
Vážení soudruzi a soudružky,
vítejte vás u nás na OBIČ, Oddělení bránícím integritu času. Těší nás, 

že jste odpověděli na náš příkaz k odvodu, a dobrovolně jste přijali naši nabídku 
zaměstnání. 

Vaše poslání bude veledůležité. Brilantní mozky sovětských vědců totiž 
vynalezly stroj pro cestování časem, jehož plány se - vinou zrady - dostaly přes 
železnou oponu a záhy se začaly šířit na imperialistickém volném trhu. Západní 
kriminálníci se nyní vydávají do minulosti v zájmu vlastního obohacení a svými 
činy ovlivňují budoucnost. Časy se mění. Víte, co to znamená?

Naši odborníci spočítali, že šance na vznik a uchycení komunismu byly 
jedna ku milionu. Žijeme v požehnané realitě, kde se tato šance vyplnila. Každý 
zásah do minulosti, byť sebenicotnější, však může způsobit, že Sovětský svaz 
nejen zanikne, ale že nikdy ani neexistoval.

Soudruzi, spoléháme na vás. Jako časoběžníci musíte cestovat do 
minulosti a navracet změny napáchané západními škůdci. Minulost musí zůstat 
nezměněna. Budoucnost přítomnosti leží na vašich bedrech.



Vítejte v minulosti

Časy se mění jsou stolní RPG hra (hra na 
hrdiny), v níž se vžijete do kůže sovětských časoběžníků, 
kteří se vracejí do pozměněné minulosti a snaží se ji uvést 
do původního stavu. Skupina tří až šesti hráčů se rozvalí v 
obýváku na pohovkách a začne si vyprávět příběhy. 
Každý z hráčů - až na jednoho - bude hrát za vlastní 
postavu speciálního agenta. Všichni hráči společně se pak 
pokusí splnit zadanou misi. Poslední hráč, říkáme mu 
Vypravěč, nemá vlastní postavu, hraje totiž za všechny 
nepřátele a oponenty ostatních hráčů.

Pokud jste hráli nějaké jiné RPG (třeba Dračí 
doupě), Časy pro vás nebudou nic cizího - pravidla i 
prostředí jsou jiné, způsob hry však zůstává. Pokud 
žádnou takovou hru neznáte, nevadí. Snažil jsem se Časy 
záměrně napsat tak, aby si je dokázal zahrát opravdu 
každý. Zkuste si je cvičně přečíst a uvidíte, jak se vám 
líbí.

Hra je určena k tomu, abyste ji mohli hrát z fleku 
bez jakékoliv přípravy. Bylo by vhodné, aby si jeden hráč 
přečetl celý text předem a získal rámcovou představu, o 
co jde. Kromě jednoho přečtení není žádná další příprava 
nutná. Při samotné hře už jen stačí vzít si tuto „příručku“ 
a odehrávat jednu kapitolu po druhé. Kapitoly vás 
postupně provedou jednou misí, od přípravy a plánování, 
přes samotnou výpravu do minulosti až po vítězné oslavy 
zpět na základně. Celá hra zabere 4 až 5 hodin.

Časy se mění vznikly v rámci soutěže RPG 
kuchyně, jejímž cílem je vymyslet kompletní hru za 
pouhých 14 dní. Přestože právě čtete druhou, notně 
vylepšenou verzi, hra je pořád spíš jen prototyp. Neberte 
ji moc vážně, je to hříčka pro zpestření ospalého 
podzimního odpoledne. Budu vám vděčný, když mi 
napíšete, jak se vám hra líbí, nebo co byste na ní vylepšili.

Užijte si výlet do minulosti. 

Jiří „Markus“ Petrů
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ČДSY SE MĚИÍ

Druhá polovina dvacátého století přinesla na pole vědy ohromný a nečekaný rozvoj. Němečtí vědci „osvobození“ z 
nacistických výzkumných ústavů se stali horkým importním zbožím jak ve Spojených státech, tak v Sovětském 
svazu. Vždyť kdo mohl tušit, co všechno se dělo za zdmi utajených ústavů Třetí říše? Válečné a okultní technologie  
se postupně přelily do civilního sektoru a daly za vznik novým, zajímavým technologiím.

Jedním z vědců takto importovaných do SSSR byl i profesor Ehrlichmann, postarší pán bádající na poli  
časoprostoru a časových anomálií. Díky sovětskému financování a neexistenci morálních bariér se mu nakonec 
podařilo neuvěřitelné - sestrojil přístroj, který uživateli umožnil volně se přesouvat v časoprostorovém kontinuu.  
Laicky řečeno cestovat časem. Přístroj, který svou velikostí i vzezřením připomínal kapesní hodiny, pak pojmenoval  
Ehrlichmannszeitgerät.

Profesor měl ovšem jednu velkou slabinu - naivně věřil v poctivost svých vědeckých soudruhů. Zatímco tak 
v bláhové nevědomosti začal svůj přístroj testovat a dolaďovat, schylovalo se k obrovskému podvodu. Jeden z jeho 
spolupracovníků, doktor Khronos, ukradl plány a uprchl s nimi na Západ, kde si je nechal patentovat pod svým 
jménem. Tak došlo k tomu, že západní svět dnes místo Ehrlichmannszeitgerät říká Khronův stroj, nebo též  
zjednodušeně chronostroj.

Přestože informace o Khronových dalších krocích jsou skoupé, agentům KGB se podařilo přinést několik 
znepokojujících zjištění. Zdá se, že Khronos založil soukromou časoběžnickou společnost, která teď nabízí své  
služby komukoliv, kdo je ochoten zaplatit horentní poplatek. Sběratelé, turisté, badatalé , hledači bohatství i  
požitků, ti všichni se vydávají do dob dávno minulých. Historie se začala samovolně měnit, události, které si všichni  
pamatovali, se očividně nikdy nestaly, důležité historické osobnosti se nikdy nenarodily, a císařem (!!!) Spojených 
států byl najednou jakýsi Joshua Norton III. Nešetrné cesty a zásahy do minulosti (zajisté Khronovo dílo) měnily  
přítomnost...

...což je problém, protože jakási chytrá hlava spočítala, že šance na úspěch komunismu byly tak mizivé, že 
s minulostí by bylo radno si nezahrávat. Nikdo neví, který zašlápnutý motýl nebo nevhodná narážka vychýlí  
přítomnost do krušné, tísnivé reality bez srpu a kladiva. Bylo nutné jednat! 

Nakonec byla 1. dubna 1964 výnosem politbyra zřízena zvláštní jednotka pod velením profesora 
Ehrlichmanna a „delegovaného komisaře“ - Oddělení bránící integritu času, zkráceně OBIČ.

OBIČejníci jsou speciálně vybraní jedinci s nadobyčejným talentem pro cestování v čase. Své dny tráví ve 
výzkumném středisku, vysedávají před obrovskou obrazovkou a čekají, než se rozezní poplach. A jakmile zahlédnou 
červený majáček, poberou svou výbavu, nastaví své Zeitgeräty a vycestují na dvůr Ludvíka XIV. nebo k Ištařině  
bráně. Dát věci do pořádku a zachránit přítomnost.

Protože časy se mění.
Ale neměly by.



P íprava na hruř

V první řadě sežeňte skupinu hráčů - potřebujete 
dobrovolníka, který bude dělat Vypravěče, a několik hráčů, 
kteří zaujmou role hráčských postav. Celkem 3 až 6 lidí.

Vyhraďte si odpoledne na hru. 4 až 5 hodit by 
mělo stačit.

Vezměte si s sebou papíry a tužky.
Budete potřebovat jedny stopky a jedny normální 

hodiny s alarmem. Nebo jedny stopky a jeden budík. Nebo 
dvoje stopky. 

V neposlední řadě potřebujete obyčejné 
šestištenné kostky - jako od Člověče nezlob se. 5 kostek je 
naprosté minimum, 10 je ideální počet, ale čím víc, tím víc.

Takže spoluhráči, čas, psací potřeby, stopky a 
kostky. 

Pr b h hryů ě

Příběh hry je rozdělen do několika kapitol, přičemž - jak 
už bylo psáno - stačí, když je budete číst jednu podruhé 
a postupně odehrávat. Číst pravidla je nevděčnou prací 
Vypravěče, hráči agentů nic číst nemusejí.

Všechna potřebná pravidla a herní instrukce 
budou představeny průběžně. Zde je jen stručný 
přehled toho, co vás čeká.

V 1. kapitole se octneme na základně OBIČ, 
kam právě přicházejí čerství branci. Dozvíme se,  co jsou 
hlavní postavy příběhu zač a proč se nechaly naverbovat 
na post časoběžníka. Seznámíme se s herním 
prostředím. 

2. kapitola se věnuje brífinku. Na základně 
OBIČ stojí ohromný superpočítač, který hlásí výkyvy v 
časoprostoru. Operátor neustále sleduje obrazovku, na 
níž se objevují hlášení o časových anomáliích. Obrazovka 
hlásí, kam do minulosti se zásahový tým musí vypravit, a 
jakou neplechu by tam měl napravit (nebo spáchat).

Zadání mise se náhodně generují přímo při hře. 
Ještě když přicházíte k hernímu stolu, netušíte, zda vás 
dnes počítač pošle do pravěku, nebo do 18. století.

Ve 3. kapitole se připravíme na akci. Zatímco 
hráčské postavy pobíhají po středisku, připravují si 
vhodné vybavení, shánějí si kostýmy a na poslední chvíli 
si opakují mrtvé jazyky, hráči si společně sednou nad 
bílý papír a připraví si herní prostředí.

