, jako vždy, k 
útěku.

Buď a nebo  
Proklouzl jsem kolem stráží na konci ulice a při-
krčen za bednami a ve stínu bočních uliček plížil 
jsem se směrem do středu města, směrem k lepším 
čtvrtím, když v tom mě znenadání někdo popadl 
za límec a já už v duchu proklínal boha, že mě zase 
chytl nějaký strážný. K mému údivu to byl nějaký 
prostě vypadající pohublý chlapík. Chvíli na mě 
jen tak koukal a pak najednou vyštěkl, že prý ví, 
kam patřím, ale že mi může pomoci zůstat venku, 
pod podmínkou, že pro něj začnu makat. Nejdřív 
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jsem si myslel, že se mi splnil sen, když v tom po-
psal teoretickou náplň mé práce. Chtěl po mně to, 
co se mi celý život tolik příčilo a k čemu jsem nikdy 
nechtěl sklouznout. Chtěl, abych se stal zlodějem. 
Notnou chvíli jsem zápasil s chutí poslat jej do jis-
tých končin, pak mi ale došlo, že je to pořád lepší 
než chcípnout na choleru nebo 
mor v tom hnusu. S poznámkou, 
že po mně nemůže chtít, abych 
někoho jen tak zapíchl, jsme se 
nakonec dohodli a on mi uká-
zal, kde sehnat oblečení a kde 
se můžu dát trochu do kupy. 
 Když jsem konečně vy-
padal jako člověk, a ne jako oživ-
lá mrtvola, zkoušel chvíli, jak se 
umím plížit a skákat, a prostě 
připadal jsem si jako vůl, když jsem se krčil u zdi a 
za bednami na prázdném dvorku, pak přes ně ská-
kal a bůhvíco ještě. Nakonec však poznamenal, že to 
„není zas tak špatný, jak sem čekal,“ a poslal mě se 
vyspat - s tím, že na druhý den mě začne učit hýbat 
se jako zloděj, a ne jako kopyto. Po pár dnech jsme 
stylem pokus, omyl přišli na to, že mi nejlíp půjde 
páčení zámků, a tak sem se na ně zaměřil. Spolu se 
zlepšením plížení to byla skvělá kombinace pro ti-
ché vloupačky, a tak ze mě měl chlapík jednoho dne 
takovou radost, že mě představil některým svým 
kamarádům, od kterých jsem taky zjistil, na které 
oblasti si mám dávat bacha a které revíry už patří 
některým z nich. Stejně sem vybíral domy vcelku 
namátkově, tak jsem se teď akorát cíleně některým 
vyhýbal.  

Můj přítel Vrah
Jednoho osudného dne jsem se vkrádal do další 
neznámé budovy. Po té události jsem se zařekl, že 
si pro příště budu všechny cíle pečlivě vytipovávat, 
protože jsem se nechtíc vkradl do cechu vrahounů a 
jako na potvoru mě tam jeden z nich chytl. No chytl, 

nechytl, všiml si mě, ale nebyl moc 
bystrý, takže jsem to ukecal, že jsem 
tam cíleně, že mě poslali od nás, že 
budu potřebovat na další akci něko-
ho, kdo mi píchne. No ne, že se hned 
nenabídl. Uvažoval jsem v tu chvíli, 
jestli se neprásknout a nenechat 
podříznout na místě. Rychle jsem si 
to ale rozmyslel a raději se smířil s 
přetrpěním toho hrdlořeza. 

 Ukázalo se, že to není úplně nejhorší kom-
binace, když se náhodou něco u tvrdších oříšků 
zvrtlo, on vyřídil špinavou práci a mě alespoň ne-
chytli. Docela slušně se mi časem zvedala životní 
úroveň a já si začal dopřávat požitků právoplatného 
měšťana.  Bohužel měly naše společné rabovačky 
nemilý vedlejší efekt, totiž že se na mě přicucl jako 
klíště. Prostě nebylo možné se ho v relativně ma-
lém městě, jako je Arynar, zbavit. Potkával jsem ho 
v hospodách, prostě všude, a vždycky, jak se připil, 
hrdě rozhlašoval, že jsme děsní kámoši, když už se 
s námi tedy někdo dal do řeči. Jednou, to se zase na-
dral, si k nám přisedl nějaký, taky značně přiopilý, 
chlapeček z vyšší společnosti a začal se naparovat. 
Ty jeho kecy byly sice na zabití, ale už od mala jsem 
je slýchal dvacet pět hodin denně, takže mě už ni-
jak nevyváděly z míry, zato se Sithem to šilo a bylo 

vidět, že nemá daleko k tomu skočit mu do úsměvu. 
Když jsem si všiml prstenu, který měl ten klučina 
na ruce, vyrašil mi v hlavě plán, jak se toho marno-
tratce konečně zbavit jednou pro vždy. Bylo to sice 
kruté, ale pěkně vymyšlené. Ten kluk byl totiž syná-
ček starosty a kdyby ho Sith podřízl, nebo možná i 
jen zranil, tak by se do druhého poledne houpal na 
provaze. Jak říkám: kruté, ale účinné. 
 No, k mé smůle ve chvíli, kdy jsem se vrá-
til do reality, už byl ten mladej na odchodu. Po pár 
dalších rundách jsme vyrazili taky a jak na potvoru 
jsme na něj narazili za rohem hospody, kudy vedla 
zkratka. Jak si nás mladej všiml, tak se do nás pustil 
s novou vervou. Bylo mi jasné, že tohle není ta pravá 
chvíle, ale to už se na něj hrnul dalším alkoholem 
posilněný Sith. Ani se nestačil podivit a už mu pro-
jela dýka krkem. Spadl na zem. Jen tak. S širokým 
úsměvem na rtech. Tuhý jak špalek. 
 

Nejdál od domova
V tom se něco šustlo na rohu a průser byl na světě. 
Vražd měl za sebou Sith už bezpočet, ale po vraho-
vi mrtvého syna půjde starosta klidně přes další 
mrtvoly, dokud ho nedostane, a tím víc bude mít 
prostředků, že má prý nějaké vztahy s královskou 
rodinou. Já vrah nebyl, ale byl sem tam s ním, a to v 
době, jako je tato, úplně stačí. Ukázal jsem Sithovi, 
koho že to podřízl, a pro jednou jsme se shodli na 
tom, že je čas vypadnout z rodné vísky. Sice jsem 
pořád Sitha neměl rád, ale mé naděje na přežití, 
bez někoho, kdo bez váhání zabije, byly velmi 
malé. 

Motivy
Dítě (období Leonova dět-• 
ství zásadně ovlivnilo jeho 
charakter)
Ztráta (ztráta rodiny byl klí-• 
čový zlom v jeho životě)
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 Útěk se vydařil. Stráže si ani nevšimly, koho 
pouštějí ven z města, a my se vydali na první cestu 
mimo jeho zdi. Minuli jsme pár vesnic, až jsme dora-
zili do jednoho z dalších větších měst království. Ze 
začátku to bylo nic moc. Nové město, ulice, stráže a 
vůbec, ale i přesto se nám dařilo alespoň přežít. Netr-
valo však dlouho a osud nás stejně dostihl. Osud má 
ovšem zvláštní smysl pro humor a tak nás po jedné 
neúspěšné akci, kdy si zase ten idiot musel někoho 
podříznout, chytili a naložili spolu s dalšími trestanci 
do vězeňského vozu a kamsi expres poslali.  
 

Samota
Po nekonečně dlouhé cestě nás však nečekala vy-
kládka před popravčím špalkem, nýbrž výhled na 
rozsáhlé údolí obklíčené horami na jedné a vojáky 
na druhé straně. Naši spolucestující nečekali, až 
jim dvakrát zavelí, a rozutekli se na všechny strany. 
Já se ještě pokusil o pár dotazů na strážné, což na-
konec přineslo částečné ovoce. Krom vyhrožování 
propíchnutím jsem se alespoň dověděl, kudy na 
jakési místo zvané Samota. Lepší než chcípnout v 
lese, řekl jsem si a otočil jsem se, že to půjdu říct 
Sithovi. Jako bych to netušil. Nechal jsem ho minu-
tu bez dozoru a už se chtěl pustit ručně a stručně 
do jakési holčiny. Rázně jsem vkročil do situace a 
odehnal ho od ní. Trochu jsem ji přeměřil pohledem 
a došel k závěru, že šestnáctiletá holka s nevinnou 
tváří by se mohla hodit. Časem by mohla nahradit 
Sitha. Vypadá rozhodně méně krvelačně a hodila by 
se na odvádění pozornosti. Tak či tak, Sith už se k 
mému rozhodnutí kupodivu nevyjadřoval a celou 

cestu byl nějaký divný, né že by normálně nebyl, ale 
byl ještě zamlklejší a zaraženější než obvykle... Už 
tady trčíme měsíc. Splašili jsme nějaké to vybavení. 
Není to tu nic extra, ale přežít se dá. Sith a Mara, tak 
se ta holka jmenuje, se stále celkem ignorují. Sith je 
pořád nějakej divnej a sem tam se někam vytratí.
 (Poslední odstavec je již uvedení postavy do 
velmi konkrétního prostředí a do statistik již není 
promítnut.) 

Budoucnost
Především zbavit se co nejdřív svého společníka, 
ovšem tak, aby to pro postavu neznamenalo ohro-
žení sebe samé, ať už přímým pokusem o zabití, 
nebo z důvodu ztráty agresivního ochránce.
   Rozpolcenost postavy, která v noci lou-
pí a ve dne se snaží chovat jako běžný měšťan, se 
může a nemusí neblaze projevit na jejím chování či 
psychice. 
 Zajímavá situace by mohla nastat, pokud by 
se začala nějaká jiná postava více pídit po Leonově 
životě (milenka, pobuda, dobrodinec snažící se o 
jeho nápravu)
  Leon není rád, že je, kým je, tudíž bude smě-
řovat do vyšší společnosti, bude se snažit o další 
studium a celkové začlenění se do vyšší vrstvy, kde 
poté může nastat další zlom v jeho pohledu na svět, 
kdy narazí na zkaženost bohatých, která je obdobou 
toho, co vídal jako dítě. V tu chvíli může začít naplno 
využívat všech svých schopností pro vlastní intriky, 
či práci pro „vyšší dobro“.

Původně byla postava vytvořena pro LARP Samota s 
dovednostmi Omráčení, Svazování, Převleky, Obírání 
a Pokročilé páčení zámků.

Apekty
Přeživší chudák   
Štvanec   
Zloděj-vykradač  

Dovednosti
Běh  . . . . . . . . . . . . . . . .O
Cestování  . . . . . . . . . . . . .O
Dvojí život .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .O
Odolnost proti nemocem  . . . .O
Přemlouvání  . . . . . . . . . . .OO
Vzdělání .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .OO
Páčení zámků .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .OO
Přežití  . . . . . . . . . . . . . . .OOO
Život ve městě  . . . . . . . . . .OOO
Plížení  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .OOOO

STATISTIKY

Fate
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hodnocení
Bifi
Pútavosť:  2 Plastickosť:  1 
Hrateľnosť:  3 Štýl:   4

Postava je skvele napísaná, aj takýto jednoduchý a v zásade neoriginálny koncept je možné podať s finesou 
a šarmom. Mám pocit, že kicker by bol výborný aj keby hra začínala v momente nad chladnúcim telom sta-
rostovho syna – autorovi sa tak-tak podarilo vyhnúť tomu, aby postava bola „overdone“, a to predovšetkým 
vďaka tomu, že zapojil sviežu motiváciu „zbaviť sa svojho spoločníka“. Konflikty medzi Marou a Sithom by 
určite vydali na mnoho dobrých scén.

Ecthelion
Poutavost: 2 Plastičnost: 3
Hratelnost: 3 Styl:  2

Postava je pojata poměrně zajímavě, ale opět (jako i některé další postavy zaslané do soutěže) trpí problé-
mem rozvleklé historie. Autor poměrně sugestivně vylíčil zázemí postavy a uvedl pro ni mnoho detailů, aby 
je následně pohřbil tím, že postavu od této minulosti odřízne. Leon byl poslán do vyhnanství a jen tak se 
vrátit nemůže (pokud kdy, tak to bude za velmi dlouhou dobu), takže jsou nám všechny informace a popisy, 
které zde byly prezentovány, v podstatě k ničemu, protože je nemůžeme využít při hře. Chápeme, že jde 
rovněž o formování postavy, ale tato minulost by se dala bez problémů stáhnout na několik málo odstavců 
místo tří stran. Zbylo by pak místo na nějaké motivy, které by hráč mohl využít přímo v další hře (takových 
je u postavy bohužel málo).
 Pro uchopení postavy je myslíme informací dost a postava na nás působí docela plasticky. Další problém 
ale vidíme v pevném navázání na nějakou skupinu (vrah, děvče) – bylo by třeba postavu upravovat, aby se 
mohla přidat k jiné družině (a tedy hrát jinou hru než autor postavy zamýšlel).

Charles
Poutavost: 1 Plastičnost: 2
Hratelnost: 1 Styl:  2

První dojem: Zlodějíček vytažený z bláta chudo-
by a zapadlý až po krk do bláta morálního.
 Hodnocení: Líčení podmínek v „díře“, kde 
Leon vyrůstal, je sugestivní a dodává postavě 
hloubku. Ale přesto se nedozvídáme moc o tom, 
jak jej hrát, jaký je. Má vůbec nějaké hranice, za 
které nepůjde, když dosud se vlastně před ničím 
nezastavil a konal vše pro svůj prospěch? Leonovi 
chybí výraznější charakter a taky náznak agendy 
pro několik prvních her.
 Nápady a tipy: Pomohlo by vynechat odsta-
vec o Samotě (o němž ostatně autor sám píše, 
že pro hru nemá význam). Místo toho by se dalo 
zamyslet, jaké jsou Leonovy aktuální cíle ve měs-
tě. Možná tady už někoho zná a přes něj se chce 
dostat výš. Maru mohl potkat také zde -  v tom 
případě by ona mohla mít nějakou minulost, kte-
rá může přinášet problémy. Vůbec nejzábavnější 
by ale bylo začínat hru s Leonem v okamžiku, kdy 
se kácí k zemi starostův mrtvý syn. Celý popis po-
stavy by mohl být kratší a pro první hru by se daly 
načrtnout nějaké kontakty z původního rodného 
města. 
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Jonka
Poutavost:  3 Plastičnost:  2
Hratelnost:  3 Styl:   4

Nemůžu si pomoci, ale zdá se mi, že ingredience 
u této postavy byly využity tak napůl. Jestliže ob-
dobí Leonova dětství ovlivnilo jeho charakter, tak 
jak? To, že je lapkou, není charakterová záležitost. 
Skrytý vnitřní démon, soucit s nemocnými, apa-
tie atd. jsou už charakterové vlastnosti, které by 
mohly plynout z jeho dětství v totální chudobě. 
Nic takového však u Leona nenacházím. Ztráta 
rodiny vede sice k podstatné změně v jeho živo-
tem, ale přijde mi trochu vlažná, až vynucená. Na 
druhou stranu příběh se čte dobře, navozuje at-
mosféru prostředí a přibližuje myšlenky postavy. 
Trochu mi přijde, že v prostřední fázi popisu se 
příliš moc prostoru věnuje Sithovi a hrozně málo 
se toho dovíme o samotném Leonovi, tady pro 
mě příběh postavy trochu ubral na zajímavosti. 
Cíle postavy jsou fajn, ačkoliv bych byl raději, 
kdyby byly některé napsány daleko konkrétněji, 
a trochu mi přijde, že pro poslední dva nejsou do-
statečně známé motivy proč.

Peekay
Pútavosť:  1 Plastickosť:  1
Hrateľnosť:  1 Štýl:   3

Použitie ingrediencií „dieťa“ a „strata“ je trochu otázne, nemám dojem, že sú pre koncept postavy kľúčové. 
Popis žobráckej štvrte je veľmi pekný a evokatívny. Rovnako aj celkový popis postavy štýlom životopisu je 
remeselne dobre zvládnutý, trochu mi v ňom však chýba niečo originálne, čo by vo mne vyburcovalo túžbu 
si postavu zahrať. Podobne mi na postave chýba nejaká slabosť, ktorá by jej dodala ľudský rozmer – chvíľu 
sa zdalo, že takouto vlastnosťou by mohol byť odpor k zabíjaniu, v odstavci „Môj priateľ vrah“ však autor 
túto ilúziu nonšalantnou vetou spoľahlivo rozbije, podobne ako neskôr ďalšie potenciálne nástrely. 
 Moment, v ktorom postava „prichádza do hry“ (teda koniec životopisu) mi príde menej zaujímavý ako 
mnoho z predošlých udalostí – keby som si mal vybrať, ako postavu hrať, asi by som za moment vstupu 
do hry bral napríklad smrť starostovho syna. Uvedomujem si, že cesta postavy je pravdepodobne určená 
potrebou „natlačiť“ postavu do začiatočných podmienok LARPu, podľa mňa jej to však uberá na kvalite. 
Celkovo by som ocenil členitejšiu psychológiu postavy, nejaké obmedzujúce zásady či silnejšie väzby na 
prostredie. Myslím, že tak, ako postava bola zaslaná do súťaže, by mal jej potenciálny hráč trochu problém 
s jej stvárnením, text neobsahuje dostatok vodítok. 