Tato fáze má podobu strukturovaného 
brainstormingu, během nějž si společně promluvíte o 
vygenerovaném prostředí, vymyslíte cíl mise a 
navrhnete pár zajímavých prvků. Vypravěč z nich 
posléze „uvaří“ plán mise a sestaví z nich překážky, 
které budou postavy muset překonat.

4. a 5. kapitola řeší samotnou cestu do 
minulosti. Ta už probíhá jako běžné sezení v jakékoliv 
jiné RPG hře. Cílem hráčů i jejich postav je najít 
časovou neplechu a dát ji do pořádku dřív, než se změní 
budoucnost. Cílem Vypravěče je v této fázi popisovat 
okolní prostředí, hrát nepřítele i náhodné kolemjdoucí, 
stavět postavy hráčů před překážky a všeobecně se jim 
snažit misi zhatit. Právě tyto dvě kapitoly zaberou 
většinu herního času.

V závěrečné, 6. kapitole se vrátíme zpět na 
základnu. Ať už se vám mise podaří, či ne, nakonec se 
stejně vrátíte domů. Tedy do přítomnosti. Tedy do roku 
1964. Končí herní sezení a nadchází bilancování.

V této fázi hry se podíváte na své postavy a 
zjistíte, jak se v průběhu mise změnily či „zlepšily“. A 
pakliže se vám mise nepodařila, bude nutné příslušným 
způsobem upravit historii a pozměnit současnost. 
Těšíte se?

Styl hry

Když jsem vymýšlel a psal Časy se mění, představoval 
jsem si je jako uvolněnou, povídací hru.  Tato hra není 
stavěná na psychologický rozvoj postav nebo na hluboké, 
emotivní příběhy. Jde zkrátka o stručné exkurzy do 
minulosti.

Uvolněte se, rozvalte se na křesle a prostě si 
povídejte. Užijte si hraní svých postav, užijte si 
komunikaci s lidmi z jiných staletí a vyžívejte se v 
absurdních situacích. Skákejte si do řeči, vystupujte z 
role postavy a klidně si chvíli povídejte o architektuře 
gotických oblouků. Když vás napadne něco, co se vůbec 
netýká vaší postavy, stejně to řekněte.

Zkrátka a prostě si představte, že jste se sešli se 
svými kamarádi, abyste si pověděli zábavné historky o 
cestovatelích v čase i o čase samotném.

A nezapomeňte si nakoupit hromadu 
brambůrků, sušenek, oliv, sýrů, limonád a vína. To 
vždycky pomáhá.
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Ehrlichmannův Zeitgerät. Každý člen OBIČ je vybaven 
vlastním kusem. Khronovy chronostroje vypadají téměř 

stejně, jen jsou mnohem nablískanější.



Za ínámeč

V tuto chvíli byste měli být pohodlně usazeni a připraveni 
ke hře. Hráči mají psací potřeby a kostky, Vypravěč si k 
ruce vezme tato pravidla. Nikdo jiný je číst nemusí (ale 
dobrovolné  aktivitě  se  meze  nekladou)  -  Vypravěč 
potřebné pasáže a pravidla hráčům vždy přetlumočí.

Hráči,  každý z  vás  bude  představovat  jednoho 
agenta.  Hra  začíná  zrovna  ve  chvíli,  kdy  se  účastníte 
přijímacího  pohovoru  na  post  časoběžníků.  O  vašich 
postavách zatím nic nevíme, ale to se brzy změní. Zkuste 
se vžít do kůže svých postav a představit si,  že jste na 
jejich místě.

Vypravěči, ty budeš v 1. kapitole krát komisaře 
Kyrilova, faktického šéfa celého OBIČ. Jeho slovy uvítáš 
postavy na základně a vyplníš s nimi profesní dotazníky. 
Zároveň jim - opět slovy komisaře - vysvětlíš, co bude 
jejich prací.

Začni tím, že hráčům přečteš následující text:

Píše  se  rok  1964  a  v  Sovětském svazu  panuje 
teplé léto. Zatímco se kolchozníci připravují na sklizeň a  
straničtí  hodnostáři  vyrážejí  do  Bulharska  k  moři,  vy  
máte jiné, mnohem ambicióznější starosti.

Doneslo se k vám totiž, že jistý vládní úřad hledá 
schopné terénní pracovníky na zodpovědné pozice. Něco s  
časem,  či  co.  Každopádně jste  zareagovali  a teď už se 
nedá couvnout.

V tuto chvíli  se nacházíte ve stísněné místnosti  
bez  jediného  okna,  jejíž  jedinou  ozdobou  je  politická  
mapa světa. Sedíte všichni u jedné strany stolu, naproti  
vám  se  na  vás  pak  mračí  přísný  muž  v  důstojnické  
uniformě. V rukou drží zápisník a tužku, skoro jako kdyby  
si chtěl něco zapisovat.

Už jsem zmínil(a), že jednu stěnu zabírá opravdu 
široké zrcadlo?

„T ší m , Kyrilov“ě ě

Náplní celé 1. kapitoly je přijímací rozhovor s komisařem 
Kyrilovem, kterého hraješ  ty,  Vypravěči.  Od této  chvíle 
však  už  nedostaneš  žádné  příhodné  texty  k  předčítání, 
místo  toho  budeš  muset  mluvit  vlastními  slovy.  Já  ti 
vysvětlím jednotlivé body, které je třeba zmínit, a otázky, 
na které se máš postav zeptat, ale konkrétní slova už jsou 
na  tobě.  Jsi  jako  herec  v  improvizovaném  divadle, 
vymýšlíš si slova přímo na scéně. Užij si to.

Jedna  rada:  Kyrilov  se  snaží  působit  přísně  a 
tajemně. Zároveň se opájí svou mocí a rád straší (je to, 
koneckonců, komisař). Až za něj budeš mluvit, neboj se 
prokládat  věty  různými  narážkami  jako:  „jak  že  se 
jmenujete?  Ihned  si  vás  zapisuji“,  případně  řekni,  že: 
„Kyrilov se zadíval do toho zrcadla na stěně a lišácky si 
poklepal na nos.“

Hráči jsou na tom podobně, každý z nich mluví 
ústy své postavy.

Následují  očíslované  otázky  -  ptej  se  na  ně  v 
uvedeném pořadí.  Pro  zpestření  můžeš  mezi  jednotlivé 
otázky vkládat  stručné  informace  o  OBIČ,  cestování  v 
čase  a  o  tom,  co  se  všechno  semlelo.  Hráči  se  beztak 
začnou vyptávat, takže i když neprozradíš nic samovolně, 
oni se to z tebe pokusí vytáhnout. To je dobře! Spoustu 
informací najdeš na 2. straně této hry, neboj se ale cokoliv 
si domyslet.

A nezapomeň na to, že celou dobu mluvíš ústy 
komisaře Kyrilova. 

1. Jak se jmenujete?

Uvítej postavy na základně a poděkuj jim, že odpověděly 
na nabídku zaměstnání. Řekni nějakou lichotku a potom, 
aniž by ses (=Kyrilov) představil, se jich zeptej na jména.

Hráči si teď musejí narychlo vymyslet jména pro 
své  postavy.  Klidně  ať  si  navzájem radí,  kdyby se  nic 
nenapadalo, poraď jim i ty. Jména budou převážně ruská, 
ale nikdo hráčům nebrání hrát cizince.

Až budou mít všichni vymyšleno, řekněte to ještě 
jednou,  tentokrát  „ústy  postav“.  Je  důležité,  abyste  se 
naučili mluvit jako postavy.

Příklad: „Dobrý den, vítám vás na středisku OBIČ. Jsem 
rád,  že  jste  se  přihlásili,  a  mohu  vám  říct,  že  toho 
nebudete litovat... snad,“ povídám. Nasadil jsem hluboký  
tón hlasu, jako kdyby byl Kyrilov pěkný tlouštík.

„Co to znamená OBIČ?“ ptá se jeden z hráčů?
Výborně,  nahrál mi krásně na smeč. „Prosím?  

To mi chcete říct, že se zde ucházíte o povolání, aniž byste  
věděl, o jaké povolání má jít? Ještě někdo jiný neví, co to 
znamená OBIČ?“

Chvilku hráče potrápím a pak jim vysvětlím, čím 
se  OBIČ  zabývá.  Znamená  to  sice,  že  jsme  se  ještě  
nedostali  ani  k  první  otázce,  ale  to  je  dobře.  Vždyť  
hrajeme!

2. Pro  máme vybrat zrovna vás?č

Až budeš znát jména, zeptej se: „Proč si myslíte, že jste 
pro toto povolání vhodnou volbou? Máte nějaké speciální 
znalosti  či  předpoklady“?  Hráči  si  opět  musejí  něco 
vymyslet - cokoliv!

Každý hráč  ti  něco  odpoví.  Zkus  u  každého z 
nich vymyslet „doplňující otázku“ a zeptat se na ni. Něco 
zábavného.

Pokud na to zatím nepřišla řeč, je dost možné, že 
postavy ani nevědí, o jaké zaměstnání se ucházejí! To je 
dobře, nabízí to potenciál pro zajímavé scény. Chvilku je 
potrap, ale nakonec jim vysvětli, co je OBIČ zač a čím se 
zabývá. 

Příklad: jeden z hráčů představil svou postavu jako Ivana 
Ivanoviče. Teď mi zrovna říká: „protože mám dlouholeté  
zkušenosti v armádě.“
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KAPITOLA 1.: VÍTEJTE NA ZÁKLADNĚ



Já  jako  Kyrilov  se  zamračím:  „Opravdu,  tak 
proč v té armádě nepracujete nadále, když jste tak dobrý?  
Rudá armáda má nouzi o důstojníky.“

To  ho  vyvedlo  z  míry.  Chvíli  přemýšlí,  ale  
nakonec odpoví: „Rozkaz shora. Víc vám říct nemohu.“

Lišácky se usměju a dál se neptám. Právě jsme 
zase o krůček prohloubili postavu Ivana Ivanova.