Vallun
Poutavost: 2 Plastičnost: 3
Hratelnost: 2 Styl:  1

Postavu lze uchopit hned několika způsoby a nelze pominout ani v některých pasážích velmi povedené 
naturalistické popisy, ovšem celková úroveň vyjadřování poněkud kazí výsledný dojem. Povinný prvek je 
formálně naplněn, ale v postavě se projevuje spíš proto, že je to výslovně řečeno než, že by byl jeho vliv 
přímo rozeznatelný. Postava by rovněž potřebovala doplnit něco o tom, jak vypadá a neškodilo by ani více 
rozvést schopnosti a nedostatky, nejen co se týče zlodějského řemesla.
 Autorovi by podle mne prospělo více číst, psaní pak půjde snadněji.
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napsal Skew    9. až 10. místo
Nilbog

Nilbog: Výraz ve starém gobliním jazyce zname-
nající „goblin pozpátku“. Do obecné řeči většinou 
překládán jako „fatální nedostatek fantazie“.

-Nilbogův výkladový slovník 
(který nikdy v žádném výkladu neležel,  

k úlevě všech majitelů knihkupectví)

Nilbogova story
Nilbog je goblin. Narodil se v malé rybářské ves-
ničce na jižním pólu, ale protože tam je zatracená 
kosa, přestěhovali se s rodiči na severní. Cesta 
to byla dlouhá a Nilbog z ní má spoustu zážitků, 
vzpomínek a známých, bohužel to ale znamena-
lo, že zažil celé dětství na cestách a jiné děti moc 
nepoznal.
 Na severní pól dorazili, když už byl Nilbog 
dospělý. Podařilo se mu najít si práci u elfů jako 
Santův pomocník. Mezi elfími jeho jméno moc 
nezapadalo, a protože se mu stejně nikdy zvlášť 
nelíbilo, nechal si říkat zkráceně Nib1. Santův 
pomocník je nejnižší hodnost mezi Santovými 
pomocníky, ale Nib mířil výš. Pilně vyráběl hračky 
podle norem a plnil plány alespoň na 100%.
 Když Santa viděl, jak se Nib činí, povýšil 
ho na svou pravou ruku. Nib byl nesmírně šťastný. 

Záhy ale dostal od života studenou sprchu. Nebo 
spíš ránu lopatou, když vezmeme v potaz, že žil 
na severním pólu. Když viděl, co všechno obnáší 
být Santovou pravou rukou2, rozhodl se zdekovat 
a nikdy se nevrátit. Nachytal si zásobu ryb, nasedl 
na kru a odplul hledat štěstí na jih.

Nilbogova zářivá budoucnost
Jak tak seděl na svý kře  (a že plula mrcha pěkně 
pomalu!), přemýšlel, co vlastně od života chce. Do-
spělej, ale pořád mladej goblin. Došlo mu, že chce 
zažít něco velkýho. A když goblin myslí ve velkým, 
tak myslí ***** ve velkým. K ničemu konkrétnímu 
se ale Nib ve svých úvahách nedostal. Řekl si, že se 
musí toulat nějakou dobu světem, aby na to přišel. 
Vidět spoustu malejch věcí, aby pak poznal ty vel-
ký. Vysedl někde u Skandinávie nebo kde a po ně-
jakých potížích si sehnal práci na palubě Severský 
čubky, malého plavidla kapitána What'shisnamea. 
Nějakou dobu se na ní plavill, poznával svět a malý 
věci. Ty velké ho teprv čekají.

Nilbog dnes
Co o něm říct ? Je zelenej a plešatej, většinou 
s nesmazatelným gobliním úsměvem ve tváři.  

1  Správně by se to mělo zkracovat na Nil, ale tak už se jmenuje jedna řeka, kterou na Severním pólu zná podezřele 
mnoho elfů... taky se to prej říká nulovému ukazaetli v Pascalu, ale to vás asi nezajímá, ehm...

2  Skoro by se nabízelo říct „k čemu Santa používá svou pravou ruku“, ale úchylné pubertální poznámky si raději 
nechám do poznámek pod čarou...
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Na severním pólu nejsou lidi moc odvázaný kama-
rádit se s gobliny, a tak se naučil vážit si kohokoliv, 
kdo ho neodsoudí na první pohled.
 Spoustu toho nakecá a rád vytahuje his-
torky ze svých cest. Má spoustu známých, ale roz-
troušených všude možně po světě a navíc jen málo 
z nich jsou opravdoví přátelé. Zná je spíš letmo, 
možná si vzájemně prokázali nějakou službu. Má 
nepříjemnou vlastnost padat do problémů a strkat 
nos všude možně, což se ne vždy setká s kladnou 
reakcí okolí. Vlastně spíš skoro nikdy.
 Většina těchhle věcí je dána Nibovou mi-
nulostí a taky tím, že je to goblin. Nib je ale jednou 
věcí extra zvláštní. Tou věcí je jeho kabát, jediná 
hmotná vzpomínka na bývalou práci u Santy. Ka-
bát má strašlivou spoustu kapes. Má kapsy na kap-
sách kapes, a kapsy v kapsách na kapsách kapes. 
Dohromady je jich 8003. Všechny mají pozoruhod-
nou vlastnost, že se do nich vejde mnohem víc, než 
by veškeré přírodní zákony umožňovaly - a navíc 
věci v nich nic neváží. Kamení? Smeták? Kardios-
timulátor nevlastního strejčka Funguse? Nib je 
děsnej bordelář, takže libovolná ze jmenovaných 
věcí v jeho kapsách pravděpodobně bude. A ještě 
mnohem víc.

Cíle
 Zažije Nib něco fakt velkýho ? (8)
 Udrží Nib tajemství Santovy pravé ruky ? (6) 

Role
 Goblin |  (1.úroveň, síla 1)
 800 kapes || (1.úroveň, síla 2)

Hodnoty
 Poctivost  
 Loajalita  

Šrámy:
 Neví kdy zmlknout    
 V blbou dobu na blbým místě  

Jak interpretovat  
Nibovy charakteristiky ?
Poněvadž ve Střepech se nabízí shora neomezené 
množství možností, jak pochopit konkrétní případy 
statistik postavy, raději nabízím můj výklad:
 Co je něco fakt velkýho? Cokoliv, vážně. Měla by 
to být významná událost a měla by se Niba týkat. 
Když se událost zapíše do historie, je to rozhodně 
něco velkýho. Například by mohl zapřičinit zvolení 
prezidenta Obamy. Nebo zabít Hitlera. Odpálit atom-
vou bombu (to se počítá, jen pokud to Nilbog přeži-
je). Nebo může pomoct jiné vlastní postavě naplnit 
její fakt velkej cíl (...třeba může hrát ve skupině se 
zmiňovaným Obamou...).
 Co je tajemství Santovy pravé ruky ?  Cokoliv  temné-
ho. Třeba Santa musí každej rok obětovávat nemluvňata 
temným bohům, aby mohl roznášet dárky těm živým. 
A jak to dostat do hry? Možná, že Santa poslal spe-
ciální tým ninjů, aby Niba umlčeli - jak to ostatním 
vysvětlí? Možná potká starého kamaráda Mooka, 
Santovu levou ruku, který taky o Santově tajemství 
věděl a bude se chtít o tom bavit ? Možná potká otce 
obětovaného nemluvněte, který po něm bude chtít 
vysvětlení?4

 

3 Což nikoho nezajímá a jen to zbytečně zabírá mís-
to v už tak dost rozsáhlém popisu...

STATISTIKY

Střepy snů

4 Pokud vám teď připadá divné, že chce Nib Santo-
vo tajemství udržet, asi jste právě odhalili díru v 
konceptu celé postavy. Asi by bylo lepší, kdyby to 
tajemství nějak zahrnovalo i Niba a pro něj to taky 
nebylo příjemné. Ale ty ninjy by bylo cool v tom 
zachovat...
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Goblin - Hej, Nib není špatnej, ale to neznamená, 
že nezná všechny ty gobliní fígle. Však víte, chodit 
neslyšně, bodat do zad, olizovat boty, bejt otravnej  
a tak.
 800 kapes - Nibův kouzelnej kabátek je fakt síla, 
ale má v něm jen věci, které někde našel a uzvedl 
je. Musely ho něčím zaujmout, což v překladu zna-
mená, že jsou úplně obyčejné. Tyhle předměty může 
vytahovat, jak jen se mu zachce (v rámci použití role 
v konfliktu). Pokud chce vytáhnout něco super uži-
tečného, musí za to zaplatit Snový bod (v rámci pou-
žití Naděje). Ie., funguje to v souladu s mechanikami  
ve hře.
 Poctivost, Loajalita - pokud si tohle nedokážete 
vyložit sami po svým, asi jste podvraťáckej rychloka-
bátník, hanba vám!
 Neví kdy mlčet - Nib toho dovede nakecat dost. 
Nezná etiketu, neví co je to tabu a rozhodně nepo-
zná, kdy začíná své okolí nudit, otravovat nebo rov-
nou srát5.
 V blbou chvíli na blbým místě - znáte ty situace, 
jak kilometr daleko vystřelí katapult a kolem někoho 
se začne rozšiřovat stín od toho obrovskýho padající-
ho balvanu ? Oh, well...

5 Sem vložte případnou cenzuru.

hodnocení
Bifi
Pútavosť:  3 Plastickosť:  2
Hrateľnosť:  1 Štýl:   4

Nilbog rozosmeje. Excelentná prezentácia. Avšak 
keď osekáme vtip a pisateľskú zručnosť, v po-
rovnaní s ostatnými postavami vyznieva plocho 
a prázdne. Chýba zapojenie do deja, chýba roz-
pracovanie ingrediencií, chýbajú konkrétnejšie 
ciele či cudzie postavy.

Ecthelion
Poutavost: 3 Plastičnost: 2
Hratelnost: 2 Styl:  3

Už druhá věta popisu mě málem zničila. Nilbog 
získává sympatie za velice ujetý popis a Santu. :D 
Trochu nám chybí nějaký pořádný cíl, protože 
„zažít něco velkýho“ je trochu abstraktní, ale po 
druhém čtení myslím, že je to nahrazeno „strká 
nos všude možně“ a jde spíše o trochu šotkov-
skou postavu, které by byl nějaký konkrétní cíl 
možná i na škodu. Přesto je to určitý problém, 
protože bych měl sám za sebe trochu problém 
v tom vkládat vlastní scény – postava je vynika-
jící pro odpalování nahrávek, ale trochu hledám 
vlastní míčky k nahrávce. Jinak je popsaná velmi 
pěkně, s humorem i vlastním stylem.

Charles
Poutavost: 1 Plastičnost: 1
Hratelnost: 3 Styl:  4

První dojem: No ty vole, to si snad někdo dělá 
pr... No to snad ... mhm ... mhhh ... muhahaha! A 
ještě je tu i vlastní obrázek.
 Hodnocení: Nejdřív jsem se musel dlouze na-
dechnout a připomenout si, že humorná fantasy 
je díky Pratchettovi regulérní literární i filmový 
žánr, který má stejné právo na existenci jako kte-
rýkoliv jiný. A není důvod, proč ho diskriminovat 
v RPG. Po téhle lekci politické korektnosti už jsem 
byl schopen vidět, že pro tento styl má Nilbog 
velký potenciál, a že by se člověk nemusel bavit 
jen u jeho vymazleného popisu. Ovšem plastič-
nost prostě není tomuhle stylu vlastní. A mám 
silný pocit, že Nilbog postrádá kteroukoliv ze tří 
ingrediencí (pokud nebudeme brát Santa Clause 
a jeho ninjy jako skrytý svět, ale o tom by mě asi 
musel autor trochu přesvědčovat).
 Nápady a tipy: Napsal jsem to snad dost jasně 
u Chucka Norrise, ne? Já na tohle prostě nemám! 
Chybí tam ta ingredience, tak ... možná moh ztra-
tit ten kabát. Nebo si do nějaké kapsy založil dítě. 
Nebo ... ne, fakt sorry. Můj humor, to je prostě ... 
skrytý svět.
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Jonka
Poutavost:  4 Plastičnost:  2
Hratelnost:  2 Styl:   3

Nilbog von Überwunderland, tak zní učitě celé jméno postavy. Tahle postava má vše co žánr „Wunderland“ má mít. Humor, jednoduché 
popisy, osobité předměty, ztřeštěné nápady. Přesto bych jako GM měl významnější komentáře. Zaprvé, počáteční příběh je takový moc roz-
háraný a budí dojem narychlo psaného, myslím, že by se tam dalo dát více popisů. Co se týče druhé části, kde Nilbog poznává svět, tak ta mi 
přijde vyloženě popisově odfláklá. Motiv kabátu se mi líbí. Chybí mi jasně popsaná ingredience a trochu to na mě působí spíše jako skica než 
hotový obraz. Možná trochu škoda nevyužitého potenciálu, snad to našlo zpracovat s větší pečlivostí.

Peekay
Pútavosť:  2 Plastickosť:  1
Hrateľnosť:  2 Štýl:   2

Humorný štýl písania sa ku konceptu goblina veľmi hodí. Popis jeho minulosti je podobne zábavný, potenciál tejto minulosti mi 
však príde nevyťažený – koniec-koncov, ako často už len stretnete goblina, ktorý sa živil ako Santov pomocník? S výnimkou kabátu 
(ktorý je bezpochyby zaujímavým elementom) sa však s touto informáciou ďalej nijako nepracuje. Pozitívne oceňujem odstavec 
„Ako interpretovať Nibove charakteristiky“, pri hre by to určite pomohlo. Takýmto istým spôsobom ale mal podľa mňa autor v 
samostatnom odstavci zhrnúť aj Nibove povahové črty, z textu totiž nijako zvlášť nevynikajú. 

Vallun
Poutavost: 3 Plastičnost: 2
Hratelnost: 2 Styl:  3

Nibovi rozhodně nelze upřít vtip. A ač je to rys, který rozhodně nelze přehlédnout, skrývá se za ním stručně, ale jasně vystižená a ve hře 
použitelná postavička. Pro její větší herní použitelnost by bylo třeba přidat pár dalších informací o světě, v němž se pohybuje, zejména tedy 
o odchylkách od normálu. Rovněž nebude vůbec lehké udržet hru na stejně humorné úrovni, jakou zvolil autor. Velmi zajímavým prvkem je 
santovský kabát, možná by si ale zasloužil více prostoru v osobní historii. Drobnou otázku vyvolává rovněž použití povinné ingredience.
 Pro příště by nebylo špatné věnovat více pozornosti prostředí, do nějž má být postava zasazena, a vymezit tak i její možnosti interakce.
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  Jméno: Riggli   Pohlaví: Muž
  Rasa: Trpaslík   Výška: 4‘ 1‘‘
  Povolání: Kněz   Váha: 162 lb.

Nastínění světa
Svět, ve kterém Riggli žil, by se dal označit za klasický, ve kterém trpaslíci 
mají své místo. Avšak ne vždy tomu tak bylo.
 Nikdo si už nepamatuje, kdy a jak přesně se trpaslíci objevili, ale nebyli 
zde vždy. Jedna legenda říká, že vyskákali ze země, druhá zase, že jsou to 
potomci málo vzrostlých lidí, kteří o sebe moc nepečovali a tak se stali za-
rostlými a pro některé neupravenými.
 Ať tak či onak, doba, ve které se náš příběh odehrává, trpaslíky nezná.

Riggli předtím a teď
Riggli je z doby, kdy v každém městě, vesnici, či kdekoliv jinde na trpaslíka 
určitě narazíte. Narodil se v kněžské rodině, a tak se vydal po stopách svého 
otce, děda i praděda a stal se knězem. Avšak nebyl by to Riggli, aby si to 
nepřevrátil po svém, a tak se na rozdíl od svých předků vydal na pouť, aby 
šířil slávu Trpasličího božstva.
 Riggli je veselý společník a bývá ještě veselejší, když se napije svého ob-
líbeného trpasličího piva. Jednou po dlouhé cestě, když odpočíval v hostinci 
„U Drsné minulosti“ a popíjel, přišla dovnitř divná postava v svítivě modrém 
hábitu s přehozenou kapucí přes hlavu. Riggli hned pobídl neznámého, aby 
si sedl vedle něj, hospoda byla jinak plná. Avšak to je to poslední, na co si 
Riggli pamatuje před tím jasným a pronikavým světlem.
 Když se světlo ztratilo, probral se mezi stavebním materiálem u stano-
vého městečka. Vyhrabal se zpoza něj a zvědavě se rozhlížel. To se opil až 
tak, že ho vyhodili ven z hospody? To snad není možný, vždyť měl teprve 
osmé pivo. Právě se rozednívalo, a tak usoudil, že to opravdu asi přehnal 
a má okno. Když tu se za ním ozvalo: „Hej ty malé plešaté děcko, co tu 
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pohledáváš?“ Riggli neměl rád, když se naráželo 
na jeho pleš, a už vůbec ne, když ho přirovnávali 
k dítěti. Vždyť už mu bylo 58 let. Otočil se a uviděl 
strážného, jenž sebou mírně trhl, když ho uviděl 
zepředu. A pak to šlo ráz na ráz. Strážní ho zajali a 
vedli do nějaké cely. „Sakra, co jsem večer prová-
děl,“ přemýšlel Riggli. Když tu uviděl, že stan, za 
kterým se probral, má ceduli „U Drsné minulosti“ 
a pod ním druhou cedulku „Slavnostně otevíráme 
dnes večer na počest založení naší osady.“

Povaha
Riggli je veselý a přátelský, což se mu ovšem ně-
kdy nemusí vyplatit, a to z toho důvodu, že vždy 
očekává, že tací budou i ostatní. Je tvrdohlavý 
a rád si jde za svým cílem. Umí sice naslouchat 
ostatním, ale rád se je snaží přesvědčit o svém 
způsobu řešení, což opět může vyvolávat určité 
spory. I přes to se však Riggli nepoučí a zkrátka 
už je takový.
 Riggliho víra je neotřesitelná. Věří, že vše, 
k čemu došlo, co se děje a k čemu teprve dojde, 
je na vůli bohů. Věří, že není jen jeden bůh, ale 
že každý bůh má své věřící a že bychom měli na-
vzájem pochopit i ostatní víry, protože prý tak 
budeme lepšími. Nesnaží se tedy odvracet ostatní 
od své víry, ale mnohdy to tak díky jeho jednání 
vypadá.
 Z toho všeho vyplývá, že Riggli přitahuje 
pozornost a problémy. On si to ani sám neuvědo-
muje, zkrátka to bere, že jednou se to stalo jemu, 
podruhé jinému.