3. Volba archetypu

Po chvíli Kyrilov znejistí a vysvětlí, že lidi z personálního 
po něm chtějí takovou podivnost - a sice, aby se branci 
rozdělili do několika předem daných škatulek, archetypů. 
„Je to jenom pro interní potřeby, nebojte se.“

Kyrilov  přečte  postavám  následujících  10 
možností a požádá, aby se každá přiřadila do archetypu. 
Zároveň je varuje,  aby byly upřímné a nelhaly,  protože 
„my to poznáme“.

1. Dělník
2. Kolchozník
3. Partyzán
4. Politik/předseda
5. Řemeslník
6. Sportovec
7. Umělec
8. Vědec
9. Voják
10. Zloděj

Ujisti  postavy,  že  jsou  to  velmi  zjednodušené, 
čistě pracovní archetypy. Ať je berou s nadhledem. Možná 
prohoď vtípek či dva na účet úředníků, kteří tuhle šílenost 
vymysleli

Příklad: jeden z hráčů povídá: „nemůžu si pomoct, ale  
nejlíp mě vystihuje ten zloděj.“

Zarazím se.  „Počkat...  ale bráno s nadhledem, 

že? Zajisté nejste skutečný zloděj!“
„Zajisté,“ usměje se na mně.
Kyrilov,  tedy já,  zkusí  lest:  „Smím se tedy,  jen  

tak, mimo zápis, zeptat co doopravdy jste?“
„Kouzelník,“ odpoví mi hráč sebejistě a šklebí  

se od ucha k uchu. Radši už se dál na nic neptám, zapíšu  
si Zloděj a ptám se dalších.

4. D rný štítekě

Někde v okolí se povaluje obrázek nadepsaný jako „karta 
postavy“.  Pokud budeš  mít  před  hrou  čas  na  přípravu, 
udělej si několik kopií a při hře dej každému hráči jednu. 
Jestliže hrajete bez přípravy, stačí když si hráči tuto kartu 
zběžně překreslí na kus papíru. Pak se vraťte ke hře.

Řekni  hráčům,  že  Kyrilov  dal  každé  postavě 
kartičku.

Jako  Kyrilov  vysvětli,  že  personální  oddělení 
potřebuje dostat osobní data do počítače.  Jak jistě vědí, 
supermoderní  technologie  umožňuje  strojům  číst  tzv. 
děrné štítky, které právě drží v rukou. Chvíli se rozplývej 
nad zázraky vědy a techniky.

Od  postav  se  chce,  aby  vymačkaly  jednotlivá 
políčka kartičky a tím vyplnily jakýsi osobní dotazník.

Jak na to:

a) Znalosti
Pět  řádků  nadepsaných  Boj,  Fyzička,  Příroda,  Věda  a 
technika,  Jednání  s  lidmi  vyjadřuje  5  polí  lidských 
znalostí.  Kyrilov  (=  ty)  vysvětlí,  že  na  základě 
předchozích  odpovědí  si  personální  oddělení  troufá 
odhadnout, v čem jsou postavy dobré a v čem ne.

Ať si hráči vezmou tužky a do prvního sloupce 
nadepsaného „Hodnota“ vepíší hodnoty, které jim Kyrilov 
nadiktuje. Velká hodnota znamená, že je postava v dané 
věci dobrá.
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Každá  postava  jednoduše  dostane  přidělené 
hodnoty podle toho, jaký archetyp si zvolila v předchozím 
bodě:

• Dělník =  Boj  3,  Fyzička  2,  Příroda  1,  Věda a 
technika 1, Jednání s lidmi 2

• Kolchozník = Boj 1, Fyzička 2, Příroda 3, Věda a 
technika 1, Jednání s lidmi 2

• Partyzán = Boj 1, Fyzička 2, Příroda 3, Věda a 
technika 2, Jednání s lidmi 1

• Politik/předseda = Boj 1, Fyzička 1, Příroda 2, 
Věda a technika 2, Jednání s lidmi 3

• Řemeslník = Boj 2, Fyzička 2, Příroda 1, Věda a 
technika 3, Jednání s lidmi 1

• Sportovec = Boj 3, Fyzička 3, Příroda 2, Věda a 
technika 1, Jednání s lidmi 1

• Umělec = Boj 2, Fyzička 2,  Příroda 1, Věda a 
technika 1, Jednání s lidmi 3

• Vědec =  Boj  1,  Fyzička  1,  Příroda  2,  Věda  a 
technika 3, Jednání s lidmi 2

• Voják =  Boj  3,  Fyzička  2,  Příroda  1,  Věda  a 
technika 2, Jednání s lidmi 1

• Zloděj =  Boj  1,  Fyzička  3,  Příroda  1,  Věda  a 
technika 2, Jednání s lidmi 2

Příklad: „já protestuji,“ volá Ivan Kozlov (postavy mají  
jména,  pamatujete?).  „Pane,  s  prominutím,  vaše  
personální oddělení se muselo splést. Jsem partyzán a vy  
jste mi přidělili hodnotu Boje 1? To je jistě mýlka.“

Z  mých  úst  vychází  Kyrilovův  protiargument:  
„Poslyšte, kolego, přiznejme si to na rovinu. Jak velkou  
část války jste strávil bojováním a jak velkou opékáním  
konzerv v zemljance?“

Vyvedl jsem ho z míry, neodpovídá. „Tak vidíte,“ 
shazuji problém ze stolu.

b) povaha

Kyrilov vysvětluje dál. Řádky se protínají s pěti sloupci, 
každý z nich je nadepsaný jinak. Tyto sloupce vyjadřují, 
jakým způsobem postava přistupuje k řešení problémů v 
daném poli lidského působení.

• Zákeřný  přístup jsou  podpásové  rány,  házení 
překážek pod nohy, nastražování léček, podvody, 
lži a manipulace. Zákeřný přístup k boji by např. 
znamenal,  že  postava  používá  špinavé  triky, 
kouše nebo škrábe.

• Divoký  přístup značí  vzteklé  jednání,  ale  i 
zbrklost,  nepromyšlenost,  spontánnost.  Když 
někdo  umí  např.  vykopávat  dveře,  používá 
divoký přístup k Fyzičce.

• Opatrný  přístup  symbolizuje  rozvahu, 
soustředění,  vyčkávání  na  správný  okamžik. 
Skrývání  se,  dokud  prach  nesedne,  kličkování, 
soustředěné odemykání zámku, nejisté mlžení či 
vyhýbání  se  konfrontaci.  Někdy  vám  nezbude 
než  zatnout zuby a soustředit se.

• Frajerský přístup  je přístup profíků. Lidé, kteří 
na  něj  spoléhají,  jsou  nonšalantní,  sebejistí, 

neochvějní  a  styloví.  Střílení  letících  mincí, 
přeskakování mezi střechami, skok do neznáma, 
cynické a trefné poznámky.  Jediná rána, ale zato 
do černého.

• A co štěstí?  Někdy nemusíte umět vůbec nic, a 
věci  vám samy spadnou do kapsy.  Štěstí,  to je 
úspěch bez vlastního přičinění. Náhodné objevy, 
příhodní  kolemjdoucí,  škobrtnutí  na  straně 
soupeře - někdo má hold kliku.

Kyrilov  požádá  postavy,  aby  pomocí  tužky  vymačkaly 
okýnka,  které  se  jich  týkají.  V  každém  řádku  musejí 
vymáčknout  tolik  políček,  kolik  mají  „Výšku“  dané 
znalosti. Postava s Bojem 3 musí tedy vymáčknou přesně 
tři políčka v řádku s Bojem. Postava s Přírodou 1 může 
vymáčknout jen jedno políčku v řádku přírody.

Příklad: náš Ivan Ivanovič měl volbu archetypu jasnou -  
je to voják! Hráč chvíli vymačkával políčka a nakonec mi  
ukázal děrný štítek, na němž stojí:

• Boj 3: zákeřný, divoký a frajerský
• Fyzička 2: divoký a štěstí
• Příroda 1: štěstí
• Věda a technika 2: divoký a opatrný
• Jednání s lidmi 1: divoký

To je opravdu hodně divokosti na jednu postavu!  
Ivan Ivanovič bude asi pěkný cholerik.

5. Co jste vlastn  za ?ě č

Kyrilov postavám poděkuje za trpělivost. Řekni hráčům, 
že Kyrilov si  vzal  štítky zpět  a  schoval  si  je  do svých 
složek...  hráči  ať  ji  je  ale  nechají  u  sebe!  Budou  je 
potřebovat v průběhu hry.

Teď  teprve  přestaň  hrát  Kyrilova  a  mluv  k 
hráčům zase jako Vypravěč. Řekni, že v tuhle chvíli by 
měli mít už docela dobrou představu o tom, co je jejich 
postava  zač.  Požádej  je,  ať  vlastními  slovy v  několika 
větách  představí  svou  postavu.  Co  dělala  v  civilním 
životě?  Archetyp  „řemeslník“  ještě  neznamená,  že  je 
postava  nutně  instalatér.  Může  to  být  třeba  vysloužilý 
pilot nebo výrobce (a vrhač) nožů.

Zkuste říct i pár vět o tom, jaká je vaše postava 
povahově. 