Sny a cíle
Riggli by chtěl, aby každý, koho potkal, pochopil 
jeho víru a aby on naopak poznal všechny víry 
ostatní. Jeho velkým snem je napsat velkou knihu 
všech náboženství, ale proto jich nejprve musí co 
nejvíce poznat.
 Jako každý trpaslík by jednoho dne chtěl 
mít syna, jenž se vydá cestou svého otce, děda i 
praděda. Avšak co se týká trpasličích žen, dokáže 
s nimi komunikovat pouze v nestřízlivém stavu a 
tak to většinou dopadá, jak to dopadá.
 Momentálně by ze 
všeho nejdříve ale chtěl vědět, 
kde je a co se to vůbec děje. 

Zvyky a zlozvyky
Mezi jeho zvyky patří časné 
vstávání, obvykle se svítáním. 
Většinou je celý den dosti 
nesvůj, když vstává v době, 
kdy je slunce již vysoko nad 
obzorem. Kolem poledního 
má hodinu svého času vždy 
vyhrazenou modlitbám, a to 
ještě před obědem. K večeru 
si zase rád pochutná na svém 
oblíbeném pivu. Ač je to mož-
ná trochu nezvyklé na trpaslí-
ka, nemá moc rád tmu. Respektive nemá rád tmu 
při měsíčním světle. Za tmy se ve venkovních 
prostorách cítí dosti nesvůj

 Zlozvyky jsou však Riggliho taktéž velmi 
důležitou stránkou osobnosti. Často ho lze spatřit 
(a slyšet), jak se protahuje tak vehementně, že mu 
křupou snad všechny kosti a klouby v celém těle. 
Dost často si takto pokřupává prsty na rukou, ale 
i na nohou, za což sklízí nevděčné pohledy okolo-
jdoucích. A když jsme byli u jeho pití... mno, dalo 
by se říct, že to patří spíše do zlozvyků, protože  
Riggli většinou nezůstává ani u jednoho, ani u 
dvou, ba ani u pěti piv. Komentuje to slovy, že se 
musí spláchnout vše špatné, aby zůstalo jen to 
dobré.

Výbava
Vše, co Riggli měl, mu zůsta-
lo na pokoji v hostinci, od 
kterého ho dělí několikero 
stovek let. Zůstal mu pouze 
jeho svatý symbol a cestov-
ní oděv, jejž má na sobě. A 
samozřejmě pytlíček s pár 
zlatými, kterými však nesta-
čil ani zaplatit.

Motivy
Ztráta – Riggli se (varianta a) ztra-• 
til v toku času, nebo (varianta b) 
ve vlastní (?) mysli. To, jestli najde 
cestu zpět, či naplní svůj osud a 
splní cíl, jenž mu byl tímto přidě-
len, zůstává ve hvězdách.
Skryté světy (varianta a) – trpaslíci • 
nejsou nikde ve známém světě a 
Riggli je musí nalézt a přivést. Jest-
li se mu podaří takto naplnit osud 
svůj a všech trpaslíků, zůstává ve 
hvězdách.
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Poznámky pro DM
Nečtěte, pokud chcete tuto postavu hrát, a předejte 
vašemu DM.

Riggli se přemístil do minulosti díky tajemné po-
stavě z hostince. To, jaké měl úmysly, nechávám 
volné, avšak i tak zanechávám zde určité indicie, 
jak by se mohl příběh vyvíjet. 

Tajemná postava z hostince je prostředník 1. 
boha, jehož Riggli uctívá, a přemístil Riggliho 
do minulosti do doby, kdy se zhruba měli podle 
legendy objevit první trpaslíci. Dokáže Riggli 
přivést trpaslíky na světlo světa?
Riggliho přemístilo v čase nějaké neznámé 2. 
kouzlo, jež vyvolala tajemná postava z hostin-
ce. Může jít o pouhý rozmar, či o čistý záměr. 
Klíčem ke všemu je právě ta postava, jež sama 
ovládá cestování skrz čas tam i zpět a stala se 
tak svým způsobem nesmrtelnou. Je to hlavní 
nepřítel, nebo cenný spojenec?
Riggli upadl do hlubokého kómatu a v hlavě se 3. 
mu odehrává celý tento příběh. Otázka však je, 
nakolik je to pouze výplod Riggliho fantazie, a 
nakolik jen hra tajemné postavy z hostince. Ne-
začarovala celý hostinec?

Ať se rozhodnete pro kteroukoli z výše uvedených 
variant či si vymyslíte svou vlastní, výběr si možná 
co nejvíce promyslete, protože to, jak se příběh 
bude vyvíjet a co Riggliho čeká a nemine, závisí 
hlavně na tomto rozhodnutí.

Atributy
SIL  12 +1  Výdrž +5
OBR 9 -1  Reflexy -1
ODL 16 +3  Vůle +6
INT 10 0  Životy 11
MOU 14 +2
CHA 8 -1

Odbornosti
Železná vůle

Kouzla za den
0. úroveň: 3
1. úroveň: 1+1

Dovednostní body
T. * Název Hodn. Vlast. Rasa Body Různé
 Akrobacie -1 -1
Ano Čarozpyt +1 0  +1
Ano Diplomacie -1 -1
 Hbité prsty -1 -1
 Jezdectví -1 -1
Ano Léčení +4 +2  +2
Ano Naslouchání +4 +2  +2
Ano Oceňování 0/+2 0 +2**
Ano Odhalení úmyslu +2 +2
Ano Ohebnost -1 -1
 Otevírání zámků -1 -1
Ano Padělání 0 0
Ano Plavání +1 +1
Ano Použití lana -1 -1
 Použití mag. 
           předmětu -1 -1
Ano Profese +2 +2
Ano Prohledávání 0/+2 0 +2***
Ano Předstírání -1 -1
Ano Převleky -1 -1
Ano Rovnováha -1 -1
Ano Řemeslo 0/+2 0 +2**
Ano Skákání -1 -1
Ano Skrývání -1 -1
Ano Soustředění +4 +3  +1
 Šifrování 0 0
Ano Šplhání +1 +1
Ano Tichý pohyb -1 -1
Ano Umění -1 -1
Ano Všímání +2 +2
 Vyřazení mech. 0 0
Ano  Vyslýchání -1 -1
 Zacházení 
        se zvířaty -1 -1
Ano Získání informací -1 -1
Ano Znalost (Historie) 0 0
Ano Znalost (Mystika) 0 0
Ano Znalost (Nábož.) 0 +2  +2
Ano Znalost (Sféry) 0 0

STATISTIKY

*  Trénovaná dovednost, nebo do-
vednost, pro kterou není potřeba 
být trénován.

**  Kamenné nebo kovové předměty
*** Pro rozpoznání neobvyklé kamen-

né konstrukce

Dungeons and dragons 3.5e
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Domény
Propůjčená moc:

Doména Léčení - Léčivá kouzla sesíláš s úrovní se-• 
silatele +1.
Doména Země - Odvracení nebo zničení stvo-• 
ření vzduchu jako dobrý kněz odvrací nemrtvé. 
Odvracení, ovládání nebo posílení stvoření země 
jako zlý kněz odvrací nemrtvé. Počet užití těchto 
schopností za den se rovná 3 + bonusu za Charis-
mu. Tato síla je nadpřirozená schopnost.

Kouzla a schopnosti
Magický Kámen • 
Odvracení nebo ovládání nemrtvých • 
Zhoj lehká zranění• 

hodnocení
Bifi
Pútavosť:  1 Plastickosť:  1
Hrateľnosť:  2 Štýl:   4

Podobne ako u Jenoja motív postavy stojí na sko-
ku časom, u Riggliho však do minulosti. Nedobro-
voľný skok v čase vás pripraví o istoty, priateľov, 
kontakty... a Riggliho dokonca obral o jeho trpas-
lícku identitu. Chcelo by to však niečo silnejšie 
než lásku k pivu, šírenie viery a křupání. Problé-
mom tejto postavy je, že je príliš „bezpečná“ a 
povrchná. Nehovoriac o tom, že trpaslícka viera 
vôbec nie je vysvetlená (a vôbec mi tam príde 
ako trocha nedôveryhodný motív).

Ecthelion
Poutavost: 2 Plastičnost: 3
Hratelnost: 1 Styl:  2

I Riggli má sekci postavy, která není určená pro 
hráče, ale jen pro Vypravěče. Principiálně mys-
líme, že takové řešení prostě není vhodné. Proč 
nemůže hráč znát tyto možnosti? Proč se nemů-
že Vypravěč na některé z nich dohodnout a zjistit 
hráčovy preference? Pokud bych hrál postavu ně-
kolik sezení a po nich bych zjistil, že vše se ode-
hrávalo jen v mé hlavě, pak by pro mě dosavadní 
hra hodně ztratila kouzlo, protože vše, čeho bych 
dosáhnul, se vlastně nikdy nestalo. Stejně tak 
ale mohou existovat hráči s opačnými preferen-
cemi, kteří by hru rozvedli do zajímavé kampa-
ně odehrávající se v trpaslíkově mysli (rozšířené 
o surreálné prvky; viz třeba film Cell). Proto po-
važuji důležité mít o těchto možnostech dialog 
– nenechat to pouze na Vypravěči, ale aby tato 
volba byla skutečně výsledkem preferencí obou. 
Rozdělovat informace o postavě nám přijde jako 
velmi nešťastné řešení.
 Vysvětlení cíle postavy je v podstatě jen v sek-
ci pro Vypravěče – jinak bych nevěděl, co má 
vlastně Riggli dělat a jak hru začít a uchopit. Po-
vaha je vysvětlena pěkně a tady bych jinak neměl 
problém se zahráním postavy.

Jonka
Poutavost:  2 Plastičnost:  2
Hratelnost:  3 Styl:   2

Ačkoliv Riggli neoplývá nějakou zvláštní originalitou, přece jen je to v mnohém standartní trpaslík, nechybí 
v jeho popisu významné rysy, úvodní příběh, zakomponování do současné situace, motivace a možné násti-
ny toho, co jak začít hrát, a to oceňuju. Byl bych rád, kdyby se u postavy vyskytly ještě další prvky, které by 
byly jiné než jsou zavedená klišé a které by postavu něčím ozvláštnily a udělaly by ji jedinečnou, vzpomínky 
na dětství, vztahy k předmětům a podobně. Jinak ale v zásadě nemám co vytknout, postava je připravena 
na hraní.
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Charles
Poutavost: 2 Plastičnost: 1
Hratelnost: 1 Styl:  2

První dojem: Trpaslík, kterého časové proudy hodily pěkně daleko do minulosti. Tak daleko, že tam ještě vů-
bec žádní trpaslíci nejsou. 
 Hodnocení: Kromě toho, že s ním nějaký maskovaný cizinec mrskl do minulosti, toho na Rigglim moc vý-
jimečného není. Chlastá, křupe kloubama a brzy vstává. Ale co z toho? Nikoho zatím v minulosti nezná, není 
moc od čeho začít. A jeho hraní ještě komplikují některé nepříliš vysvětlené rozpory v jeho povaze – na jednu 
stranu je tvrdohlavý a na druhou stranu takřka andělsky tolerantní, pokud jde o jiná náboženství. Zaujal mě až 
úplně v závěru poznámkami pro Vypravěče, zejména možností, že by přivedl na svět trpaslíky. Otázka je, jestli 
je to dost neobyčejný hrdina na tak veliký úkol.
 Nápady a tipy: Chtělo by to Riggliho povahu jednoznačněji určit, aby se lépe hrál a byl uvěřitelnější. Je to 
sveřepý trpaslík, který si vždy stojí za svým, nebo spíš laskavý dobrák, který chce poznat a pochopit ostatní ná-
boženství? Chybí mu také nějaký vlastní cíl v minulosti, který by mohl hráč sledovat a od kterého by se mohla 
odvinout první hra (ty informace pro Vypravěče neposlouží, protože mají být pro hráče tajné). Co kdyby třeba 
Riggli toužil napsat kroniku města, při jehož založení se probudil? Nebo by mohla nějaká náplň vyplynout z 
toho, čím je Riggli v minulosti výjimečný (např. ví, kde se dají najít rudy, protože zná ze své současnosti některá 
aktivní či vyčerpaná naleziště, která jsou v minulosti dosud neobjevená). Pokud jde o jeho úkol v minulosti, 
spíše než tři varianty bych vybral jednu a tu pořádně začlenil do konceptu. Například pokud by Riggliho úko-
lem mělo být přivést na svět trpaslíky, dalo by se vtipně poukazovat na to, že je vlastně docela obyčejný - po-
psat, jak se bude nehrdinsky tak velkému úkolu vyhýbat, snažit se udržet si své opilecké pohodlíčko apod.

Peekay
Pútavosť:  3 Plastickosť:  1
Hrateľnosť:  3 Štýl:   3

História postavy je krátka, ale plní svoj účel. Koncept postavy mi pripadá zaujímavý, s dostatkom materiálu na hranie 
točiacim sa okolo tematiky straty (v tomto prípade vlastného sveta). Zvyky, zlozvyky a povahové črty sú prehľadne 
popísané, aj keď sa autor zameral skôr na zaujímavé detaily ako na hlbšiu podstatu – postava z popisu znie trochu 
jednoducho. Podľa mňa by postave veľmi prospelo, ak by obsahovala aj krátky popis toho, ako sa prebehnuté udalosti 
odrazili na Riggliho emóciach či svetonázore. Ako dobrý nápad oceňujem sekciu pre DM a námety v nej obsiahnuté.

Vallun
Poutavost: 2 Plastičnost: 3
Hratelnost: 2 Styl:  2

Trpasličí kněz se vcelku úspěšně vypořádává 
s několika trpasličími klišé, ale přesto je zajímavý 
hlavně neotřelým prostředím, do nějž je zasazen. 
Ovšem toto prostředí velmi předurčuje jeho hra-
telnost. Přesazením do jiného světa by se ztratila 
nemalá část jeho osobitosti, ale tak, jak je psána, 
je dobrá. V charakteristice je obsaženo všechno 
potřebné, leč o vlastním charakteru otce Riggli-
ho by neuškodilo poněkud více slov, třeba o jeho 
vztahu k boji a zbraním. Originální sada zlozvy-
ků, zejména to křupání klouby, si rovněž zaslouží 
uznání.  
 Do budoucna by nemuselo být špatné tro-
chu zapracovat na vyjadřovacích schopnostech a 
slovní zásobě.
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napsal Jan „Jerson“ Průcha  1. místo
Robert Wilson Besner

Tak vy o mně chcete něco vědět. Jmenuju se Robert 
Wilson Besner. Je mi 34 let a můj život se před třemi 
lety změnil kvůli jedné... události.
 Pracoval jsem jako top manager v jedné 
velké společnosti a byl jsem dost úspěšný. Měl jsem 
krásnou manželku Moniku a pětiletou dceru Nikol-
ku. Ta měla strašně ráda pohádky o tom, jak se malá 
holčička dostane do kouzelného světa. 
 Jednou byla manželka na služební cestě 
přes noc, a tak jsem měl pohádku vy-
právět já. Když jsem se dostal k tomu, 
jak Alenka prošla zrcadlem, nevěděl 
jsem, jak dál, a byl jsem dost unavený. A 
protože mě Nikolka pořád prosila, slíbil 
jsem jí, že když teď hned usne, zítra se 
do takového světa podívá. Měl jsem v 
plánu vzít ji do zábavního parku.
 Druhý den jsem jel normálně do práce a vrá-
til se odpoledne. Monika už byla doma a ptala se mě, 
kde je Nikolka. V tu chvíli mi došlo, že jsem na ni ráno 
úplně zapomněl. Prohledali jsme celý dům i okolí, ale 
nikde nebyla. Zalarmovali jsme policii, ta ji hledala 
dva týdny po celém městě i okolí, ale po Nikolce ani 
stopa. Nevěděli jsme ani, jestli je živá, nebo mrtvá, 
jestli ji někdo neunesl, prostě vůbec nic. Manželka 
se z toho zhroutila. Zkoušel jsem ji utěšovat, ale spíš 
jsem to zhoršoval. Nakonec mi začala vyčítat, že za 
zmizení Nikolky můžu já. Vysvětloval jsem ji, že to 
není moje chyba. Celé dny pracuju, abych vydělal dost 
peněz, aby měla všechno, co chce. Ale když jsem řekl, 
že kdyby se ona nevrátila do práce a byla s dcerkou 
doma, tak se tohle nestalo, vrazila mi facku a odešla. 
Druhý den požádala o rozvod.