Příklad:  jeden  z  hráčů  povídá:  „Dobře,  takže  moje 
postava je  soudruh inženýr  Miškin.  Archetyp řemeslník,  
ale  ve skutečnosti  je  to strojař.  Své povolání  ale nemá  
moc  rád,  proto  ho  nadchla  nabídka  z  OBIČ.  Jo  a  ve  
volném čase hodně čte, je to takový knihomol. Táhne mu 
na  čtyřicet  a  pořád  je  panic.  Chci  ho  hrát  spíš  jako  
stydlivého a málomluvného.“

Rudý poplach!

Až si hráči navzájem představí postavy, vraťte se do hry. 
Popiš,  že  se  najednou  rozezněly  sirény.  Na  stropě  se 
rozblikal majáček a zalil místnost červeným světlem.

Řekni,  že  Kyrilov  rychle  vyskočil  od  stolu. 
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„Rudý poplach!“, zvolá. „Pojďte, soudruzi (a soudružky), 
myslím, že vás čeká zkouška ohněm. Vyrážíte do akce.“

Gratuluji,  máte  za  sebou  1.  kapitolu.  Hráči  si 

vymysleli postavy a navíc jste si všichni vyzkoušeli, jaké 
je to hrát RPG hru a mluvit v kůži někoho jiného. Dál už 
to pojede samo.

Hraní v pohybu

Ve  druhé  kapitole  se  postavy  seznámí  s  profesorem 
Ehrlichmannem a dozví se,  proč vlastně houkají  sirény. 
Hráči společně s Vypravěčem vygenerují a vymyslí náplň 
mise, na níž poté vyšlou své postavy. 

Vypravěči,  v  první  kapitole  jsi  hrál  komisaře 
Kyrilova na jednom, neměnném místě. Ve druhé kapitole 
trochu  přitvrdíme,  budeš  hrát  střídavě  několik  různých 
postav a provedeš postavy různými lokacemi. Je to stejně 
jednoduché jako hraní Kyrilova, akorát trochu zábavnější 
(a více schizofrenní).

Začni  tím,  že  postavám  vylíčíš  následující 
události. Záměrně ti nedávám připravený text k přečtení - 
chci,  abys  situaci  popsal  vlastními  slovy.  Z  vlastní 
zkušenosti  vím,  že hráči  mají  u čteného textu tendence 
usínat.

Takže: Kyrilov vyvede postavy ze dveří a vede je 
hlouběji  do  nitra  základny.  Popiš,  jak  to  vypadá  na 
chodbách socialistického ústavu (trubky na stropě,  žluté 
linoleum,  propagandistické  plakáty...).  Všude  pobíhá 
spousta lidí, vrážejí do sebe a vyrážejí si navzájem věci z 
rukou. 

Zeptej  se  hráčů,  co  jejich  postavy dělají.  Jdou 
bez okolků? Odporují? Chtějí se na něco zeptat? Odchytí 
někoho  z  kolemjdoucích?  Popros  každého  hráče,  aby 
vymyslel aspoň nějaký detail. Poté se už jen chyť toho, co 
hráči  vymyslí,  a  rozehraj  situaci.  Možná  si  budeš 
potřebovat vymyslet nějaký detail, nebo hovořit ústy jiné 
osoby než Kyrilova. Užij si kouzlo improvizace.

Příklad: „...a všude je strašný zmatek. Co děláte vy?“ 
„Jak jako? Co můžu dělat,“ptá se jeden z hráčů.
„Můžeš  se  na  něco  zeptat,  můžeš  protestovat,  

můžeš mi jenom popsat, co tvoje postava dělá. Cokoliv, je  
to jenom pro zpestření, vysvětluji.“

Hráč  vojáka  Ivanoviče  se  zeptá:  „Jsou  tu  i  
nějací vojáci?“ Na to jsem nepomyslel, ale když po tom  
tak touží, proč mu to nedopřát? „Ano, sem tam se nějaký  
mihne,“ improvizuji.

„Výborně,“  povídá  hráč.  „Kdykoliv  potkám 
někoho  v  uniformě,  vypnu  hruď  a  zasalutuji.  Já  tuhle  
práci doopravdy chci dostat.“

To mi stačí, takže poděkuji a zeptám se druhého 
hráče, co dělá kolega Miškin. Hráč se zamyslí a řekne, že  
chytne Kyrilova za rameno a zeptá se: „Promiňte, pane,  
ale  neměli  bychom  napřed  podepsat  nějakou  smlouvu,  
nebo něco?“

Dobrá  otázka,  zase  musím  improvizovat:  „No 
dovolte,  soudruhu  Miškine?  Naznačujete  snad,  že  
nedůvěřujete  státní  instituci?“  Máme  zaděláno  na  
zábavný rozhovor.

Blahopřeji,  právě  jste  si  vyzkoušeli,  jak  funguje  hraní 
RPG her.  Vypravěč  popíše  situaci  a  zeptá  se  hráčů,  co 
dělají jejich postavy. To je důležité, protože chceme, aby 
příběh byl interaktivní, nikdo není zvědavý na monology! 
Hráči něco vymyslí, Vypravěč improvizuje a reaguje. Až 
se situace vyčerpá, přesuneme se dál.

Pročež  až  se  vyčerpá  tato  situace  (to  nepotrvá 
dlouho),  řekni  hráčům, že jsou na konci  cesty.  Kyrilov 
rozrazí  dvoukřídlé  dveře  a  popožene  je  do  prostorné 
místnosti.

1. Seznam postavy s profesorem

Situace:  nacházíme  se  v  počítačové  místnosti  (tj.  ta 
místnost  je  uvnitř  počítače).  Tři  stěny ze čtyř  obložené 
terminály,  tiskárnami,  tlačítky,  tranzistory  a  trubkami. 
Spousta lidí v uniformách a bílých pláštích. Jedna osoba 
sedí na židli u ovládacího pultu, ostatní se mačkají za ní a 
dychtivě hledí na obří obrazovku.

Není  to  nikdo  jiný  než  profesor  Ehrlichmann, 
vynálezce stroje času (tzv. Ehlrichmannszeitgerätu). Je to 
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starý,  šedivý  pán  s  velmi  výrazným  německým 
přízvukem. Postavám podá ruce, představí se jim a uvede 
do situace.

Teď je čas na zodpovězení posledních nejasností 
- profesor je na rozdíl od Kyrilova vstřícný a rád zodpoví 
každou otázku.  Hráči, mluvte za své postavy.  Vypravěči, 
mluv za profesora Ehrlichmanna a nezapomeň na stařecký 
hlas a německý přízvuk. Nezapomeň ale, že přítomen je i 
Kyrilov - řekni čas od času i něco za něj, aby ho postavy 
nepřehlížely.

Zeptej se hráčů, zda mají ještě nějaké nejasnosti. 
Pokud ano, ať se na ně slovy své postavy zeptají. V tuto 
chvíli už máš z předešlých textů dobrý přehled o OBIČ, 
takže dokážeš zodpovědět prakticky libovolný dotaz. 

• Poplach samozřejmě znamená, že někdo narušil 
integritu  minulosti.  Postavy  se  budou  muset 
vydat zpět v čase a napravit to. Ano, hned teď, 
bez  jakéhokoliv  výcviku.  Předchozí  družstvo 
časoběžníků se nevrá...  ehm...  no,  řekněme,  že 
není zrovna dostupné.

• Jak  technicky  funguje  cestování  v  čase,  to 
vysvětlí profesor Ehrlichmann za chvíli.

• Jestli se postavy zeptají na něco, co není napsáno 
zde v textu, vymysli si odpověď. Od téhle chvíle 
je to pravda. 

Až  nebudou  žádné  dotazy,  nebo  až  se  postavy  začnou 

vyptávat na obří počítač, přejdi k dalšímu bodu.

2. Získejte údaje z obrazovky

Profesor  Ehrlichmann  sestrojil  počítač  pod  označením 
Z3IT, který dokáže vyhledávat narušení časoprostoru. Ten 
se  záhy  stal  pomůckou,  bez  níž  by  OBIČ  nemohlo 
fungovat. Z3IT hlásí týmu časoběžníků, do jaké doby se 
mají  vydat,  koho  tam  mají  vyhledat  a  co  je  zapotřebí 
napravit.

U herního stolu funguje obrazovka jako náhodný 
generátor  mise.  Podívejte  se  na  následujicí  tabulku  - 
házením  kostkou  určíte  jednotlivé  prvky  mise.  Do 
poslední chvíle tak není jasné, co bude úkolem v dnešní 
hře.  O  konkrétním  zadání  rozhodnou  všichni  hráči 
společně.

Vypravěči,  slovy  profesora  nejprve  představ 
postavám počítač a poté je požádej, aby nahlas přečetly 
údaje  z  okolních  obrazovek  (sám  profesor  už  skoro 
nevidí). 

Jak  na  to?  Podej  jednomu  z  hráčů  20stěnnou 
kostku a ukaž mu tabulku. Řekni, ať hodí kostkou a přečte 
příslušnou hodnotu z prvního sloupce. (Ha, švindl! Lhal 
jsem! Jestli nemáš 20stěnnou kostku, použijte tři 6těnné a 
výsledky sečtete. Efekt sice není stejný, ale protentokrát 
postačí).  Tímto stylem prostřídej  i  ostatní  hráče,  dokud 
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Údaje na obrazovce

Hod Období Osoba Předmět Událost

1 Ctěný kněz Cenná soška Atentát na panovníka

2 Čínská občanská válka Dcerka z bohaté rodiny Bujaré dožínky

3 Důležitý posel Honosný dámský šat Důležitá cesta
4 Galské oppidum Krvežíznivý žoldák Mistrovská zbraň Hospodská rvačka

5 Najatá vražedkyně Náboženská relikvie Krádež století
6 Husitské tažení Námořní kapitán Nádherné šperky Miliónový obchod
7 Kupecké přístavy Hansy Namyšlený velvyslanec Nepostradatelné plány Náboženský obřad
8 Operace Overlord Nepřátelští nájezdníci Obřadní pokrývka hlavy Občanské nepokoje
9 Pád Aztécké říše Poctivý řemeslník Okovy Ovládnutí světa
10 Pirátské řádení v Karibiku Sám vládce či panovník Ošoupané boty Plenění a drancování
11 Římská nadvláda v Judei Strážce zákona Pestrobarevná maska Porod

12 Svůdná nevěstka Poslední kopie knihy Přírodní pohroma
13 Sloupořadí starých Atén Šarmantní svůdník Prvotřídní alkohol Rodinný spor
14 Spartakovo povstání Tlustý byrokrat Selské stavení Svatba

15 Vznešená panička Světoznámý obraz Tajná schůzka

16 Záhadný barbar Symbol víry Tragická nehoda
17 Válka Britů proti Zuluům Zahraniční kupec Šifrovaná depeše Útěk před zákonem

18 Vikingské nájezdy Zamilovaná selka Vojenská přehlídka

19 Zrádný špion Vůz naložený zbožím Zakázaná láska
20 Zákopy 1. světové války Žebrácká lůza Zakrvácené roucho Zrození veledíla

Americká občanská 
válka

Dýka vykládaná 
drahokamy

Dvůr Ludvíka XIV. ve 
Versailles

Harém osmanského 
sultána

Samurajské boje v 
období Sengoku

Stavba egyptských 
pyramid
Špína Viktoriánského 
Londýna

Truhlička napěchovaná 
penězi

Vpád Zlaté hordy do 
Evropy



nebudete mít výsledek z každého sloupce tabulky.
1. Sloupec  Období:  Místnosti  vévodí  obrovská 

zelenobílá  obrazovka s mapou světa a  časovou 
osou. Zuřivě po ní létají červené tečky, které se 
časem zastaví a prozradí, které historické období 
bylo narušeno.

2. Sloupec Osoba: Na postranní stěně je cedule s 
otočnými  písmeny  (jako  na  vlakových 
nádražích). Ta se po chvíli zastaví a ukáže, jaké 
osoby se časové narušení týká.

3. Sloupec  Předmět.  Jedna  z  počítačových 
obrazovek, výkvět moderní techniky, vykresluje 
kostrbatý obrázek předmětu doplněný o popisku. 
Ano, tento předmět figuruje v časovém narušení.

4. Sloupec  Událost.  Poslední,  skromný  a  nudný 
terminál  nadepsaný  „Событие“  jednoduše 
vyplivne charakteristiku události, která - správně 
- souvisí s časovým narušením.

Získáte čtyři údaje, které si zapište na papírek stranou.

2. P ibližte si historické obdobíř

Nyní na chvíli vystupte z kůže postav. Následujících pár 
minut  si  budete  povídat  zase  jako  hráči  rozmístění  na 
gaučích v obýváku. Vaším úkolem bude vymyslet  misi, 
kterou poté se svými postavami sami odehrajete!

Ještě než se pustíte do detailů, zastavte se u údaje 
z  prvního  sloupce,  který  vás  odkáže  na  příslušné 
historické místo a období. Je mezi vámi někdo, kdo má 
představu,  o  co  jde,  a  kdo  by  dokázal  dané  období  v 
několika větách přiblížit spoluhráčům? Pokud ano, nechť 
tak učiní.

Jak říkám, stačí  pár -  čistě jen proto,  aby měli 
všichni  hráči  představu,  kdo  to  vlastně  byl  ten  Ludvík 
XIV.,  nebo proč husité pořádali  tažení.  Buďte struční a 
klidni  nepřesní, k detailnějším historickým rozborům se 
dostaneme v další kapitole.

Jestliže  zjistíte,  že nikdo,  ale  naprosto nikdo  z 
vás neví vůbec nic o daném období, styďte se a hoďte si 
znovu.

Příklad:  hráč  hodí  kostkou,  podívá  se  do  tabulky  a  
nakonec,  stále  ještě  v  roli  Ivana  Ivanoviče,  pronese:  
„Nakrabatím čelo a čtu:  'Pád Az.. té..  cké...  říše. Tomu 
nerozumím, soudruzi'.“

Já se zasměji a potom oznámím hráčů, že teď na 
chvíli  nemusejí  hrát  postavy.  Shodou  okolností  nám 
zrovna  hráč  ignoranta  Ivanoviče  vysvětlí,  o  co  jde:  
Začátek  16.  století,  španělští  dobyvatelé  připlouvají  do 
Ameriky. Je jich asi jenom 150, ale díky lepším zbraním a  
skutečnosti, že je domorodci považují za bohy, vydrancují  
celou  Aztéckou  říši.  Renesance.  Džungle.  Divoši  s  
obsidiánovými meči. Krvavé obětování. Znáte to.

Těchto  pár vět  nám stačí  k  tomu,  abychom se 
dostali do obrazu.

3. Interpretujte, o co v misi p jdeů

Soudobé  superpočítače  ještě  nejsou  natolik  super,  aby 

vám dokázaly odpovídat v souvislých větách. Místo toho 
na vás vychrlí několik skoupých údajů a celkový obraz už 
si musíte sestavit sami. Z obrazovky vyčtete:

• Historické  období  a  místo,  kde  se  bude mise 
odehrávat.  Už jsme si je představili  v minulém 
bodě.

• Osobu, které se mise bude týkat. Tato osoba je 
do celé té události nějakým způsobem zapletena. 
Možná je poškozenou stranou, možná pomáhala 
Khronovým lidem, možná budete muset pomoci 
vy  jí,  možná  ji  budete  muset  zabít.  Sami 
rozhodněte, o kterou z možností jde.

• Předmět jenž  je  do  mise  nějakým  způsobem 
zapleten.  Třeba  ho  někdo  ukradl,  odnesl  do 
přítomnosti a vy musíte najít náhradu. Třeba jej 
někdo  rozbil  a  vy  ho  musíte  opravit.  Třeba 
musíte dohlédnout na to, aby ho někdo vyrobil. A 
nebo je to jen McGuffin. Je to na vás.

• Událost,  jíž  se  mise  týká.  Jednoduché  a 
přímočaré.  Někdy  tuto  událost  budete  muset 
překazit,  jindy  dohlédnout  na  její  uskutečnění, 
zase  jindy  se  bude  jen  odehrávat  na  pozadí, 
zatímco vám ve skutečnosti  půjde o důležitější 
věci.

Vypraveči  i  hráči,  sedněte si  společně nad list  papíru a 
vymyslete, o co ve vaší misi půjde. Kdo je ona osoba, co 
je ten předmět a jak oba souvisejí se zmíněnou událostí?

Na  vymýšlení  si  vyhraďte  zhruba  15  minut. 
Diskutujte,  dělte  se  o  své  návrhy,  trumfujte  spoluhráče 
protinávrhy. Vypravěč se pro tentokrát účastní jako rovný 
s  rovnými.  Nakonec  byste  společně  měli  odpovědět  na 
dvě otázky:

1. Khronovi lidé se vrátili do minulosti a něco tam 
pozměnili,  takže  nyní  hrozí  časový lapsus.  Co 
konkrétně provedli?

2. Jak  to  můžeme napravit,  aneb  co  sakra  máme 
dělat?

Osoba, předmět i událost musejí být do události nějakým 
způsobem zapletené. Mohou být klíčové a mohou sloužit 
pouze jako podbarvení  -  to  už je na vás.  Dejte  se jimi 
inspirovat, nikoliv omezovat.

Vypravěči, až to budete mít, napiš si odpověď na 
obě otázky na papír a poté přejděte rovno k další kapitole.

P íkladř

Hráči postupně naházeli tyto čtyři prvky:
• Pád Aztécké říše (to už víme)
• Námořní kapitán
• Nepostradatelné plány
• Zrození veledíla

Rozvalili jsme se ve křeslech a začali vymýšlet. Námořní 
kapitán  byl  jednoduchý  jako  facka  -  vymysleli  jsme 
postavu conquistadora, který přirazil se svými galeonami 
ke  břehům  Ameriky  a  teď  vede  výpravu  Španělů  do 
džungle.

Poslední  dva  prvky  byly  zapeklité,  ale  po  
několika  minutách  někoho  napadlo  je  spojit.  
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Nepostradatelné plány, to by mohla být  nějaká důležitá  
mapa, a zrození veledíla, to je vznik této mapy. A nebude  
to ledajaká mapa, bude to mapa k El Doradu, bájnému 
městu ze zlata.

Dobře,  ale  jak  v  tom  figurovali  Khronovi  
pohůnci? Po dalších pár minutách víme i tohle. Zapisuji  
si na papír odpověď na obě otázky:

1. Kronovi lidé dali Španělům mapu k El Doradu.  
Španělé  se  teď  vydali  na  výpravu,  aby 
legendární město vydrancovali.

2. Nesmíme dopustit, aby se Španělé dostali do El  
Dorada. Potřebujeme jim sebrat mapu a zničit ji,  
aby zabloudili.

V tuto  chvíli  byste  měli  mít  jasnou  představu,  kam se 
vypravíte,  co  vás  tam  čeká  a  jaké  bude  vaše  poslání. 
Dobrá, nadešel čas připravit se na akci samotnou. 