 O dva roky později jsem žil sám a snažil se 
zapomenout. Jednou jsem se v práci vrátil k po-
čítači a v rozepsaném mailu jsem měl napsanou 
větu „Mám se dobře, je to tu moc hezké.“ Když jsem 
se ptal kolegů, kdo to udělal, tvářili se, že o ničem 
neví. Za týden jsem si chtěl zavolat a na mobilu čtu 
rozepsanou zprávu „Myslím na tebe.“ Když jsem si 
večer objednal pizzu s donáškou, uvnitř krabice 
bylo kostrbatě napsáno „Stýská se mi.“

 Vypadalo to, že si někdo dělá blbou 
legraci, ale ráno jsem našel napsané na 
zamlženém zrcadle „Kdy za mnou při-
jdeš?“ A pak se podobné vzkazy objevo-
valy čím dál častěji, ať jsem byl v práci, 
nebo doma. 
 Zašel jsem za psychiatrem, který 
mi řekl, že si je pravděpodobně píšu 
sám v jakémsi schizofrenním stavu jako 

následek potlačované viny. Dal mi nějaké léky, ale 
nepomáhaly. Tedy, moc jsem je nebral. Zkoušel jsem 
se i nafilmovat na kameru, ale stejně jsem nevěděl, 
co mám vlastně hledat. Ráno jsem v kapse našel 
parkovací lístek a načmáraným vzkazem „Takhle 
mě nenajdeš.“ A když jsem ve vzteku křičel na celý 
dům „Kdo jsi a co po mně chceš?!“, našel jsem ráno 
na stole napsané kečupem „Odveď mě odsud, už chci 
domů, tati.“
 Nevím, jestli to jsou skutečné vzkazy, nebo 
jsem opravdu blázen a píšu je sám. Ale čím dál víc 
se v nich opakuje „chci domů, přijď si pro mně, 
bojím se“ a jsou stále naléhavější. Nemůžu na ně 
nemyslet.

 Šéf mi naznačil, že mé pracovní výsledky 
jsou stále horší a pokud to tak půjde dál, bude se se 
mnou muset rozloučit. Řekl jsem mu, že to zvládnu, 
ale moc tomu nevěří.
 Koupil jsem si pohádkové knížky a filmy: 
Alenku v říši divů, Petra Pana, Narnii, Harryho Pot-
tera a další, abych našel způsob, jak se dostat do 
jiného světa. Zkoušel jsem projít zrcadlem, usnout 
a odletět, hledal jsem dveře ve skříni, jednou jsem 
se zkoušel i topit. Nic z toho nefungovalo.
 Ale já na to musím přijít. Musím zjistit, jak 

se dostat ke své dceři a přivést ji zpět.

Motivy
Dítě• 
Ztráta• 
Skryté světy• 
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Vlastnosti
Jednání  . . . . . . . . . . . . . .7
Rozum . . . . . . . . . . . . . . .5
Vůle  . . . . . . . . . . . . . . . .6 (sníženo na 3)
Reakce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
Pohyb  . . . . . . . . . . . . . . .4
Fyzička .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

Dovednosti
Vedení projektů .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Řízení auta.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Práce s počítačem  . . . . . . . .4
Znalost pohádkových a fantasy 
     světů, do kterých lze projít . .8

Speciální schopnost
Procházení branami světů . . . .0 

Charakterové rysy
Snaží se projít do jiného světa• 
Doopravdy nevěří na fantasy a pohádky• 

Rizika
Rozvedená manželka   10 odložených neúspěchů
Podivné chování   20 odložených neúspěchů
Hrozící vyhazov z práce   10 odložených neúspěchů

Osobní cíl
Najít svou dceru Nikolku a přivést ji domů 

STATISTIKY
Čas pro hrdiny

hodnocení
Bifi
Pútavosť:  4 Plastickosť:  3
Hrateľnosť:  3 Štýl:   4

Robert je veľmi dobre podaný. Motív strateného 
dieťaťa je uvedený tak intenzívne, že som mal 
pri čítaní zimomriavky. Veľmi, veľmi silné čítanie. 
Mohol by som teraz začať kritizovať nedostatok 
cudzích postáv, lokácií, rád na hranie – ale uvedo-
mujem si, že v tomto prípade by takéto prvky len 
riedili hlavnú os konceptu. Postava je ako vrhací 
nôž – skvelý príklad absolútne štíhlej a vyváženej 
formy. Podarí sa to len málokedy, ale keď to vy-
jde, stojí to za to. Blahoželám.

http://cph.d20.cz/
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Ecthelion
Poutavost: 4 Plastičnost: 3
Hratelnost: 2 Styl:  3

Velmi pěkně zpracovaná postava, ze které přímo 
čiší zoufalství ze ztráty dítěte ve skrytém světě. 
Líbí se nám zapojení všech tří ingrediencí. Postava 
jako taková předznamenává zajímavou hru, která 
má podle nás dostatek motivů, o které se může 
opřít. Jediná věc, kterou trochu postrádáme, je 
nějaký prvek, který by ji přímo vtáhl do děje. 
Nejisté zakončení je sice velice atmosférické, ale 
poměrně neurčité a postava se může dlouho bez-
cílně motat kolem hlavního motivu bez možnosti 
se přímo zapojit do hlavní hry.
 Jinak je postava popsána pěkně a neměl by být 
problém s jejím uchopením a zapojením do hry.

Charles
Poutavost: 4 Plastičnost: 4
Hratelnost: 3 Styl:  4

První dojem: Manažer, jehož dcera se ztratila ve skrytém světě. První půlka filmového scénáře, jehož dru-
hou půlku napíše sama hra.
 Hodnocení: Elegantní spojení všech tří ingrediencí (což se nepočítá), přičemž každá z nich je začleněna 
stejně přirozeně a elegantně (což už se počítá). Realističnost postavy i profi zpracování  prozrazují vyzrálého 
autora. Jen nevím, jestli by zůstalo v tomhle příběhu místo i pro nějaké další hráče.
 Nápady a tipy: Dovedu si představit dva druhy příběhu pro tuhle postavu. První je civilní hra v našem 
světě, kde Robert zjišťuje, proč a kam Nikolka zmizela a kudy za ní. Tímto směrem míří deník postavy, ale 
chybí mi tu nějaké sociální kontakty (kromě těch ztracených, jako je Monika a Nikolka). Druhá možnost je 
hned na začátku průnik do fantaskního a děsivého světa s pohádkovými bytostmi a hledání Nikolky v něm 
(něco jako Faunův labyrint). Mohl by představovat Robertovo nitro. To ale zas vyžaduje, aby Vypravěč mohl 
hrát na Robertovy slabosti a životní chyby, aby mohlo na konci dojít k nějaké katarzi a očištění. V popisu je 
náznak, že Robert občas zanedbával svoji dceru, že nebyl příjemný na manželku, ale to je vše. Jako Vypravěč 
bych tedy musel ještě hráči položit několik otázek.

Jonka
Poutavost:  4 Plastičnost:  3
Hratelnost:  4 Styl:   3

Líbí se mi úvodní zápletka k celému příběhu, je originální, poutavý a zajímavý. Nicméně chybí mi psychologie postavy. Pří-
běh se odehrává v době tohoto nebo minulého století, to bylo mimo jiné zaznamenáno i rozvojem psychologie, vyloženě 
by tomuto žánru sedlo, kdyby Robertovi byly přiděleny nějaké zážitky, prožitky z minulosti nebo současnosti. Také vztah 
s jeho ženou by mohl být hlubší a mohl být více rozvinut. Kde se bude příběh odehrávat a o čem bude? Bude to návrat 
velkého dítěte zpět do světa pohádek, nebo to bude dobrodružství za zrcadlem? Rozhodně by mi sedělo, jako další hlavní 
motivace, udobřit si manželku a taky dokázat šéfovi, že nejsem blázen. Hezký návrh, ale chybí mi jeho dotažení, zvláště co 
se týče osobnosti postavy.
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Peekay
Pútavosť:  4 Plastickosť:  4
Hrateľnosť:  3 Štýl:   4

Postava ma zaujala svojím spracovaním tematiky strateného dieťaťa, svedec-
tvo o udalostiach podané v prvej osobe na mňa pôsobí autenticky. Rovnako 
činy postavy v tomto svedectve mi znejú ako niečo, čo by bežný človek v ta-
kejto situácii robil (obzvlášť ma pobavila návšteva u psychiatra). Popis končí 
v momente, kedy som naozaj zvedavý, ako bude príbeh pokračovať – dosta-
točne na to, aby som si ju chcel zahrať. Možno by som ocenil sekciu s vodítka-
mi, ako postavu hrať, ako svoju situáciu vníma. Dúfa napríklad, že záchranou 
dcéry získa späť aj manželku, alebo sa už vzdal akejkoľvek nádeje v tomto 
smere? Toto sú otázky, na ktoré by text podľa mňa mohol poskytovať odpo-
veď. Ak vynecháme túto drobnú výhradu, som postavou nadšený. 
 Technická poznámka: trochu ma zarazila výška zručnosti „Znalosť rozpráv-
kových svetov...“ v porovnaní s ostatnými zručnosťami. Predsa len, čakal by 
som, že niečo, čomu sa Robert začal venovať iba nedávno (bez ohľadu na 
urgentnosť dôvodov, silu motivácie a podobne) bude ovládať menej ako veci, 
ktorým sa venuje väčšinu života a živia ho. 

Vallun
Poutavost: 2 Plastičnost: 2
Hratelnost: 2 Styl:  3

Robert Wilson je postava, top manager, ze současnosti, který je osudem po-
trestán za to, že dával přednost práci před rodinou. Jeho osobní příběh - his-
torka o ztrátě dcerky Natálky, je výborně střižený, přes svoji stručnost má citel-
nou gradaci, ale tím méně se dostalo na popis pana Besnera jakožto postavy 
pro hru. To by byl menší problém ve hrách zaměřených výlučně na sociální 
interakci, ale v jiných stylech by si hráč musel mnoho věcí sám doplnit. 
 Pro příště by nebylo špatné do osobního příběhu otisknout více 
osobnosti.
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Zestručněno, zobecněno úvodem – někomu to stačí…
Narozen•	  v dobu, která je lidmi ať z pověry, nebo zkušenosti chápána jako špatná, a to v rodině  nízké šlech-
ty spravující skutečný okraj civilizovaných končin s převahou původního obyvatelstva jiného národa/rasy. 
Potýká se s nedůvěrou až nepřátelstvím, které je později, když se na Rohoňovi nic zlého neprojevuje, zcela 
přeneseno na jeho mladšího bratra – čaroděje. Původní obyvatelé mají k magii horší vztah než k dětem špat-
ného data narození.
Výchova•	  mladého šlechtice: šerm, etiketa, účastník a posléze vůdce výprav proti smečkám divé zvěře v zimě 
panství napadající, ale snaha o porozumění místním, chápání jejich potřeb.
Silný	vztah	s	bratrem•	  – vzájemná ochrana a podpora, sdílená tajemství, spoléhání a využívání schopností 
toho druhého. Tvoří dvojici týmových hráčů.
Od časného mládí • sexuální	náruživost.
Touha	po	lepších	schopnostech	•	 – cítí se slabý na to, aby byl dobrým nástupcem svého otce, ochráncem 
panství a obecně respektovaný a přijímaný, slabý aby zajistil i bratrovi lepší pozici. Jeho bratr pocity sdílí, 
touží po studiu magie, která je zde nerozvinutá a zavrhovaná, ale o odchodu neuvažuje. Proto když se na-
skytne příležitost se něco přiučit – panství navštíveno skupinou cizokrajných šamanů hledajících v divočině 
kdovíco -  využívají toho.
Epocha	Běsu.	•	 Bratři jsou šamany opuštěni, zanecháni s cizí magií v těle bez vedení. Bratr se domnívá, že 
záměrně pro nějaké vyšší plány šamanů. Bratři nad sebou ztrácí kontrolu, Rohoňovy schopnosti se skutečně 
zlepšují, čarodějovy nikoli. Může jít o magii jakékoli podstaty od variant lykantropie až po zajímavější či 
kombinované varianty. Bratr období běsu snáší velmi zle, Rohoň se rozhoduje obětovat vše pro nápravu. 
Epochu komplikují další záležitosti s běsem spojené – zabití někoho z místních,  tajení svého stavu, běsnivé 
páření, který zle odnáší Rohoňovy milenky. Epocha končí odchodem bratrů z panství.
Zde Rohoňovy • vzpomínky	končí, dále pokračují velmi roztříštěné v mnoha variantách téže události, jakoby 
život spletený ze stejných situací, ale prožitých na mnoho způsobů prožil několikrát, nesčetněkrát. Zásadním 
momentem je mnohačetná vzpomínka na smrt při potyčce s příslušníky přírodního národa (nikoli téhož, 
který jim dal „dar běsů“) vyznávajícího totemismus. Ve vzpomínkách jsou někdy odlišnosti zanedbatelné, 
jindy zásadní jako vztah s bratrem – někdy jsou si zcela blízcí, jindy čaroděj k Rohoňovi přistupuje jako 
mladší syn ke staršímu s úctou a podřízen, jindy je v roli vznešeného arogantního čaroděje ve vztahu silně 
nadřazeném. Rohoň je zmatený. Pouze k jediné ze vzpomínek na smrt se váže i pocit vítězství, uvědomuje si, 
že v této vzpomínce dosáhli něčeho, po čem toužili, na čem se domluvili. On se obětoval, bratr se přemístil 
kouzlem.
Uvědomuje si, že má nejen vlastní vzpomínky z mnoha úhlů a mnoha verzí téhož, ale i několik silně znepoko-• 
jujících vzpomínek	někoho	cizího, o kom si je jist, že užíval jeho tělo jako hostitel.

napsala Ascella    3. až 4. místo
Rohoň z Rohůňska

Ilustrace: Autorka
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Ve stavu jako po silné kocovině se objevil v jed-• 
nom z velkých měst nejvyspělejší civilizace, 
sám, bez bývalého vybavení, bez schopnosti 
řízeného běsu, silně oslaben (smrt je šokujícím 
zážitkem). Hledá, co se stalo: která verze vzpo-
mínek je ta pravá; proč jsou vzpomínky v tomto 
stavu; kde je bratr; kdo byl muž, který ho ve 
stavu smrti využil; jak to, že je živ; co se dělo 
mezitím. Proč je mu nyní vlastní boj s jedena-
půlručním mečem, když dříve používal zbraň 
pro jeho národ typickou, proč mimoděk sáhne 
po rudém plášti, ač má raději přírodní barvy… 

Aplikováno na prostředí, reálie
Zisky	a	ztráty
V ten den, kdy magie padá z nebe jako déšť, kdy 
sněženky hynou a vlci přicházejí ke stavením 
blíže, kdy dva měsíce se po dvanácti letech spojí 
v úplňku, dostal Rohůňský pán svého prvorozené-
ho syna.
 Ač byl pánem malým bez starobylého ro-
dokmene a poct v sídelních městech, pánem pou-
ze po dědovi ve válkách vyznamenaném, měl pro 
vládu cit. Dokázal své poddané, tulácké Vrchovce 
(jejichž většina pouze zimu přečkává v lesy pohl-
cených vískách) usmířit. Vztahy na horní Krasně 
byly již dlouhou dobu napjaté: urzemské panstvo, 
nově kolonizovaná půda versus svobodný duch 
tuláků a hraničářů. Páni poskytují záštitu dobrých 
válečníků a šikovných politiků, snad lepší oni než 
jinak vojenská moc urzemská, leč jsou v rozporu 
se starou moudrostí. Dvojměsíční syn mohl být 

snadno záminkou ke vzpouře: Vrchovci děcka té 
noci zabíjí ve víře, že jejich duch je poznamenán 
cizí magií. Z Rohoně však vyrostl válečník, nástup-
ce svého otce. Co však znamená šermířský výcvik 
a znalost etikety ve vlky obývaném Rohůňsku na 
horní Krasně? 
 To jeho bratr byl čarodějem, jediným na 
týden chodeckého pochodu. Bratr. Společně sdí-
lená tajemství, vzájemná ochrana. Oj, jak užitečné 
je studium magie proměny, když se Rohoň se svou 
milou musí stýkat nespatřen. Nejbližší vznešená 
dáma jeho postavení je až na Letovském Hradci 
a ještě je tlustá a ošklivá. Bratr, Rožic, snášel od 
poddaných více zlých slov než syn dvojího úplňku. 
Oba přes své nedostatky v očích místních (počí-
naje původem z urzemské lidské rasy) se nakonec 
stali oblíbenými svou osobností, přívětivým vystu-
pováním, citem pro přírodu a touhou ji poznávat, 
přátelstvím se starším vstřícným hraničářem, kte-
rý mnohému budoucí pány o Vrchovcích i jejich 
zemi přiučil. Tak tomu bylo po celou bouřlivou 
dobu dospívání. Vzájemné soupeření i podpora. 
Milenky z okolí a bratrův nesouhlas s neovládanou 
vášní, otáčením se za každou sukní, ale chápavost. 
Bratrovo osamocení a soucit s ním. Spojenectví. I 
proti rodičům: Letovská mladá panna je nevhod-
nou partnerkou pro unikát Krasny – čaroděje 
(Vrchovci čaroděje mezi sebou prakticky nemají, 
Urzemci zde nejsou hojní, silná magie starých lesů 
Krasenské oblasti snad sama narození klasického 
čaroděje odporuje…), i pro náruživého bouřliváka 
Rohoně. 
 Bratrovi jsou vlčí lesy a studený hrádek 

v obklopení tří vísek málo – špatná příležitost ke 
vzdělání, nepochopení okolím. Když se při tan-
covačce, kdy má Rohoň oči jen pro vrchoveckou 
Pstružku, na noc objeví trojice poutníků z národa 
černých barbarů, zvídavý Rožic je osloví. I on v od-
lehlé krasenské oblasti slyšel, že jsou mistry magie 
proměny, a to skrze vztah k přírodě – dovedou se 
měnit ve zvířata, přesto zůstat lidmi. Příležitost. I 
pro Rohoně: vlčí smečky jsou tak agresivní, každou 
tvrdou zimu v jejich zubech skončí mnoho dob-
rých hraničářů z okolí, bylo by vhodné domluvit 
se s nimi, zastrašit je, sám zesílit. Rituál černých je 
příležitostí otevírající netušené možnosti oběma 
bratrům. Každé užití cizí magie má však háček, ani 
jeden z bratrů nedovede proměnu ovládat, chybí 
mystický výcvik černých šamanů. Neochota černé 
trojice setrvávat dále je podivná: proč byli s ri-
tuálem svolní, když pak své učně bez dalších rad 
opustili v údajné pouti na přírodně silné místo? 
Z bratrů jsou běsové. Nějaký čas dokážou svůj stav 
tajit, ale rozsápání jednoho muže z okolí a zvířecí 
vášeň Rohoňova při milostném aktu se Pstružkou 
zamést nedokáží. Vyděšené děvče jen náhodou 
přežilo. Osadníci proklínají čaroděje i syna dvojího 
úplňku, ti následně ztrácí rodinu, dědictví, původ. 
Vyhoštění zůstali sami. 

Roztříštěné	vzpomínky	a	tajemství
Ve stavu jako po prohýřené noci se objevuje Rohoň 
o několik let starší v jednom z velkých urzemských 
měst. Zde začíná jeho nový příběh. Pamatuje si vše 
do odchodu z panství, ale pak? Zlomky, útržky, a 
co hůře vzájemně si odporující útržky. Tolik verzí 
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téhož: ze střípků skládá mozaiku, několik variant 
téže mozaiky. Jedním si je jist: zemřel. K poslední 
vzpomínce na smrt se váže pocit vítězství, stalo se 
něco, co plánoval, něco se vydařilo, je si však jist 
pouze jediným aspektem výhry – Rožic se stačil 
přemístit, utekl. 
 Roztříštěná minulost. V jed-
nom z životů s ním bratr jednal jako 
vznešený čaroděj s  nuzákem, nikoli 
mladší syn se starším – s chladnou 
arogancí. V jiném za sebe bojovali do 
posledního dechu, dělili se o jediné 
sousto potravy v Suchých zemích.
 Těch vzpomínek na smrt! Tutéž jedinou bi-
tvu za různých okolností prožil tolikrát, takových 
možností… Je si jist, že tehdy věděl, co znamená 
roztříštěná realita. Cílem bylo zemřít, obětovat se 
pro bratra a zároveň ukončit trápení pramenící 
z neustálé nejistoty, která realita je ta pravá. Teď si 
jist není. Zemřel, ale nyní je na stovky mil daleko, 
sám, hledající. Vzpomínky, několikero mozaik je 
jediným vodítkem ke ztracené minulosti. 
 Prožil svou zpola zapomenutou minulost 
v různých světech, které jsou mu nyní skryty? 

Některé	ze	vzpomínek:
Vřísť:•	  Uchýlili se do ní, do školy magie promě-
ny. Zdejší mistři bratry učili ovládat podstatu 
běsu, seznámili je s legendami o prokletí, jímž 
obdařily vyšší mocnosti černé. O prokletí a zá-
roveň daru. Snažili se z dvojice udělat své per-
fektní vojáky, zkoumat jejich stav (urzemcům 

tak cizí!), zároveň vylepšit jejich dovednosti. 
Rohoň podstoupil šermířský výcvik Dájské 
školy hbité čepele, z Rožice se stal skutečný 
čaroděj ovládající nejenom několik podpůr-
ných kouzlíček. Ale snažili se je rozdělit. Chyba. 

Snažili se ovládnout svobodného ducha 
vetkaného krasenskými hraničáři, druhá 
chyba. Nebyly by to chyby, být ošetřeny 
magickou manipulací s myslí či chytrými 
slovy. Nebyly by to chyby, nebýt podceně-
ní Rožicova bystrého úsudku a jasného, 
byť přímočařejšího myšlení Rohoňova; 
nebýt tehdejšího cíle putování – touze po 

poznání zde naznačené historie běsů. Bratrům 
se podařilo ze školy společně utéct, a co více, 
odcizit zde přechovávaný předmět. Rohoň si 
vzpomíná, že šlo o malý disk z černého kame-
ne, teplý na dotek, který měl něco společného 
s nějakým zvířetem. 
Suché	 země:	•	 vzpomínky na boj o život mezi 
pouštními barbary, konflikty s mnoha klany, 
které uznávají totemová zvířata za své mocnos-
ti, běsové jejich víru uráží. Dlouhé dny putování 
pod neviditelností, úmorné země…
Jeseteří:	•	 první stopy po ztracené historii, běs-
nící smečky a zrádná milenka. Stepní barbarka 
se znalostí sebezměny v pumu Rohoně uhra-
nula. Oba stejně vášniví a divocí, jejich vztah 
se změnil v orgie. Bratrova soucitná podpora, 
ten vědoucí pohled! Tehdy ho chtěl zabít. Ten 
stud! Není hodno urzemského šlechtice, aby se 
miloval v těle bestie. Nakonec podřízl ji. Musel, 
nebylo jiné cesty, zradila je. Nezáleží komu, 

roztrhané vzpomínky mluví o mnoha zradách, 
každý z prožitých životů o jiné. Jednou jde o to-
temové zvíře toužící je zbrzdit, ale slabé a uvěz-
něné vírou barbarů, Orla, odvěkého protivníka 
Vlků. Disk patří Vlkovi. Malůvky na zdech, rost-
linné motivy smotané do hypnotických orna-
mentů jako jsou kočičí oči. Zabil ji v květované 
místnosti.
Oltář	 znovuzrození:•	  na okraji Jeseteří. Ten 
disk, něco se tam s ním stalo. Něco se stalo 
s nimi. Vlk, vypustili stepního vlka, či snad 
kojota? Zvíře podobné mocnostem pouštních 
barbarů, ale divoké. Zvíře, které nepečuje o svůj 
lid a nevyužívá jej, ale běsní, vraždí, je utržené 
z dlouho pevného řetězu. 
Smrt:•	  Desítky možností, tisíce variant. Barbaři 
a vlk, bratři bojují o život. Někdy za rizika, že to 
zle skončí i pro něj, použije Rožic bleskací ma-
gii, jindy pouze podporuje Rohoně, jak je zvyklý 
– zrychlení, ochrany. Někdy je barbarů armáda, 
jindy pouze dvojice. Ani vlk tam není vždy, ale 
cítí ho, cítí blízkost uvolněného Zvířete. Vždy 
poslední ránu dává bastardský meč, nicota, po-
cit prázdnoty, či jedenkrát to vítězství… Co se 
stalo?

Rohoňovy vzpomínky jsou zmatené: bratr užíval 
blesků, které Rohoně rozběsnily. Ublížil mu. Zabil 
ho snad v některé z mozaik? Napadl sníh, bojoval 
s poslem Orla, sám bez bratra. Ne, Rožic žije, jen 
útržek jiné reality, zvítězili jsme přeci, utekl a já se 
za něj obětoval, ukončil trápení. Proč jsem tady?

Motivy
Ztráta• 
Skryté světy• 
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Znepokojující	záblesky
A co se dělo? Když byl mrtvý?
 Cizí muž ovládající jeho tělo. Cizí mysl. Byl 
pragmatický, ale se smyslem pro humor. Měl dru-
žinu, putoval – v jeho těle – se svými společníky.  
Jen střípky, ale jednotné, zde již žádná roztrženost 
realit na desítku mozaik. Znepokojivé vzpomínky 
a tajemství tíží Rohoňův život. Je ve městě, ptá se, 
a nikdo neví. Navazuje známosti, hledá spojence 
na svou dlouhou cestu za vzpomínkami, za brat-
rem. Touží víc vědět o mysli, které byl hostitelem. 
Od své předchozí smrti používá meč výhradně  
jedenapůlruč jako barbaři. A mezi barbary zemřel. 
 Tyto záblesky přichází mimoděk,  
po troškách.

Hledání
Rohoň putuje za svými zmatenými a rozporupl-
nými vzpomínkami. Hledá bratra, hledá sám sebe, 
hledá skutečnou realitu. Takových tajemství, která 
je záhodno objasnit – je zvědavý. Bratr na prvním 
místě, ale i hledání tajemství o běsech, o černých 
šamanech, o životní situaci, již přežil, ač neměl. O 
původu a podstatě zvířat, co je zač ten stepní Vlk? 
Skutečně jej vypustil? Jaký je vztah mezi Vlkem a 
jím samotným? 
 A pak… co je s Rohůňskem? Proslýchá se o 
nějakých nepokojích na Krasně…

Jaký je, kým je pro skupinovou hru
Nosné motivy: hledání, ztracená a zmatená mi-• 
nulost a nejasná budoucnost, zárodky příběhů 
do budoucna, nutnost spolupráce, běs, frustra-
ce, týmový hráč, sukničkář.
Cíle: dopátrat se pravdy, najít bratra, ovládnout • 
stav běsu, získat zpět ztracené postavení zavr-
ženého syna. 

Především je to týmový	 hráč: z minulosti má 
vypěstován vztah k bratrovi a dokáže jej přenést 
i na jiné osoby, druhak disponuje silným ochrani-
telským	pudem. Důvěřuje čarodějům a je zvyklý 
s jejich podporou počítat, ale i proti nim bojovat. 
Je taktik, ale je zvyklý se o věcech radit s bratrem, 
tedy i skupinou. Přirozeně tíhne ke společnosti 
lidí, kteří mu připomínají bratra, povahou, vzhle-
dem, nebo magií.
 Je vůdce – starší	bratr	a	pán – ale chápe 
sílu jednotlivých členů skupiny a věří jejich úsud-
ku a dovednostem. Jisté vůdcovské dovednosti mu 
zajišťuje poměrně solidní charisma.
 Je běs, ale potlačený, převážná část posti-
žení/daru zmizela, byla ztracena – navždy? Projeví 
se jen za určitých okolností. Vždy znamená posíle-
ní bojových dovedností, zatmění mysli. Pokud stav 
někdy ovládal a zůstával člověkem, jak jej to ve 
Vřísti učili, je to zapomenuto.
 Je sukničkář, náruživý a vášnivý, ale vyhýbá 
se děvčatům připomínající mu předchozí tragické 
vztahy – vrchovské venkovanky a děvčata s rysy 
a ladnou chůzí koček. V náruživosti je jeho velká 

slabina, zde se snadno rozběsní, což pro děvče není 
zrovna příjemnou zkušeností, v nejhorším přípa-
dě mohou být následky ku péči zkušeného léčitele, 
na duchu trvalé. Ale pud je tak silný, houpající se 
boky, vyzývavé dekolty, zvonivý smích. Ženy jsou 
Rohoňovou slabostí.
 Další slabina je v citlivosti	na	magii	výbo-
je sesílanou z aury/mysli bytosti, nikoli předmětu 
– jemné narušení při zaklínání předcházející vý-
boji jej dokáže uvést do nepříčetnosti, kdy první 
tendencí je napadnout sesilatele, ať přátelského či 
nepřátelského, ale i s tímto lze bojovat – ne vždy 
ve svých vzpomínkách při blescích běsnil.  (Mož-
né pro výchovu mladších hráčů čarodějů či hráčů 
z hodně staré školy, že nejenom blesky a zase bles-
ky jsou užitečné pro hru…)
 Je si vědom, že vše	má	svůj	čas, že je mno-
ho možností. Mozaiky jej učí být trpělivý a brát 
realitu poměrně s nadhledem. Zkušenost tvrdí, že 
není nutné, aby to byla skutečná realita. Může se 
proto vrhnout bezhlavě do akce i přijít s liknavým 
přístupem, jak se zrovna vyspí. Vždy poslechne 
názory celé skupiny a snaží se vybrat takovou va-
riantu, aby byla k přežití, a současně i jej posunula 
ke svým cílům, ale mohou nastoupit nálady výše 
zmiňované…
 Protivníky, pokud není ve stavu běsu, 
nezabíjí. Vždy se snaží odhalit, co jsou zač, a proč 
jednají, jak jednají, a to jak v osobních záležitos-
tech, tak v úkolech třeba i žoldnéřských. Může to 
být i silně dvojsečné. Zabíjí, až když si je jist, že se 
nic nedozví. Možná se bude cítit frustrovaným, 
když ne na každé tajemství je odpovědi. Rozvíjející 
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se záblesky vzpomínek, skládání mozaik dává pří-
ležitost si zahrát dost soukromých sezení. 
 Je si vědom, že ne jeho příběh je středobo-
dem, události okolo mohou nabýt větší důležitosti 
ba nutnosti. Třeba se v nich skrývá nápověda? A 
rozhodně možnosti zesílit pro utkání se se svými 
stíny…
 Má výcvik v etiketě, měl by dokázat vy-
stupovat ve střední společnosti, ale pořád je jen 
vesnickým pánem, mezi vysokou šlechtou bude 
ztracen, ve	městech	se	cítí	nepatřičně. Jeho spo-
lečenská úroveň jsou jiní nízcí stavové, ve městech 
lepší řemeslníci, vyšší obchodníci. 
 Dar	obchodu	nepochytil, zde spoléhá na 
úsudek druhých, ale není hlupák.
 Není hlupák, naopak – sice zmatený, ale ni-
koli hloupý. Vzpomínky si skládá tak, že mu dávají 
alespoň částečný smysl. 
 Preferuje bastardy či jiné jedenapůlruční	
meče, vyhýbá se užívání štítu.
 Hrát jej sebestředně – nejdřív mé problé-
my a pak až to ostatní – odporuje jeho povaze. 

Autorka preferuje Dračí doupě pro svou jednodu-

chost a nenáročnost, nezatěžujíc se únavou, nosnos-
tí, pohyblivostí atd. Postava by měla být převeditel-
ná do mnoha fantasy systémů.

Rohoň
Šermíř (resp. válečník s preferencí šermířské cesty • 
boje) – úroveň ztracena předchozí smrtí, libovolná 
dle potřeb skupiny 3. a vyšší (původní lehce nad 10).
Úrovni by měly odpovídat i vzpomínky: na nižších • 
úrovních bude více tápat, vzpomínek je méně, 
méně se následně dozví, na vyšších má poměrně 
jasné představy.
Člověk / Urzemský člověk (+1char, -1sil, bez oprav • 
u hlavních vlastností povolání)

Síla 15/+2
Obratnost 13/+1 
Odolnost 15/+2 
Inteligence 13/+1 
Charisma 15/+2

Preference meče bastardu či jiných jedenapůlruč-
ních čepelí. Vyhýbá se mlátidlům, sekerám, tyčovým 
zbraním. Upřednostňuje pohyblivé střední zbroje, 
nepoužívá štít. Umí střílet z kuše i luku, ale činí tak 
jen v případě nutnosti.

Zvláštnosti
Rodová zbraň: • meč bastard užívaný jedenapůlruč 
(SZ 7/0, OZ +1, del 1-2), zásadně bez štítu (se ští-
tem pravidlové charakteristiky)
Dájský výcvik hbité čepele:•  v 75% případů si 
může vzpomenout na výcvik dájské techniky boje, 
který mu dává z hlediska mechanismů +1 k výpa-
dům proti jednoručním mečům či jejich kombina-
cím (hází si před každým použitím čepele či jejich 
kombinací, myšleno před každým jedním završo-
vaným bojem, nikoli soubojovým kolem či dokon-
ce útočnou akcí). Vizuálně se projeví lepší techni-
kou boje, dobře provedenými výpady, intuitivním 
bojem proti jednoručním mečům, kdy očekává, 
jakým způsobem se protivník brání atp.

Dovednosti
Jízda koňmo, etiketa, svádění, všeobecné vzdělání, 
čtení a psaní, vzpomínky na geografii světa – poli-
tickou, sociální i fyzickou, taktika, přežití v divočině 
Krasenského a Suchého typu, znalost chování zvířat a 
zkušenosti z boje proti nim (bez tabulkových výhod).

Vzhled
Průměrně vysoký dle měřítek jeho národa (175c), po-
stava válečníka, přesto spíše atlet než svalovec. Upra-
vován dle obecných zvyklostí pro muže jeho postave-
ní, ale rád nosí ve městech červený plášť, obdobně 
jako s mečem neví proč, nevzpomíná si, že by kdy 
měl rád výrazné barvy. Typické rysy tváře pro jeho 
národ, typická úprava tmavých vlasů i vousu – ničím 
mimo dobrého vystupování a jiskry v oku nápadný.  

STATISTIKY
Dračí doupě

Pozn. autorky na závěr: Svět dvojího úplňku, kam Ro-
hoňův příběh patří, je zatím velmi útržkovitě publiko-
ván pouze v několika dobrodružstvích. Suché země a 
jejich kultura v Mnohých očích Such-Daru a Zeměžluči 
na DraciDoupe.cz, část mystiky černých šamanů ve 
Skleněné slze, Pevnost 10/2007.

http://www.dracidoupe.cz
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hodnocení
Bifi
Pútavosť:  2 Plastickosť:  2
Hrateľnosť:  3 Štýl:   3

Konečne sex! Už len za to, že prekročila typickú sterilitu RPG postáv, si táto postava zaslúži bonus (teraz 
nechcem uraziť všetky tie materské a otcovské postavy a samozrejme Bořenu). Škoda, že je podaná takmer 
v podobe románu písaného podľa hry. A v tej hre sa už toho objavilo celkom dosť a všetkým nás postava 
zaplaví. Nemôžem si pomôcť, ale príde mi to ako veľmi hutná zmes všetkého možného. Téma besu je však 
veľmi pekným pojivým motívom a postava má veľa otvorených nitiek do budúcna. Snáď ešte tie ingredien-
cie mohli byť výraznejšie spracované...