Postavy  ještě  na  chvíli  necháme  vlastnímu 
osudu, v celé třetí kapitole za ně nebudeme hrát. Zatímco 
naši hrdinové pobíhají po OBIČ a připravují si výbavu, 
hráči sedí u stolu a připravují se po svém. Nemůžu po vás 
přeci  chtít,  abyste  hráli  hru  v  náhodném  historickém 
období bez přípravy!

Plán mise a márákč

V minulé fázi jste si vzali list čistého papíru a postupně 
jste si na něj napsali následující body: nejprve čtyři prvky 
mise,  které  vám  vygenerovala  obrazovka,  a  posléze 
odpovědi  na  dvě  otázky:  „Jakou  neplechu  provedl 
Khronos?“  a  „Jak  to  mají  postavy  napravit?“  Tomuhle 
papíru  budeme  říkat  Plán  mise.  Vypravěč  nechť  si  ho 
vezme  k  sobě  a  nechá  si  ho.  Od  této  chvíle  je  jeho. 
Zatímco  hráči  před  sebou  mají  karty  svých  postav, 
Vypravěč před sebou má plán mise. 

Aby těch  papírů  nebylo málo,  vyndejte  si  třetí 
list,  nějaký  větší  (A4  postačí)  a  položte  ho  doprostřed 
stolu.  Budeme mu říkat  třeba čmárák.  Patří  vám všem, 
nemá žádný speciální mechanický efekt a slouží k tomu, 
abyste  si  na  něj  poznamenávali  různé  nápady  a 
zajímavosti.  Zatím je  prázdný,  ale postupně jej  zaplníte 
čmáranicemi a  frázemi.  Nechejte  ho po celou hru ležet 
uprostřed stolu.

1. Brainstorming!

Dobrá.  Všichni  sedíte  kolem  stolu  a  před  vámi  leží 
nepopsaný  čmárák.  Máte  15  minut  na  to,  abyste  ho 
popsali  zajímavostmi  a  nápady,  které  se  vám  v  hlavě 
vynořují  při  pomyšlení  na  historické  období,  jež 
zanedlouho navštívíte.

Vypravěči, popros hráče, který před chvíli popsal 
několika  větami  zvolené  historické  období,  aby  svůj 
projev  ještě  jednou zopakoval.  Z  tohoto  místa  vyjděte, 
pokračujte v diskuzi a přidávejte další nápady a historické 
postřehy.

Zkuste si vybavit, co všechno o dané době víte. 
Zapomeňte  na  nezajímavé  hlouposti.  Vytáhněte  ty 
nejparádnější zápletky, postavy, lokace, zvyky, praktiky a 
podělte se o ně se spoluhráči. 

Napadl vás nějaký zajímavý prvek do zmíněného 
období?  Řekněte  ho.  Zbytečně  nepřemýšlejte  -  říkejte 

všechno,  co  vám přijde  zajímavé  a  vhodné.  Obouruční 
sekery  Vikingů!  Paráda!  Lidé  na  dvoře  Ludvíka  XIV. 
nosili šeredné kudrnaté paruky? Super! Husité byli tupí, 
nevzdělaní násilníci? Jen tak dál!

Někdo by to všechno měl zapisovat na čmárák. 
Kouzlo  spočívá  ve  stručnosti  -  v  tomto  případě  byste 
napsali  třeba  „obouruční  sekery“,  „kudrnaté  paruky“  a 
„tupí násilníci“. Můžete klidně psát všichni najednou, jen 
si prosím hlídejte, aby to po vás bylo čitelné.

Až  budete  mít  celý  papír  zaplněný,  což  by 
nemělo  trvat  více  než  15  minut,  můžete  přestat. 
Představujte  si,  že  stejně  jako  vy  jste  se  sešli  nad 
čmárákem,  tak  i  vaše  postavy  se  shromáždily  kolem 
tabule a obdržely nepostradatelný brífink.

1. a : Co se ekne, to platíř

Zakazuji vám  pozastavovat  se  nad  otázkami 
typu: „není tahle věc z jiného století?“ „opravdu je tohle 
realistické?“. Všechno, co nezní jako totální nesmysl, je 
přijatelné.  Tohle  je  improvizovaná  historizující  hra, 
nikoliv přednáška na vysoké škole.

Příklad:  konflikt  mezi  bílými  Evropany  a  prastarou 
domorodou  civilizací  nás  natolik  inspiroval,  že  během 
několika  okamžiků  máme  na  čmáráku  poznámky  typu: 
„pušky proti bronzu“, „neznají koně“, nebo „hadi“. Po  
chvíli se náš rozhovor stočí k architektuře.

Jeden z hráčů povídá: „Mě se líbí Maču Pikču,  
takové  to  stupňovité  město  na  vrcholku  hory.  Parádní  
výhled.“

Druhý oponuje:  „Moment,  neměli  Maču Pikču  
náhodou Inkové.“

První: „Ne. Jsem si jistej, že to byli Aztékové.“
Třetí: „Můžeme se podívat na Wikipedii.“
Já jim skočím do řeči: „Neřešte blbosti, na tom 

nezáleží. Píšu na papír 'Město na vrcholku hory'. Pojďme  
dál.“

1. b: Pomocný seznam

Abyste  nebyli  zcela  bezradní,  sepsal  jsem  pro  vás 
jednoduchý seznam otázek. Když si ho projedete bod po 
bodu,  měli  byste  vygenerovat  dost  nápadů  na  zaplnění 
papíru.

- 10 -

KAPITOLA 3.: PŘÍPRAVA NA MISI



Pokud  se  v  libovolný  okamžik  někdo  chytí  a 
začne rozvíjet  vlastní  myšlenky,  dejte  seznam na chvíli 
stranou.  Vlastní  nápady  jsou  důležitější  než  seznam. 
Rozvíjejte je, stavte na nich. Seznam vám pomůže, když 
už vás nebude nic napadat, ale klidně se bez něj můžete 
obejít.

Lidé
Kdo je hlavní skupina obyvatelstva? Jak vypadá a co dělá 
normální člověk? Jaké nosí šaty? Jak se staví k cizincům?

Kdo  tady  vládne?  Jaký  má  vztah  ke  svým 
poddaným - třeba je šikanuje, třeba lidi plánují rebelii. Jak 
vládce přijme cizince?

Kdo  je  spodina  obyvatelstva?  Co  dělají?  Jsou 
nebezpeční? Jsou užiteční?

Kdo je  nejvíce opovrhovaná část  obyvatelstva? 
Můžou  to  být  Židé,  cizí  přistěhovalci,  otroci,  kteří 
nehovoří  zdejší  řečí,  atd.  Co  jim  většinová  společnost 
dělá?

Společnost
Jak  lidé  krátí  svůj  čas?  Chodí  na  závody?  Chlastají  v 
hospodě? Těší se na veřejné popravy?

Funguje  nějaký  systém  spravedlnosti?  Kdo  ho 
vynucuje? Nakolik je krutý a spravedlivý?

Myslíte,  že potkáte nějaké cizince? Pokud ano, 
co  tu  dělají?  Jsou  to  kupci,  velvyslanci,  nechtění 
vagabundi?

Místa
Kolem kterých míst se točí veřejný život? Kde je nejvíce 
živo?  Obvykle  to  bývají  kostely,  přístavy,  tržnice  a  v 
pozdější době třeba burzy. 

Je tu nějaká šlechtická či  vládní čtvrť či zóna? 
Jak to tam vypadá? Kdo tam hlídá? Co vám udělají, když 

tam přijdete?
Je  tu  nějaká  čtvrť  lůzy a  chudiny?  Jak  to  tam 

vypadá? Co vám udělají, když tam přijdete.

Víra
Jaká  víra  je  zde  dominantní?  Jak se  praktikuje?  Jakým 
způsobem se projevuje v každodenním životě? Mají lidé 
něco zakázáno. Mají něco přikázáno? Jak se víra dívá na 
cizince (tj. hráčské postavy?)

Kdo jsou zdější  „kněží“?  Jak se oblékají?  Kde 
žijí? Jakým způsobem komunikují s běžnými lidmi?

Jaké  jsou  vedlejší  víry?  Co si  o  nich  myslí  ta 
hlavní a jak je toleruje?

Příklad:  část  našeho  čmáráku z  Aztécké  říše,  popsaná 
náhodnými prvky, které jsme si vybavili, se tu někde válí  
jako obrázek.

2. Zákazy a p ikázáníř

V tuhle  chvíli  uplynulo  15  minut  a  vy máte  papír  A4 
popsaný nápady. 

Každý hráč může vybrat jeden z prvků a říct, že 
tento  prvek  se  nesmí objevit  ve  hře.  Přeškrtněte  ho 
červenou pastelkou a zapomeňte na něj.

Potom může každý hráč vybrat jeden z prvků a 
říct, že tento prvek se  musí objevit ve hře. Zakroužkujte 
ho do barevného kolečka.

3. Hrá i p ipraví své postavyč ř

Vypravěči,  řekni  hráčům,  že  teď  nadešel  čas,  aby 

- 11 -



připravili své postavy na akci. Je zapotřebí vymyslet, jaký 
si  oblečou  kostým  a  zda  si  vezmou  nějaké  speciální 
vybavení. Přečti si následující text a vysvětli hráčům, co 
mají dělat. Nepřipravuj to s nimi, ty dostaneš vlastní úkol!