Ecthelion
Poutavost: 4 Plastičnost: 3
Hratelnost: 2 Styl:  3

Rohoň obsahuje popis postavy vlastně dvakrát – na začátku zestručněný a zobecněný (někomu to stačí…) a 
později ještě jednou pojatý beletristicky. Trochu jsme se tomuto řešení divili, protože obě části jsou v pod-
statě totožné a ani beletristické pojetí není zase o tolik delší než stručná varianta (která by nám ale klidně 
stačila). Byli bychom rozhodně pouze pro použití jen jedné z verzí (stručná je také na stránku), protože jinak 
je to dvakrát totéž.
 Postava se nám zdá velice propracovaná a promyšlená, bohužel se bojím, že zde bylo použito příliš mno-
ho motivů, ve kterých se trochu ztrácí. Pro hraní bych viděl jako velmi obtížné jich tolik zapojit a navíc ještě 
všechny hlídat, zda se od ní neodchyluji. Trochu se mi tam ztrácí i motiv ztráty, proto bych postavu raději 
trochu zjednodušil, oprostil od některých prvků a na některé se naopak více zaměřil (bratr – lykantrop – 
smrt – cizí vzpomínky… je toho moc).

Charles
Poutavost: 2 Plastičnost: 4
Hratelnost: 2 Styl:  2

První dojem: Rozříštěná mozaika motivů. Střípek 
ze Světa dvojího úplňku, který toho chce zrcadlit 
co nejvíc. A abych nezapomněl, zas jednou vlast-
ní originální kresbička. Ach ty dračácké časy.
 Hodnocení: Autorčina tvořivost dává Rohoňo-
vi křídla, ale zároveň je mu koulí na noze. Rohoň 
je velmi plastický, zasazený pevně do světa, ale 
na svého hráče klade neúměrné nároky. Už jen 
naučit se nazpaměť názvy míst, kde se v průběhu 
života vyskytoval, by vyžadovalo dost úsilí, natož-
pak umět si je všechny představit. Zkrácení popi-
su by tak prospělo nejen stylu, ale i hratelnosti.
 Nápady a tipy: Připravovat postavu pro ro-
mán a pro RPG není totéž. Hra snese více udá-
lostí v průběhu příběhu, více různých motivů, ale 
postavy vyžaduje podle mého názoru jednoduš-
ší. Obzvlášť pokud je má být schopen zahrát taky 
někdo jiný. U Rohoně by bylo dost náročné už jen 
zahrát ony rozporuplné vzpomínky po odchodu 
z rodného kraje. Pokud toto měl být hlavní motiv 
postavy, měly ty ostatní (jako je dětství a rodina) 
zůstat jen naznačeny. V té změti faktů se podstat-
né linky ztrácí, a to i navzdory shrnutí učiněnému 
na začátku.
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Jonka
Poutavost:  4 Plastičnost:  3
Hratelnost:  4 Styl:   4

Popisy jakoby dějových obrazů a pocitů mají 
v sobě sílu, pěkně to i koresponduje s tématem 
skrytých světů. Příběh i postava mají svoji barvu 
a jakoby jdou cítit. Líbí se mi tento druh popisu, 
ačkoli někdy bych byl rád, kdybych se mohl vy-
nořit z mlhy a procitnout v realitě. Taky celková 
délka příběhu by se dala zkrátit, zdá se mi, že či-
tatel nebo hráč postavy nepotřebuje tolik vjemů 
a že ty podstatné se dají poskládat z měně ka-
pitol. Nenašel jsem v textu žádné nesrovnalosti, 
líbí se mi, jak je zpracován vztah s bratrem, zvlášť 
využití jeho vztahu k případným spoludružinní-
kům. Snad bych jen postavu trochu více zdivočel 
a udělal ji více prudkou, když už je ten měňavec. 
Obecně: dalo by se zestručnit, vyextrahovat to 
nejpodstatnější, cíle trošku více rozepsat, jinak 
dobré.

Peekay
Pútavosť:  3 Plastickosť:  1
Hrateľnosť:  2 Štýl:   2

Pekným nápadom je zostručnený sumár na úvod. Trochu mi chýba kontext – zdá sa, že napríklad „Epocha 
Besu” je pre autorku nejaký veľmi konkrétny termín, ktorého význam mi je neznámy. Koncept postavy 
zaujal, aj keď sa zdá, že ide skôr o dve postavy (dvaja bratia) s vzájomne prepleteným konceptom. Po-
stava obsahuje veľké bohatstvo materiálu do hry – menej je však niekedy viac. Myslím, že zredukovanie 
počtu elementov a sústredenie väčšej pozornosti na tie, čo ostanú, by hrateľnosti postavy prospelo. 
Predstava mnohokrát prežitého toho istého úseku života (bitka) zaváňa metafyzikou a možno bude príliš 
ťažká na vnesenie do bežnej hry. Veľmi mi v popise chýba hlbší pohľad do psychológie postavy ako iba 
jednoduché „zmätenie” a „sukničkárstvo”. 
 Popis postavy sa číta, akoby sa jednalo o priamy zápis prúdu vedomia: miestami preskakuje z jednej 
myšlienky na druhú, ťažko sa sleduje. Sem-tam sa nájde aj veta, ktorá pôsobí nedokončene či syntakticky 
nezmyselne. Z popisu jednotlivých spomienok dýcha vysoký stupen prepracovanosti a previazanosti so 
settingom. 

Vallun
Poutavost: 4 Plastičnost: 4
Hratelnost: 3 Styl:  3

Postava je originální a nesmírně zajímavá, možná až příliš obsáhlá pro běžnou herní postavu. Téměř 
heslovitě podaný mohutný příběh by byl snáze čitelný, kdyby se omezilo množství opakování některých 
informací, ale i přesto postava obsahuje vše potřebné pro její zahrání v jakémkoliv vhodném settingu. 
Komplikovaný charakter a životní osud ji však předurčují pro zkušenější nebo velmi talentované hráče, 
byť alespoň něco z ní mohou využít i ti méně zkušení. Lze postrádat informaci o současném věku, která 
vzhledem k uvedenému může být podstatná. Na druhou stranu se musí ocenit mimořádný družinkotvor-
ný potenciál.
 Hodilo by se příště se vystříhat používaní výrazů jako typický účes, když není zřejmé, co se tím myslí.
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napsal Hike    9. až 10. místo
Stavro Creareé

Jmenuju se Stavro Creareé a jsem půlelf z Pohra-
ničí. Co? Že je vám to málo? Podle mě jsem právě 
popsal svůj život a svoji osobu do nejmenších de-
tailů. No dobrá, podejte mi tu lahev a povím vám 
víc... 

Půlelfové v Pohraničí
Půlelfové, někdy také nazývaní míšenci nebo 
taky špinaví bastardi, mají kromě lidské také pří-
měs elfí krve. Někdy se dědictví smilstva dokáže 
skrývat i několik generací než se naplno projeví. 
Někdy jsou příznaky elfí krve tak decentní, že je 
lze snadno přehlédnout, někdy jsou naopak tak 
markantní, že je nelze skrýt.
 U půlelfů platí mnohem víc než u koho-
koliv jiného, že nejdůležitější v životě je rodina. 
Elfové jimi pohrdají a lidé je nenávidí kvůli da-
rům elfí krve.
 Co se toho týká, Stavro je typickým pří-
kladem. Sporá postava, sličná tvář, špičaté uši a 
ve zřídkavém úsměvu snadno rozeznáte drob-
né zoubky. Jeden každý detail s jistotou určuje 
půlelfa.

Dary elfí krve
Stavro po svých elfích předcích zdědil několik 
úžasných schpoností: kouzlo neviditelnosti, 
mentální ovládání zvířat a znalost jazyků dávno 
zapomenutých národů.

Daně elfí krve
Každá z těch úžasných schopností má ale háček. 
Kouzlo neviditelnosti přestane působit, jakmile 
má Stavro strach, a ruku na srdce, Stavro má 
strach často. Po každém pokusu pohrabat se ně-
jakému zvířeti v hlavě a vnutit mu svoji vůli Sta-
vrovi spustí krev z nosu a z uší. No a co se týká 
jazyků zapomenutých národů? Ano, tohle nemá 
žádný haček, ale uprostřed města lidí, brebentí-
cích „po jejich“ to zase tak úžasný dar není.

Rodina
Jak už bylo řečeno, rodina je pro půlelfy všech-
no. Stavro to všechno ztratil. Jeho matku ubili 
nějací lidé při pogromu jako „elfí děvku“, když 
byl Stavro ještě škvrně. Otec jím opovrhoval už 
od narození a Stavro ho vlastně ani nezná.
 Nakonec žil s bratrem své matky a svým 
dědečkem. Dědeček Drozd a strýček Hans zů-
stali jeho jedinou rodinou. Po onom osudném 
lynčování odešli z Thonnieriky do Pohraničí, do 
divočiny, kde lovili zvěř, pěstovali elfí divokou 
pšenici, prodávali kůže obchodníkům. Prostě se 
protloukali jak to šlo, než Stavro vyrostl. 
 Stavro se učil zálesáckým dovednostem 
a stal se z něj šikovný lukostřelec. Tím se pozdě-
ji změnily plány rodiny.

Ilustrace: Artbytravis  http://artbytravis.deviantart.com

http://artbytravis.deviantart.com/art/Elf-80948527
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Dobrodruzi v bažinách
Do Drozdova srubu přišli totiž dobrodruzi, vra-
houni a hejskové z města, co se vydali do bažin 
Orcigardu pobít pár orků, pobrat všechno cenné-
ho, co u nich najdou a orčí skalpy draho prodat v 
pevnosti Rudenrog. A ti potřebovali prů-
vodce, stopaře a lovce. Dědeček Drozd 
se nechal zlákat měšcem stříbrných so-
rynů. Přestože byl už starý, na svůj věk 
byl čilý a měl tuhý kořínek. Věděl toho o 
bažinách hodně, protože v mládí přišel z 
divočiny do města, a Hans a Stavro se od 
něj všechno naučili.

Vraždění orků
V Thonnierice, ve městě, se říká, že orkové z ba-
žin jsou jenom špína a že jejich zabíjení jenom 
pomáhá ve jménu Zařícího očistit svět. Ti lidé, 
co to říkají, asi nikdy nebodli nůž do zelenkavé 
kůže, neviděli hrůzou vytřeštěné žabí oči a ne-
slyšeli uširvoucí vřeštění. Stavro to dělal a zabí-
jel, jednou.
 Něco se na výpravě zvrtlo a i Drozd, 
Hans a Stavro museli bojovat, přestože na to ne-
byli najatí. Když bylo po všem a otrlí dobrodruzi 
chladnokrevně skalpovali pobité orky, Stavro se 
zlomil, pozvracel se a třásly se mu ruce.
 Dědeček Drozd si s dobrodruhy plácl 
na rozšíření dohody, dostal pár sorynů navíc a 
příště měli bojovat zase. To ale Stavro nechtěl  

a v noci zmizel. Nechal dědečka Drozda a strýčka 
Hanse s dobrodruhy uprostřed bažin Orcigardu 
a utekl. Daleko - do Thonnieriky.

Thonnierika - zákon a pořádek
Ve městě zůstal půlelf rychle bez 
prostředků. Za peníze, které by 
mu v divočině vystačily na rok, 
koupil skromné živobytí na měsíc 
a potom stál na hraně. Od pádu 
na šikmou plochu ho zachránil 
desátník Alexius, velitel vnější 
městské stráže. 

 Stavro se dal do služby zákonu a desát-
ník se stal jeho dobrým přítelem. Vyzbrojen holí 
a kouzlem neviditelnosti hlídal Stavro pořádek 
v noční Thonnierice. Podařilo se mu vyzvědět 
informace, které pak vedli k rozkrytí organi-
zované sítě spiklenců a jeho přímý nadřízený 
desátník za odměnu povýšil a byl převelen k 
vnitřní městské stráži. 
 Půlelf Stavro přestoupil spolu s kapitá-
nem Alexiem a dostal funkci Klíčníka, hlídače 
pokladnice. Taková klika ...

Pak jsem zaslechl na chodbě ty hlasy, rychle jsem 
na sebe vztáhl neviditelnost. Jeden z nich byl 
Alexius, můj přítel. Ten druhý hrubý a hluboký 
hlas jsem nepoznal. Alexius mu právě popiso-
val, kde mne najde a kde mám schované klíče  

od pokladnice. Hluboký hlas jenom něco zavrčel. 
Nakonec ještě Alexius řekl, aby mne raději pod-
řízl, tělo pak pohltí řeka. Roztřásla se mi kolena, 
mrazení kouzla neviditelnosti zmizelo... ještě že 
už byli od mne daleko.

 A tak jsem zase utekl.

Cíle postavy
Dozvědět se víc o zradě přítele Alexia.• 
Vrátit se do divočiny a najít svou rodinu - • 
- dědečka Drozda a strýčka Hanse.
Vypravit se do elfího lesa Izironk a najít svou • 
rodinu - svého neznámého otce

Tipy na hraní
Stavro je opatrný a pečlivý, někdo by řekl že 
ustrašený.
 V případě nenadálého konfliktu se doká-
že vyburcovat a bojovat o svůj život. Pokud se 
ale bude nabízet nějaká jiná cesta, raději se boji 
vyhne.
 Po opuštění rodiny v bažinách se ve Sta-
vrovi hnulo svědomí, nikdy nenechá za sebou 
nikoho, kdo na něj spoléhá.
 Každý živý tvor má v půlelfových očích 
právo na život, nikdy nebude zabíjet zbytečně. 
Ani pro bezpečnější život v budoucnu.

Motivy
Ztráta (rodiny)• 
Dítě (elfí krve)• 
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Stavro
půlelf hraničář

síla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0
hbitost  . . . . . . . . . . . . . .1
inteligence  . . . . . . . . . . . .1
pohyb  . . . . . . . . . . . . . . .1
obrana  . . . . . . . . . . . . . .1 (beze zbroje)
útok zblízka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .-3 (hůl)
střelecký útok  . . . . . . . . . .2 (luk)
všestrannost  . . . . . . . . . . .2
lstivost  . . . . . . . . . . . . . .2
všímavost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2
čarování .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1
výdrž  . . . . . . . . . . . . . . .35

kouzla
Ovládni zvíře• 
Neviditelnost• 

STATISTIKY
dobrodružná hra 

Pán prstenů

hodnocení

Bifi
Pútavosť:  1 Plastickosť:  2
Hrateľnosť:  2 Štýl:   4

Dane elfskej krvi? Fajné! Inak celá postava je 
stručná a príjemná, s dobrým vstupom do hry. 
Podobne ako u Komaky nemám ani veľmi čo 
napísať, vedel by som si predstaviť Stavra vziať 
a v priebehu 2-3 sedení do neho vtlačiť charak-
ter. Asi som sa stal pod vplyvom starej školy príliš 
benevolentným, ale podobnú otvorenosť už ne-
považujem za nedostatok. Vytknúť sa akurát dá, 
že Stavro neohúri a chýba mu iskra.

Ecthelion
Poutavost: 3 Plastičnost: 3
Hratelnost: 3 Styl:  4

Stavro je dobrá a uvěřitelná postava, která je vel-
mi pěkně podaná. Má nějaké výhody i nevýhody, 
na kterých se dá dobře stavět, stejně jako určitě 
motivy, které se dají dobře rozehrát. Líbí se nám 
na konci tipy pro hraní postavy i celkové vyznění.
Pro případnou hru si dokážeme uchopení posta-
vy velmi dobře představit, takže tady nevidíme 
problém.

Jonka
Poutavost:  1 Plastičnost:  2
Hratelnost:  2 Styl:   1

A Stavrových cílů mi chybí jeho motivy. Proč se chce připo-
jit zpátky ke Drozdovi a Hansovi? Také bych rád věděl, co 
se stane, až Stavro svoje cíle splní. Tedy co se stane, když 
najde Drozda a Hanse, chystá se k nim připojit? Protože se 
obávám, že vzhledem ke své povaze Stavro od obou opět 
uteče. 
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Charles
Poutavost: 3 Plastičnost: 3
Hratelnost: 3 Styl:  4

První dojem: Jaký je Šlechtův svět Kravavého pohraničí, takový je i Stavro. Ne že by zrovna vyrážel dech, ale 
je to poctivé řemeslo.
 Hodnocení: Hořce cynický styl vyprávění pěkně vystihuje Stavrovu povahu a dokresluje atmosféru Po-
hraničí. Přehledné členění na kapitolky. Herně by se dalo určitě mnohem víc pracovat s návratem do města, 
kde Stavrovi kdysi zavraždili matku. A ta ingredience „dítě“ je dost přitažená za vlasy. Každý byl někdy dítě-
tem, každý je dítětem nějaké rasy. Ještě že je tam i ta druhá.
 Nápady a tipy: Je škoda, že Stavro na konci životopisu utíká z Thonnieriky. Tím ztrácí dosavadní vazby. 
Plastičnosti postavy by pomohlo, kdyby se Stavro prostě jen tu noc nevrátil na lůžko, ale ve stráži by zůstal. 
Ráno by předstíral, že nic neví, a rozjel by tajné pátrání, v němž by balancoval na ostří nože ve snaze odhalit 
Alexiovy motivace. Nebylo by špatné, kdyby v Thonnierice znal ještě někoho dalšího kromě Alexia. Tím spíš, 
pokud by ten někdo měl něco společného s pogromem. To vše by slibovalo víc než jen obyčejný dobrodruž-
ný příběh psance.

Peekay
Pútavosť:  1 Plastickosť:  1 
Hrateľnosť:  2 Štýl:   3

Komentár: Zarazila a príjemne ma prekvapila citová zraniteľnosť po-
stavy a jej reakcia na vraždenie, škoda že jej nie je venovaného viac 
priestoru. Obzvlášť v tomto kontexte pôsobí dosť zvláštne spomínaný 
cieľ postavy „Vrátiť sa do divočiny a nájsť svoju rodinu”. Rovnako cieľ 
„nájsť svojho neznámeho otca” by si asi zaslúžil aspoň nejaké vysvetle-
nie. Škoda, že autor nám neposkytuje podrobnejší pohľad do psychiky 
postavy, jej motivácií a strachov. 

Vallun
Poutavost: 3
Plastičnost: 2
Hratelnost: 3
Styl:  2

Autor představuje zajímavé pojetí půleflů jakožto 
ne nepodobné běžnému chápaní indiánů z naše-
ho světa. Za vcelku originální je nutno považovat i 
zpracování povinných ingrediencí. Z herního hle-
diska lze Stavra uchopit poměrně dobře, ale autor 
nenabízí nějakou vlastní, propracovanější cestu, 
jak jej zajímavě zahrát. Rovněž o něco málo více 
informací o Stavrovi samém by neškodilo. Svižný 
osobní příběh, kterému se dostalo více pozornos-
ti než vlastní charakteristice, je trochu shazován 
nevypsaným stylem. Postava má vytyčeny hned 
tři životní cíle, jejichž naplnění může tvořit solid-
ní základ osobní zápletky, ale není jasné, nakolik 
jsou důležité pro samotného Stavra, neboť zatím 
není patrná žádná snaha po jejich naplnění.
 K lepším výsledkům pomůže věnovat více po-
zornosti ústřední postavě a získat praxi s písem-
nými projevy.
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napsala Sherridon    12. až 13. místo
Sussanah de Silva

Vysoká dívka, které se kaštanové vlasy elegantně 
vlní skoro do půli zad. Její jiskřivě šedé oči a lehce 
zvednutý nosík popudí každou ženu a přivábí kaž-
dého muže. I přes svůj vysoký původ nalezla zálibu 
v oblékání prostých bojovníků a hraničářů. Přijala 
za své i jejich typické barvy, které jsou zároveň bar-
vami přírody. Ovšem ve společnosti od tohoto ob-
lečení upouští a obléká se jako slušná viktoriánská 
žena do široké sukně s krinolínou, upnutého sáčka 
a apartního kloboučku, většinou laděné do modra. 
Kdybyste ji potkali, určitě byste nepochybovali, že 
je to ona. Ladná chůze, lehké pohupování v bocích, 
sametové vlasy odrážející sebenepatrnější sluneční 
paprsek... A kdyby se i přesto našel stín pochyb, sta-
čil by jediný pohled na předmět u jejího pasu a vě-
děli byste. Tím předmětem je kord, se kterým umí 
velmi efektivně zacházet a nikdy bez něj nevychází. 
Snad z nostalgie, snad z víry, že se ve staré zbrani 
skrývá víc, než jen umění starých mistrů zbrojířů  
(= možnost „oživení“ staré magie, která může býti 
v kordu ukryta, při nějaké zvláštní příležitosti).
 Sussanina matka Kristen ovdověla pár 
měsíců po porodu. Její manžel Jesse jí však zane-
chal velký majetek, takže nemusela mít strach o 
sebe ani o dceru. Vychovávala Sussanah přísně, ale 
s láskou. Kristen tušila, že je vážně nemocná, proto 
se odhodlala odkrýt Sussanah tajemství, které v ní 
každým dnem sílelo. Totiž to, že Jesse de Silva nebyl 
jejím skutečným otcem. Když měla Kristen před 
svatbou, zachtělo se jí užít si nějaké, alespoň menší 
dobrodružství a vyjela si do Walesu, odkud si při-
vezla Sussanah. Nevěděla to jistě, byla přesvědčená 
o tom, že otcem je Jesse, ale jak Sussanah rostla, 

bylo stále více vidět, že to není pravda. Kristen byla 
opravdu ráda, že se toho Jesse nedožil… Kristeni-
ným posledním přáním bylo, aby Sussanah našla 
svého otce. Nemohla jí dát ale víc indicií než jméno 
Duncan a to, že je z Walesu. Sussanah je rozhodnutá 
jednou svého skutečného otce najít (=možnost dějo-
vé odbočky při hledání otce + dlouhodobý cíl; motiv 
ztráty).
 S tím také souvisí způsob života, který 
si vybrala. Nazvat to zhuštěně, bylo by to „dobro-
družné cestování“. Bývá to tak, že lidé vyhledávají 
dobrodružství, ale Sussanah to nemá zapotřebí, 
dobrodružství si vždy najde ji. Začalo to nálezem 
jejího milovaného kordu. Tenkrát jí bylo čerstvých 
šest let a vydala se na velký průzkum rodinného 
sídla. Otevřela všechny dveře, nakoukla do každé 
truhly. Na půdě nalezla spoustu harampádí a starý 
kord, nejspíš po dědečkovi. Rodiče ho považovali za 
nemoderní zbytečnost, tak skončil zapomenutý na 
půdě. Sussanah ale cítila, že kord není jen tak oby-
čejný, a proto se od toho dne začala věnovat studiu 
šermu. 
 V sedmnácti letech si připadala dostateč-
ně připravená vydat se hledat svého otce. Kordem 
vládla skoro jako zkušený bojovník a k tomu se u 
ní začali objevovat vlohy k magii. Rodinné sídlo ne-
chala v opatrování své sestřenici z matčiny strany 
Madlene. Docela si rozuměly a Sussanah byla ráda, 
že se bude mít kam vrátit (=dlouhodobý cíl). Po pár 
dnech na cestě jen s koněm a zásobami (těch měla 
dostatek a navíc je nemusela všechny vozit s sebou, 
jak již bylo řečeno, opravdu byla finančně dobře 
zaopatřená) zabloudila v temném hvozdu. Skoro se Ilu
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už začala obávat, že nenajde cestu ven, ale potkala 
několik skřítků, kteří ji tak okouzlili svým vzhledem 
a chováním, že se rozhodla přijmout jejich nabídku 
a nějaký čas u nich zůstala. Když se se skřítky blíže 
seznámila, pochopila, proč byli ze začátku tak přá-
telští, ještě nikdy neviděli člověka a 
byli na něj hrozně zvědaví. Věděli o 
jeho existenci jen z příběhů skřítků, 
kteří se odvážili opustit domov a do-
kázali se vrátit. Zřejmě to byli skřítci 
příbuzní s těmi irskými, že měli tolik 
štěstí a potkali jen dobré lidi. Kdyby 
to bylo jinak, zřejmě by Sussanah 
bloudila hvozdem dál a jeho tajemství by jí zůstalo 
utajené. Skřítkové si totiž svoje území brání magií, 
nikoliv silou. Skřítkové si ji natolik oblíbili, že ji za-
světili do tajů své magie. Učili jí tak dlouho, až se 
naučila několik lehčích kouzel (jako levitace, zka-
menění protivníka, trocha léčitelství). Celý jejich 
malý svět byl kouzelný a ve své podstatě dokonalý, 
ale nemohla tam zůstat navždy. Když od nich odjíž-
děla, slíbila, že se vrátí, a skřítkové věděli, že se svůj 
slib dodrží (=dlouhodobý cíl).
 Po nějakém čase doputovala do Londýna. 
Sice nebylo pravděpodobné, že by tam uspěla při 
hledání otce, ale jakýsi vnitřní hlas jí říkal, že by 
se tam měla alespoň podívat. Hlas měl pravdu, 
nebyla v Londýně ani dva dny a už si ji našlo další 
dobrodružství. Ukradená egyptská relikvie s velmi 
silnou magickou mocí. Zcela samozřejmě se zapoji-
la do její záchrany, několikrát málem přišla o život, 
zvláště, když nad zdravím rozumem zvítězila její 
touha dosáhnout cíle. Například se jí stalo, že při 

pronásledování skřeta, který podle všeho měl onu 
relikvii u sebe, naskočila do rozjíždějícího se vlaku 
a málem skončila pod jeho koly… Ale nakonec se 
předmět zachránit podařilo. Z celé události ji nejvíce 
poznamenaly dvě zkušenosti. Do chvíle, než se střet-

la s nájemnou vražedkyní, byla 
přesvědčená o tom, že dokáže zabít 
člověka, když to bude nutné. Uká-
zalo se, že nedokáže. Tu ženu sice 
velmi vážně zranila, ale když Sus-
sanah dostala odpovědi na všechny 
své otázky, ženy se jí zželelo a pou-
žila veškeré své znalosti léčitelství, 

aby ji zachránila. Vražedkyně přežila a jako projev 
vděku vydala příkaz, že se žádný nájemný vrah ne-
smí nechat najmout na slečnu Sussanah de Silvu. Ti 
slušnější ji poslechli, přece jenom je jejich královnou, 
ovšem ne všichni jsou loajální… (=možnost spřátelit 
se s královnou vrahů při dalším setkání a například 
ji pomoci potlačit povstání) Druhá zkušenost velmi 
úzce souvisí s tou první a možná, kdyby nedošlo 
k blízkému seznámení s jedním milým lordem, 
neměli by angličtí vrazi svou královnu. Onen lord 
probudil v Sussanah cit, o kterém zatím jenom četla. 
Na rozdíl od ostatních mužů se zajímal o její duši a 
to ji velmi přitahovalo. Přestože její krása jí otevřela 
mnohé dveře a dala odpověď na mnohé otázky, už ji 
pomalu unavovalo, že se dívají jen na to, jak vypadá. 
Ale ať už to bylo s lordem jakkoliv příjemné, osud jim 
nepřál a jejich cesty brzy rozdělil.
 Po navrácení relikvie muzeu se Sussanah 
vydala opět na cestu za svým otcem. Tentokrát kro-
ky svého koně namířila přímo do srdce Walesu… 

Sussanah de Silva 
Body osudu : 3 
Sekvenční boj : 1(drobná zranění) 

Cíle krátkodobé
Zlepšit se v magii• 
Naučit se bylinkaření• 

Cíle dlouhodobé
Najít skutečného otce, • 
Vrátit se ke skřítkům z hvozdu• 
vrátit se domů• 

Aspekty:
kord s jemně pleteným košem• 
elegance černé kočky• 
cílevědomost• 
těžko ji zabít • 

Dovednosti
Boj kordem  . . . . . . . . . . . .Vynikající (IV)
Magie . . . . . . . . . . . . . . .Dobrý (II)
Léčitelství .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Slušný (I)
Dedukce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Slušný (I) 

Motivy
Ztráta (biologický otec) • 
Skryté světy (skřítkové)• 

STATISTIKY
Příběhy Impéria
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hodnocení
Bifi
Pútavosť:  1 Plastickosť:  1 
Hrateľnosť:  1 Štýl:   3

Tak sa nám pomalinky rozmáhajú viktoriánsky ladené postavy... O chvíľu už budú môcť vy-
tvoriť družinu. Sussanah však chýba farba, iskra, finesa. Príkladom je informácia, že „dob-
rodružstvo si vždy nájde ju“ a potom sama pri prehľadávaní povaly nájde kord. A nič... 
proste sa naučí šermovať. Kde je to dobrodružstvo a ako si ju našlo samu mi nie je jasné. 
Podobne aj sterilní škriatkovia, ktorí ju učia kúzliť, či kráľovná vrahov. Ciele sú len veľmi 
neurčité, o povahe Sussany neveme skoro nič, slabiny nemá snáď žiadne. Škoda, lebo zo 
systému a prostredia by sa dalo vyťažiť o trošku viac.

Ecthelion
Poutavost: 3 Plastičnost: 2
Hratelnost: 3 Styl:  3

Postava je poměrně tradičně strukturována (vzhled, chronologická historie jako tako-
vá), ale snaží se z ní vytahovat důležité body, které mohou být pro postavu důležité 
v budoucnosti (cíle, královna vrahů, etc.). To je rozhodně použitelný přístup, protože 
pozadí postavy by mělo sloužit k tomu, aby bylo co hrát v budoucnosti (jinak nemá 
moc smysl). Trochu škoda je, že poslední příběh je uveden jen jako zápis, protože to je 
třeba dobrodružství, které bych si s postavou rád zahrál. Možná by nebylo špatné tro-
chu historii postavy posunout zpět a zakončit ji náznakem právě tohoto příběhu, který 
by mohl být vodítkem pro začátek hraní postavy.
 Zdá se nám, že postava poskytuje dostatek podnětů a motivů pro další stavbu pří-
běhu a asi bychom neměli problém s tím ji začít hrát.

Jonka
Poutavost:  3 Plastičnost:  3
Hratelnost:  3 Styl:   3

Líbí se mi, jak jsou v průběhu popisu postavy popsány cíle a 
to, že dávají smysl a přirozeně vyplývají z postavy. Sussanah 
si za cíl svého života vybrala dobrodružné cestování, chybí 
mi ale motiv. To, že si člověk vybere dobrodružnou dráhu, 
většinou není jen tak, je to třeba povahou, nebo jinými udá-
lostmi, to mi v textu chybí. Můj tip pro postavu je ten, že 
Sussanah by se mohla hledat, tedy respektive že by u sebe 
nacházela vlastnosti a reakce, které nezná a které ji pojí 
k dobrodružnému životu, ačkoliv její rodiče byli vždy klid-
ní. A to ji ještě více zneklidňuje. Samozřejmě je na vině její 
biologický otec a geny. To by podle mne ještě zesílilo motiv 
ztráty a následného hledání. Jinak nemám co vytknout, ale 
jak jsem řekl, rád bych poznal jádro Sussaniny povahy a dů-
vody, proč jedná tak, jak jedná.
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Charles
Poutavost: 1 Plastičnost: 2
Hratelnost: 1 Styl:  2

První dojem: Trocha viktoriánské romantiky a spousta protikladů. Kord a klobouček. Dobrodružné cestová-
ní a dobrá výchova. Láska ke skřítkům a přátelství s vražedkyní. 
 Hodnocení: Sussanah je takový chlap v sukních. Šermuje, ale přitom je zároveň žensky krásná a přitažli-
vá. A ještě ovládá magii. Mám pocit, že má umět ode všeho trochu a nemá vlastně žádná omezení. Motivů 
obsahuje hodně, ale žádný není jednoznačně nosný. Například v dosažení cíle „vrátit se ke skřítkům“ jí ve 
skutečnosti nic nebrání. Taky zapojení ingrediencí je dost volné – otce ani neznala, tak jeho smrt těžko po-
ciťuje jako ztrátu. Ani skrytí skřítci nehrají v jejím příběhu významnou roli.
 Nápady a tipy: Sussanah je pro mě příliš dokonalá. Takové postavy vyznívají ploše. Má-li svým příběhem 
někoho zaujmout, ba dokonce pohnout, měla by mít alespoň nějakou bolest, slabinu či nedostatek. Mohla 
by mít třeba jizvu z nácviku šermu, která jí pošramotila sebevědomí a ztěžuje jí získat zájem mužů. Nebo 
strach z používání magie, kterou neumí ovládat a už tím způsobila nějakou tragédii. Taky musím říct, že 
organizace nájemných vrahů mi k poetice Příběhů Impéria moc nesedí. Ostatně nevím, jak dlouho by se 
udržela královna takového „cechu“, pokud by ji přemohlo děvče, které našlo na půdě kord po dědečkovi.

Peekay
Pútavosť:  1 Plastickosť:  1
Hrateľnosť:  2 Štýl:   2

Popis postavy mi príde trochu nekonzis-
tentný, miestami s dierami vo vnútornej 
logike. Trochu ma pri čítaní rušili kurzívové 
vysvetľujúce vsuvky, tie by som asi prefero-
val v samostatnej sekcii. Pri čítaní ma pre-
kvapili škriatkovia, ich prítomnosť v príbehu 
postavy na mňa pôsobí samoúčelne. Taktiž 
ma pobavila predstava skamenenia protiv-
níka ako „jedného z ľahších kúziel”. Ďalšie 
rozpracovanie si taktiež zaslúžia Sussanine 
väzby na okolitý svet - od momentu, kedy 
Sussanah prichádza do Londýna, sa súťažný 
príspevok začína nápadne podobať na zápis 
z hry. Aby sa dal považovať za popis posta-
vy, potreboval by prepísať a sprehľadniť.  
Chýba mi prehľadné zhrnutie osobnostných 
črtov postavy či nejaké tipy pre hráča, ako 
postavu hrať. 