Takže,  hráči,  Vymyslete  si,  jaký  kostým  si  na 
sebe postava obleče - zkrátka jak bude vypadat. Když se 
zakládalo OBIČ,  potřebná výstroj  se navozila  ze sbírek 
okolních divadel. Díky tomu nyní sklady OBIČ přetékají 
kostýmy  ze  všech  možných  i  nemožných  historických 
období - najdete v nich přehršle hliníkových královských 
korun,  papundeklových  nožů,  pirátských  šátků  či 
vavřínových  věnců  z  umělé  hmoty.  Většina  kostýmů 
vypadá vskutku dobře a efektně. Bohužel nebyly stavěny 
na to, aby si je někdo prohlížel ze vzdálenosti kratší než 
několik metrů. 

Až  budete  mít  kostým,  vymyslete  si,  jaké 
speciální vybavení si postava vezme s sebou. Takovými 
předměty  jsou  třeba  zapalovač,  samopal  s  municí  (1 
předmět  dohromady),  fotoaparát,  čokoláda,  sluneční 
brýle,  placatka vodky,  atd.  Vaše postavy mají  přístup k 
oficiálními  skladu  OBIČ  a  samozřejmě  k  vlastním 
zásobám. Improvizujte. Až dojde na házení kostkami (v 
další kapitole), tyto předměty vám pomohou „hodit víc“.

Nakonec si na papír napište, jaký máte kostým, a 
k tomu přesně tři speciální předměty. Samozřejmě že vaše 
postava  ponese  víc  věcí,  ale  ty  nemají  žádný speciální 
efekt.

Vypravěči, vysvětli hráčům, co se po nich chce, a 
dej jim 15 minut na rozmyšlenou. Poté se stáhni někam 
do kouta místnosti a sám si projdi následující bod.

Příklad:  Soudruh  inženýr  Miškin,  strojař,  zastydlý 
mládenec a amatérský historik,  se připravil „pořádně“.  
Má mušketýrský kostým včetně velkého klobouku s perem 
a  kordu  (žel,  divadelní  kord  je  měkký  a  má  na  konci  
kuličku). Předměty:

• Benzinový zapalovač
• Fotoaparát Zenit s bleskem
• Ruční svítilna

Příklad:  Ivan  Ivanovič,  bývalý  armádní  komisař,  
nedokázal  sehnat  žádný  kostým,  protože  všechny  byly  
příliš těsné v rozkroku, a tak nakonec vyrazil jednoduše v  
uniformě sovětského důstojníka. Předměty: 

• AK 47
• Plechovka benzínu
• Poznámkový  blok  (do  nějž  zapisuje  prohřešky  

soudruhů časoběžníků) 

Každá  postava  samozřejmě  obdrží  vlastní  Zeitgerät, 
přenosný strojek času připomínající kapesní hodiny!

4. Vyprav  si naplánuje misiěč

Vypravěči, tvým úkolem teď je naplánovat průběh mise. 
Vezmi  si  k  ruce  svůj  papír  s  plánem  mise  i  společný 
čmárák. Podívej se, jaký mají postavy splnit cíl. Představ 
si, že jeho splnění stojí na konci dlouhé cesty. Ta cesta se 
skládá z několika překážek, které teď musíš vymyslet.

Jaké  komplikace  musejí  hráči  překonat,  aby 
splnili svůj cíl? Vymysli celkem tři překážky.

Uvažuj  o  překážkách jako o scénách  ve filmu. 
Každá scéna se odehrává na nějakém místě a vystupují v 
ní  různé  osoby.  V  každé  scéně  je  také  jedna  hlavní 
komplikace,  jíž  postavy musejí  překonat,  aby se příběh 
posunul dál. 

Takže: jaká bude první překážka, která postavy 
čeká? Kdo nebo co bude postavám komplikovat život? Na 
jakém  místě  se  scéna  odehraje?  Přemýšlej  ve  zkratce, 
stačí získat jenom hrubou představu. Detaily se vykreslí 
až při hře.

Ta skvělá věc je, že máš k dispozici čmárák plný 
zajímavých námětů! Když vymyslíš v hrubých obrysech, 
o co by mělo jít, stačí už jen vykrádat nápady ze čmáráku 
a za chvíli máš zajímavou scénu.

Tímto  stylem vymysli  3  scény s  komplikací  a 
zapiš si je na papír. Způsob zapsání nechám na tobě. Pro 
ilustraci  teď uvedu několik podrobně rozepsaných scén, 
ale  to  neznamená,  že  je  sám  musíš  takto  sáhodlouze 
rozepisovat.  Já  si  obvykle  zapíšu  jen  pár  slov,  protože 
vím,  že  dlouhé  věty  bych  se  neobtěžoval  číst.  Potom 
spoléhám na paměť a improvizaci. 

Překážka  1:  Uvažuji,  kde  se  postavy  objeví  po  cestě  v  
čase, a jak najdou španělskou výpravu. Pak mě napadne: 
ano,  první  překážka  bude  o  tom,  že  postavy  potřebují  
najít Španěle.

Místo: časoběžníci se objeví v zátoce, kde kotví  
galeona s pokladem.  Písečná pláž zaplněná bednami a 
zásobami.  Na  lodi  je  jen  jediný  člen  posádky,  všichni  
ostatní jsou ve vnitrozemí.

Osoby: Pedro Alvarez, zfetovaný, protože  žvýká 
koku. Část posádky je daleko pryč, ale pár mužů se toulá 
v  džungli  a  hledá  potravu  -  mohou  vstoupit  do  scény 
později.
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Problém: postavy musejí nějak zjistit, kam odešel kapitán  
a jeho výprava do El Dorada.

Překážka 2: Až postavy zjistí, kam mají jít, budou muset  
džunglí pronásledovat Španěle. Tady bych chtěl nějakou 
scénu s domorodci.

Místo: pyramidové město v džungli
Osoby:  domorodci  s  foukačkami,  domorodý 

šaman, spousta jiných domorodců
Problém: domorodci mají  nepěkné zkušenosti  s  

bělochy  (=Španěly).  Obklíčí  postavy  a  pokusí  se  je  
zajmout.

Překážka  3:  Závěrečná  scéna  by  měla  řešit,  jak  
postavy/kradou ničí mapu od El Dorada. 

Místo: španělský tábor u rozbahněné řeky, stany,  
koně, džungle...

Osoby:  kapitán  Manuel  Calavera,  domorodý 
průvodce, spousta anonymních Španělů a krokodýlů

Problém: kapitán má ve svém stanu mapu k El  
Doradu. Postavy se jí musejí nějak zbavit.

Všimni  si,  že jsem ve svých  scénách  vždy jen  nastínil 
problém, ale už jsem nevymýšlel, jak scéna dopadne. To 
je záměr!  Nedokážu odhadnout,  jak se hráčské postavy 
zachovají, a scény mohou dopadnou všelijak!

Vymyslet  tři  scény je práce na pár minut, kord 
když před sebou máš papír  plný námětů. Až budeš mít 
hotovo,  vrať  se  k  hráčům  a  pomoz  jim  s  přípravou 
kostýmů a předmětů. Dohlédni na to, aby si vše zapsali na 
papír.

5. Kolik e í umíš...ř č

Dobrá, už sedíte opět pohromadě. Zbývá poslední otázka 
před cestou. Vypravěči, zeptej se hráčů, jestli vědí, jakým 
jazykem (nebo jazyky) se mluví na místě, kam se postavy 
vypraví.  Rovněž se zeptej,  zda některá z postav ovládá 
jazyk, kterým by se dokázala domluvit.

Je  vhodné,  aby  si  aspoň  jedna  z  postav  vzala 
jazyk, kterým se domluví  aspoň s někým. Ideální je, aby 
alespoň  dvě  různé  postavy  ovládaly  různé  použitelné 
jazyky. Hra, při které si s nikým nerozumíte, a musíte se 
dohadovat  rukama  a  nohama,  samozřejmě  může  být 
zábavná, ale pro první hraní bych ji nedoporučoval.

Příklad: soudruh inženýr Miškin se prý už dlouho zajímá 
o historii a dokonce ovládá hrubé základy aztécké řeči.  
Zdaleka nemluví plynule, ale má dojem, že se umí zeptat  
na cestu k nejbližšímu nádraží.

Nedokázal jsem nikoho z hráčů přemluvit, aby si  
vzal  španělštinu.  Ale  Ivan  Ivanovič  prý  umí  německy  -  
shodneme se, že mezi Španělskými žoldáky a námořníky  
se  určitě  najde  několik  Němců,  nebo  alespoň  německy 
mluvících duší.

Vzh ru do akce!ů

Připraveni? Vypravěč má naplánovanou misi, postavy se 
navlekly do  kostýmů?  Dobrá.  Máte  poslední  příležitost 
zajít si na cigárko a vyčůrat se, za chvíli vyrážíme vstříc 
minulosti!

Vítejte  u  4.  kapitoly,  kdy  se  konečně  přeneseme  do 
minulosti.  Máme  vytvořené  postavy,  pověděli  jsme  si 
něco  o  zvoleném  historickém  období,  vypravěč  si 
vymyslel  trojici  scén a hráči  pestré  kostýmy.  Hráči,  od 
této  kapitoly  dále  už  budete  jenom  hrát  své  postavy, 
popisovat  jejich  jednání  a  mluvit  jejich  slovy.  Až  do 
konce hry.

Ale ještě než se přeneseme zpět v čase, pár slov 
o tom, jak toto cestování funguje.  Vypravěči, následující 
informace  můžeš  klidně  sdělit  hráčům  -  je  jedno,  zda 
vlastními  slovy,  nebo  jako  Kyrilov  či  profesor 
Ehrlichmann. Oni by se na to stejně zeptali sami.