Vallun
Poutavost: 3 Plastičnost: 3
Hratelnost: 3 Styl:  2

Na první pohled pohádkové ladění postavy skrývá kompletní a životaschopnou dobrodružnou lady. 
Klasické pojetí povinných prvků dává dobrý základ pro dlouhodobé životní cíle. Sussanah by mohla 
působit živěji, kdyby byly vyzdvihnuty některé nekonformní povahové stránky. Určitě by neuško-
dilo rozčlenit text na menší celky, což by napomohlo čitelnosti. Je otázkou, zda je vhodné zařadit 
mezi přátele postavy královnu vrahů, pro začínající dobrodruhy by to mohlo být až ničemně silný 
spojenec.  
 Pro příště by mohlo pomoci dát si více záležet na stylistice textu a doplnit obraz postavy i nějaký-
mi těmi zápory.
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napsal Goran    14. místo
Zorro

Příběh
Býval jsem Zacharias Uhan‘on z Johančina kmene. Mými rodiči bývali zbrojířka Anna Uhan‘on 
a čepel (řadový johanitský bojovník) a později učitel Mikael Luther‘on. Otec mě učil: jednej se 
ctí, zůstaň čistý a nezapomínej, že naším skutečným nepřítelem jsou Nestvůry, Z‘Bri. I když je to 
všechno nenávratně za mnou a se zavržením se mě nezřekla jen Fatima Johanka a její sestry, ale 
i moje rodina, otcovo učení stále nosím v srdci. A to i přesto, že jsem se pro své soukmenovce už 
víc poskvrnit nemohl.
 Patřil jsem k nejnadanějším mladým čepelím. Už ve třinácti jsem skolil medvěda a v pat-
nácti jsem směl doprovázet otce na svou první velkou výpravu za Sedm Prstů, hluboko do území 
Nestvůr.
 Byl jsem tu noc na hlídce a snil jsem o slávě a hrdinství. Požádal jsem Johanku o znamení: 
jestli ze mě má být velký válečník a hrdina, ať se této noci něco stane. V tu chvíli jsem pocítil 
nutkání zvednout panel, na kterém jsem seděl. Musel jsem své kopí použít jako páku, ale nakonec 
se mi to povedlo. Dole jsem našel nějaký papír, ale než jsem ho stihl prozkoumat, ozval se hrozný 
skřek. Za chvíli se ze tmy vyřítil obrovský vlk s dlouhými tuhými chlupy na zádech, podobnými 
ježčím bodlinám. Z‘Bri ve zvířecí podobě. Povzbuzen dobrým znamením jsem zaútočil a dařilo se 
mi, dokázal jsem stvůru zabít bez cizí pomoci.
 Později na té výpravě se mi podařil ještě jeden hrdinský čin. Můj otec právě bojoval s ne-
stvůrným bojovníkem a byl raněn, když jsem jako ve snu přeběhl sto kroků, které nás dělily, a 
včas dorazil otci na pomoc. Zaměstnal jsem netvora, dokud otec neustoupil a nedorazili další 
naši spolubojovníci. Tehdy jsem poprvé použil Syntézu, sílu Řeky Snu ve světě bdění. Snad to 
bylo tím obrázkem, že mi pomohl vybudovat spojení se sny. Otcova ruka se bohužel od té doby 
neuzdravila, a tak odešel od čepelí a je jen učitelem.
 Od té doby jsem se ve volných chvílích kochal nalezeným obrázkem. Ten černý muž 
v klobouku a s mečem mi připadal jako já sám, můj bratranec Erik dokonce jednou prohlásil, že 
je mi podobný. Nechal jsem si od matky vykovat podobný meč, jako je ten jeho, a i když jsem o něj 
přišel, určitě si najdu ještě lepší, ten pravý, který jsem používal ve svém životě Předtím.
 Stejně jako moje podoba z obrázku mě zaujala jeho žena, ta tajemná vysoká kráska 
s hladkou kůží bez tetování ani jiného zdobení. Zamiloval jsem se do snu, toužil jsem jen po ní 
a byl jsem si stále jistější, že ji určitě potkám a že zase budeme kráčet bok po boku, až se stanu 
Zorrem, mužem z obrázku a z našeho minulého života.
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 Řekli mi, že to písmo je staré, nikdo mu úplně 
nerozuměl. Starým věcem ze všeho nejlépe rozumějí 
Strážci, a tak jsem se na radu jednoho Dahliána vydal 
do Therenova doupěte za Strážcem Chronem, který 
má stroj na pohyblivé obrázky.
 Chronos byl z obrázku nadšený. Ta-
kové obrázky prý Předtím lákaly lidi k po-
dobným strojům, jako je ten jeho, na pohyb-
livé obrázkové příběhy. K mému obrázku 
patřil příběh zvaný „Legenda o Zorrovi“. To 
znamená, že jsem ve svém životě ve světě Předtím 
musel být hodně slavný, když se o mně legendy nejen 
vyprávěly, ale i ukazovaly na pohyblivých obrázcích!
 Následujícího dne přišla nejprve zpráva, že 
bratranec Erik utekl a byl prohlášen za zrádce a kací-
ře; neunesl, že Johanka nechala jeho sestru Mirandu 
zemřít během Výzvy, rituálního souboje s jiným Jo-
hanitou vstupujícím mezi dospělé.
 Večer téhož dne k nám přišla hlídka s tím, že 
musím jít s nimi. Až na cestě mi oznámili, že se budu 
muset před soudem obhájit z obvinění z kacířství. Už 
delší dobu se o mně šířilo, že je pro mě můj obrázek 
důležitější než sama Johanka, a teď mě někdo viděl, 
jak se stýkám se Strážci a vyhnanci.
 Mohl jsem to čekat, obojí byla pravda, ale 
stejně mě to zdrtilo. Nalezení obrázku jsem pova-
žoval za znamení od Johanky, touha stát se znovu 
Zorrem mě motivovala k odhodlanosti a odvaze vý-
jimečné i mezi Johanity, a díky obrázku jsem se víc 
otevřel Řece Snu. Teď jsem si uvědomil, že jsem se 
tím postavil proti naší milované paní a proti celému 
svému kmeni. Neměl jsem sílu se hájit.
 Trpěl jsem, když před mýma očima pálili 

obrázek, tak silně spojený s mým osudem, když mi 
matka se slzami na krajíčku říkala, že mě moje ro-
dina zapuzuje, když mi Johanka vytrhla svou lásku 
ze srdce. Můj starý život skončil, Zacharias Uhan‘on 

zemřel. Když mě mí bývalí soukmenovci po-
hodili na této straně Mostu Padlých, omdlel 
jsem a zdál se mi sen, sen který mi od té doby 
dává sílu jít dál.

Byl jsem oděný jako Zorro a měl jsem v ruce 
jeho meč. Spolu s několika spolubojovníky jsem stál 
tváří v tvář skupině Z‘Bri. Přímo proti mě stál jeden 
větší, kterého ostatní evidentně považovali za vůdce. 
Podíval se na mě a mě se začal zmocňovat vztek. Vybě-
hl jsem do útoku a scéna se změnila.
 Bojoval jsem proti bandě Squatů, divochů 
z vnějších zemí. Má milovaná stála po mém boku, měla 
na sobě zbroj a v ruce podobný meč jako já. Kryli jsme 
si záda a probodávali Squaty jednoho za druhým. Když 
padl jejich náčelník, ostatní divoši se dali na útěk.
 Následovala další změna a byl tu den naší 
svatby, bral jsem si svou ženu z minulého života. V tu 
chvíli jsem se probudil.

Popis a charakter
Zorro je něco málo přes šest stop vysoký, šlachovi-
tý mladík s tmavými vlasy a šedomodrýma očima. 
Banderas by ho asi mohl hrát, ale musel by si nechat 
vysekat několik jizev (i na obličeji), trochu přibrat a 
byly by nutné patřičné triky, aby vypadal větší. Pro 
ženy není o moc méně přitažlivý než představitel fil-
mového Zorra, i když se o dívky kromě své vysněné 

lásky příliš nezajímá; začít si s jinou by považoval za 
zradu vůči své vyvolené.
 Zorro nikdy neváhá se bít pro to, čemu věří, 
a přátele nikdy nenechá ve štychu. Čest mu také velí 
držet slovo a nelhat. Je hrdý, uzavřený a tajnůstkář-
ský a mluví, jen když má co říct.
 Otcova třetí rada má jeden důležitý důsle-
dek: sedm kmenů nepovažuje za skutečného nepří-
tele (tím jsou jen Z‘Bri), konflikty s nimi raději řeší 
nenásilně a od násilí v nich bude odrazovat i své spo-
lubojovníky. Vzhledem k otevřené válce mezi sedmi 
kmeny a tím osmým mu to určitě bude vyčítáno.
 Stejně jako většina bojovníků jeho kmene 
je silný a zdravý a své druhy předčí obratností. Je 
výborným bojovníkem s mečem i s kopím a slušně 
umí bojovat i beze zbraně. Uživil by se nejen jako 
válečník, ale i jako zbrojíř. Méně schopný je ve všech 
loveckých dovednostech.

Zapojení do hry
Stejně jako většina postav v Tribe 8 Zorro začíná hru 
zavržením a přijetím do Osmého kmene. Ostatní 
hráčské postavy pozná jako své spolubojovníky ze 
začátku vize – v tomto ohledu může plnit roli sjedno-
titele buňky na začátku hry.
 Jeho cílem a zároveň „vision questem“ (v 
Tribe 8 se příběh každé postavy točí kolem úkolu 
daného vizemi, zejména tou úvodní při vyhnání) 
je získat všechny předměty spojené se Zorrovým 
předchozím životem (relikvie podobné těm na pla-
kátě – Zorro věří, že s nalezením každé části jeho 
dřívějšího majetku se mu vrátí část vzpomínek)  

Motiv: 
ztráta• 



84

a prožít všechny situace zobrazené ve vizi. K relikviím 
a na správná místa jej Vypravěč za pomoci snů a vizí 
snadno dovede. Zorrova partnerka pravděpodobně 
patří k Osmému kmeni nebo se k němu možná přidá 
poté, co se ve hře setkají. Pokud se jedná o hráčskou 
postavu, je pochopitelně nutná předběžná domluva 
a sladění životních vizí a cílů postav tak, aby to vyho-
vovalo hráčům obou postav a Zorro měl i přes brzké 
nalezení životní lásky silnou motivaci vrhat se do 
akcí a aktivně se podílet na příběhu buňky.
 Je na vás, jestli „vzpomínky“ povedou smě-
rem k původní předloze a Zorro začne vysekávat na 
protivníky zetka, nebo bude kontrast s legendárním 
mstitelem naopak narůstat.

Další cíle
Další osobní úkoly se mohou točit kolem Erika a Zo-
rrových rodičů.
 Erik se chce pomstít Johance i jejím služeb-
níkům za Mirandinu smrt; to znamená dilema mezi 
Zorrovým přátelstvím k Erikovi a rozhodnutím 
nemstít se sedmi kmenům. Zapojení Erika do buňky 
není moc vhodné (pokud se jej neujme jiný hráč), 
lepší je jako občasný spojenec.
 Podobně se do problémů mohou dostat i 
Zorrovi rodiče. U nich navíc v případě obnovení kon-
taktu se nesmí zapomínat na zákon sedmi kmenů 
bránící v kontaktu s vyhnancem. Zorrovi rodiče jsou 
zvyklí zákony dodržovat bez ohledu na své city, na 
druhou stranu pochybují o správnosti agrese vůči 
Osmému kmeni, takže šance na přechod do Osmého 
kmene je u nich reálná.

Jméno:  Zorro
Rodný kmen: Johanita
Postoj (Fallen Outlook): drsňák (Jacker)

Atributy
Obratnost (AGI)  . . . . . . . . .+2
Vzhled (APP)  . . . . . . . . . . .+1
Velikost (BLD) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .+1
Fyzička (FIT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .+1
Vůle (WIL) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .+1

Druhotné znaky
Síla (STR)  . . . . . . . . . . . . .+1
Zdraví (HEA)  . . . . . . . . . . .+1
Odolnost (STA)  . . . . . . . . . .35
Poškození beze zbraně .  .  .  .  .  .(UD) 7
Poškození se zbraní  . . . . . . .(AD) 8

Syntéza
Stupeň Syntézy:  . . . . . . . . .1
Talenty: oddanost (Devotion), statečnost (Bravery)

Dovednosti
Akrobacie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1/+2
Boj beze zbraně  . . . . . . . . .2/+2
Boj na blízko  . . . . . . . . . . .3/+2
Lukostřelba  . . . . . . . . . . . .1/+2
Plížení  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1/+2
Tanec  . . . . . . . . . . . . . . .1/+2
Úhyb  . . . . . . . . . . . . . . .2/+2
Zastrašování  . . . . . . . . . . .1/+1
Přežití  . . . . . . . . . . . . . . .1/0
Řemeslo (zbrojířství) .  .  .  .  .  .  .2/0
Taktika .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1/0
Atletika  . . . . . . . . . . . . . .1/+1
Léčení  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1/0
Navigace (země)  . . . . . . . . .1/0
Cit pro boj (Combat Sense)  . . .2/0
Všímání  . . . . . . . . . . . . . .1/0
Jezdectví  . . . . . . . . . . . . .1/0

STATISTIKY
Tribe 8
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hodnocení
Bifi
Poutavost: 2 Plastičnost: 1
Hratelnost: 2 Styl:  4

Elegantný vtip ako základ postavy? Prečo nie! 
Škoda, že o prostredí neviem skoro nič (čo je sa-
mozrejme aj moja chyba). A pri jeho čítaní ma 
opäť napadlo, ako systémy (so svojimi vlastnos-
ťami a zoznamami zručnosti) deformujú to, ako 
definujeme postavy (čo nie je myslené ako kritika 
Zorra). Má to potenciál, je spomínaných mnoho 
lákavých vecí, ale neviem v tom nájsť niečo kon-
krétne a ľahko uchopiteľné.

Ecthelion
Poutavost: 3 Plastičnost: 3
Hratelnost: 3 Styl:  3

Postava je založená na blízkosti s postavou filmovou, do které se snaží vcítit a co nejvíce se jí přiblížit. 
Líbí se nám ten nápad a jakési vcítění nebo přiblížení postapokalyptického prostředí skrze starý plakát. 
Postava je popsána pěkně, strukturovaně a přináší podněty pro další hraní. Oceňujeme i rozebrání 
možností zapojení do hry a představení variant, jak s postavou pracovat.
 Autor sice naznačuje, ale nechává prostor pro hráče, takže bychom nejspíše neměli problémy s hra-
ním této postavy. 

Charles
Poutavost: 1 Plastičnost: 2
Hratelnost: 1 Styl:  2

První dojem: Proč se někdo tak zajímavý jako Zacharias chce stát někým tak plochým, jako je mstitel z fil-
mového plakátu?
 Hodnocení: Bylo chytré vybrat si prostředí hry, která už sama ve svém základu obsahuje u všech postav 
ztrátu (původního klanu). A první půlka popisu vypadala moc slibně. Postava je plastická, má kontakty, 
tajemství. Ale shodila to pro mě celé ta představa, že Zacharias se bude ve hře věnovat sbírání Zorrových 
artefaktů a naplňování své snové vize, která působí jako esence hollywoodských klišé. Z hlediska stylu by 
pomohlo zkrácení popisu.
 Nápady a tipy: Neznám Tribe 8. Ale osobně by mi víc vyhovovalo, kdyby Zachariasův vizionářský úkol byl 
méně přímočarý (stát se Zorrem). Mohl by být nejasný, ale z náznaků by vyplývalo, že to je něco hlubšího 
než jen shromáždění určitých předmětů a stylizace do archetypu z plakátu. Co takhle se inspirovat dalšími 
ingrediencemi soutěže? Třeba by na tom jeho osudovém plakátu mohlo být nějaké dítě. Má ho Zacharias 
najít a ochraňovat? Ale proč je to dítě tak důležité? A kde ho najde? A co když Zachariasova vize říká, že 
tomu dítěti zabije rodiče a ono jej za to bude nenávidět?
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Jonka
Poutavost:  2 Plastičnost:  2
Hratelnost:  2 Styl:   2

U postavy mi zásadně vadí jedna věc: absence 
popisu prostředí hry Tribe 8. Bohužel jsem hru 
nečetl, a tak netuším, v čem je princip přidání 
se do osmého kmene. Příběh postavy je podán 
hezky, ale nedokážu jej plnohodnotně ohodno-
tit, vzhledem k tomu, že nemohu posoudit jakou 
chemii vytváří se settingem.

Peekay
Pútavosť:  2 Plastickosť:  1
Hrateľnosť:  2 Štýl:   3

Mojim prvým impulzom bolo, že by postave pro-
spelo prehodnotenie mena (a s ním súvisiaceho 
ilustračného obrázku). Pri ďalšom čítaní (a ziste-
ní, že sa jedná o postavu z Tribe 8) výber začal 
dávať zmysel, každopádne by však asi bolo dobre 
nejakým spôsobom čitateľa pripraviť. Motív ná-
deje na znovunájdenie strateného minulého ži-
vota je zaujímavý, škoda že mu nie je venovaného 
viac priestoru. Postava sa mi ťažko hodnotí, keď-
že Tribe 8 poznám iba povrchne a teda neviem 
posúdiť, nakoľko je mne veľmi cudzia mentalita 
popisovanej postavy v tomto svete štandardom. 
Ciele postavy sú popísané dostatočne jasne, s jej 
nedostatkami je to už horšie. V tomto smere by 
som určite ocenil nejaký prehľadný odsek s rada-
mi pre hráča, podobne ako odsek „Zapojenie do 
hry” obsahuje rady pre Rozprávača. 

Vallun
Poutavost: 1 Plastičnost: 3
Hratelnost: 3 Styl:  1
 
Postava je stvořena pro systém se specifickým 
settingem, v němž využívá klasickou legendu - 
Zorra. V charakteristice jsou vhodně vyváženy 
části věnované vlastnímu popisu postavy a části 
tvořící osobní příběh postavy. Na druhou stranu 
zejména v dějových pasážích nelze nezazname-
nat ne zcela vytříbený sloh. Živosti postavy ubírá 
až přílišné zaměření na její silné stránky a před-
nosti, které jsou podány poněkud robusně. Cel-
kově se jedná o postavu s určitým potenciálem, 
ale nedostatkem informací pro nějaké osobnější 
pojetí ve hře.
 Do budoucna by bylo vhodné si nejdříve, ales-
poň v duchu, připravit koncept postavy a ten pak 
rozvádět. 