Jak funguje cestování v aseč

Každý člen OBIČ disponuje vlastním Zeitgerätem. Tento 
přístrojek vypadá jak malé kapesní hodinky. Má několik 
ciferníků,  vy  jednoduše  nastavíte  cílové  datum  a 
souřadnice  a  on  vás  tam  přenese.  Umí  ještě  několik 
vychytávek, ale o těch si povíme až v příští kapitole.

Teoreticky je  možné nastavit  ciferníky ručně  a 
přenést se v čase kdykoliv a odkudkoliv. Problém ale je v 
tom, že změna jediného číslíčka na ciferníku vás  může 

hodit  někam  úplně  jinam,  než  jste  zamýšleli.  Přičtěte 
tomu potíže s přepočítáváním dat mezi různými kalendáři 
a měřením souřadnic na nepřesných historických mapách 
a pochopíte, proč se výpočty raději nechávají na počítači.

Časoběžníci  se  tedy  před  misí  sejdou  u 
superpočítače Z3IT, jehož obrazovka ukazuje řadu čísel. 
Postavy do svých Zeitgerätů nastaví  údaje přesně podle 
obrazovky,  nastaví  interval,  po  kterém  je  stroj 
automaticky  přenese  do  přítomnosti,  a  potom  všichni 
najednou stisknou to velké kulaté tlačítko.

Otázka: Kdy se chcete vrátit?

Zeitgeräty se natahují na předem daný časový interval, po 
jehož uplynutí vrátí majitele zpět do přítomnosti -  je to 
taková pojistka. Vypravěči, zeptej se hráčů, na jak dlouho 
jejich  postavy  tento  interval  nastaví.  Den?  48  hodin? 
Týden?

Jako hráči u stolu se domluvte, jak dlouho budete 
hrát  toto sezení.  Řekněte si  třeba:  „tři  hodiny“ nebo „v 
osm večer končíme“. Vezměte budík a nastavte alarm tak, 
aby vám za domluvenou dobu zazvonil.

Jakmile zazvoní alarm, znamená to, že nastavený 
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časový interval  (den,  48  hodin,  týden...)  vypršel.  Mise 
končí a vaše Zeitgeräty vás přenesou zpět do přítomnosti, 
na základnu OBIČ! Je jedno, co budou postavy zrovna 
dělat,  jestli  budou  jíst  poslední  večeři  nebo  veslovat  v 
okovech na středomořské galéře. Zazvoní zvonec a mise 
je konec!

Pokud do konce mise nesplníte svůj úkol, selhali 
jste  a  nastane  časový lapsus.  To  si  vysvětlíme  v  šesté 
kapitole, která se věnuje zakončení mise.

Jestli misi stihnete splnit, máte důvod k oslavě.
Domů  se  samozřejmě  můžete  vrátit  kdykoliv, 

nemusíte čekat, než vyprší čas. Stačí jen stisknout tlačítko 
a  Zeitgerät  vás  vezme  zpět  do  utopické  komunistické 
přítomnosti.  To  je  dobrá  pojistka  před  smrtí  či 
nepříjemným ublížením na těle!

Ach ano, pokud vám Zeitgerät někdo zničí nebo 
ukradne, máte smůlu. Raději si ho někam pečlivě ukryjte!

Vzh ru za dobrodružstvím!ů

Alarm nastaven?  Pak tedy přejděme ke hře.  Vypravěči,  
popiš  hráčům,  jak  nastavují  své  Zeitgeräty  a  nakonec 
stisknou tlačítka. Chvíli vnímají jen mžitky před očima a 
najednou leží v prachu na zemi... někde jinde.

Vypravěči,  podívej  se  na  svůj  papír  s 
poznámkami,  kam  sis  poznamenal  přichystané  scény. 
Postavy se objeví v první z nich. Popiš, jak to na místě 
vypadá, co vidí, slyší, co se děje. Jsou tam nějací další 
lidé? Jak na ně reagují?

Hraní probíhá úplně stejně jako dřívější scény - 
přijímací  rozhovor  s  Kyrilovem,  nebo  Ehrlichmannovo 
představení superpočítače Z3IT. Jediný rozdíl je v tom, že 
já tentokrát  nemám sebemenší  tušení,  jakou misi  jste si 
vymysleli a jaké scény máš připravené. Od této chvíle ti 
nedokážu napsat přesné instrukce, musíš improvizovat.

Hráči,  popisujte,  jak  vaše  postavy  jednají,  a 
mluvte  jejich  slovy.  Vypravěči,  mluví  za  ostatní  lidi, 
odpovídej na dotazy hráčů, improvizuj a reaguj na to, co 
postavy dělají. 

Scéna probíhá asi takhle:

1. Uve  scénuď

Úplně na začátku přibliž  hráčům, kde se jejich postavy 
nacházejí a co se děje. Scénu máš připravenou předem, 
takže by to neměl být problém. Doporučuji mluvit stručně 
a  zmínit  jen  pár  nejzajímavějších  detailů  -  dlouhé 
monology hráče spolehlivě uspávají.

Až skončíš z úvodem, zeptej se hráčů, co dělají. 
Od každého z  nich chtěj  odpověď,  na  které poté  začni 
stavět. Ano, je to tak snadné! 

Takhle  funguje  každá  situace  ve  hře.  Vypravěč 
popíše,  co  se  děje,  a  zeptá  se  hráčů,  jak  reagují  jejich 
postavy.

Příklad: „Když jste otevřeli oči, zjistili  jste, že stojíte v  
tropické  zátoce.  Kus  od  břehu  kotví  loď  se  staženými  
plachtami,  písečná  pláž  je  plná  beden,  sudů  a  dalšího  
haraburdí. Z džungle řvou papoušci, takový tropický ráj.  
Co děláte?“

Hráč  Miškina  odpoví:  „V životě  jsem  nebyl  u 

moře! Rozběhnu se do vody a skočím tam placáka - i v  
kostýmu.“

Hráč Ivanoviče: „Zakřičím na tebe:  'Soudruhu,  
nešaškujte,  máme  tu  důležitou  práci.  Tohle  půjde  do 
hlášení!'  A  pak  si  vyndám  zápisník  a  něco  do  něj  
načmárám.“

Jak  už  jsem  uvedl  na  začátku,  doporučuji  nasadit 
„povídací režim“. Nebojte se vystoupit z kůže své postavy 
a mluvit jako hráč - komentujte okolní dění, raďte svým 
spoluhráčům, kibicujte vypravěči. Fráze typu:  „A teď by 
bylo super, kdyby si nás všimli domorodci...“ jsou vítané! 
Pokud vás napadne nějaký zajímavý postřeh či historický 
fakt, podělte se o něj se svými spoluhráči!

Vaším  konečným  cílem  je  napravit  časovou 
neplechu, jíž za sebou zanechali Khronovi lidé.  Hrajte a 
bavte se. 

2. Není-li to podstatné, íkej „ano“ř

Vypravěči, jednoduché  pravidlo  pro  tebe:  postavy  se 
budou neustále o něco pokoušet, na něco se ptát, snažit se 
někoho vyslýchat, atd. Snaž se neříkat „ne“ a zkrátka jim 
dopřej,  po čem touží.  Chtějí  postavy koupit  suvenýr na 
tržnici? Dej jim ho. Ptají se, kde můžou najít  městskou 
šatlavu?  Řekni  jim  to.  Vyrazí  na  výlet  do  sousedního 
království? Popiš jim, jak probíhala cesta, a příští scénu 
už odehraj v nové zemi.

Příklad: Ivan Ivanovič se začne zajímat o bedny vytažené 
na pláži. Zeptá se mě, co v nich je, a já mu odpovím, že  
těžko  říct,  protože  jsou  zamčené.  „Hmm,“  zamyslí  se.  
„Najdu poblíž nějaký šutr nebo tyč a ten zámek urazím.“ 

Já  musím odpovědět  „ano“,  takže  řeknu:  „Po 
pár ranách jsi zámek skutečně zlomil a odklopil jsi víko.  
Uvnitř  najdeš  spoustu  střelného  prachu,  úhledně 
odměřeného  do  plátěných  sáčků.“  Obsah  bedny  jsem 
neměl vymyšlený, takže jsem musel improvizovat - co by 
se tak dalo najít mezi zásobami zámořské galeony?

Soudruh inženýr Miškin se podrbe na bradě: „To  
je  podezřelé,  nechat  tady  jen  tak  tolik  zásob.  Proč  tu  
nikdo není? Nejsou tu nějaké stopy, nebo něco?“

Já  odpovídám  „ano“,  skutečně  je  tu  spousta  
stop,  dokonce  i  od  kopyt.  Vypadá to,  jako  kdyby  se  tu 
napakovala velká výprava a vyrazila do džungle.“

Jediný  případ,  kdy  můžeš  říct  „ne“,  je,  když  se  hráči 
pokoušejí o nějaký totální nesmysl.  Například kdyby se 
Ivanovič  pokoušel  vylomit  zámek holýma rukama,  řekl 
bych  „ne“.  Kdyby  se  Miškin  zeptal,  jestli  mezi  těmi 
stopami  nejsou  i  koleje  od  motorky,  řekl  bych  „ne“  a 
hodil bych po něm nejbližší tvrdý předmět.

Nicméně hra, kde se postavám všechno daří, by 
byla fádní. Od toho tu máme konflikty...

3. Sm uj hru ke konfliktuěř

Znáte to - dřív nebo později nadejde dramatická chvíle, 
kdy  o půjde o něco důležitého.  Ty nebudeš chtít jen tak 
říct  „ano“,  protože  to  by bylo  suché.  Budeš  chtít,  aby 
existovalo reálné nebezpečí a šance na neúspěch. Žádné 
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vítězství by totiž nebylo sladké, kdyby si ho postavy tvrdě 
nevybojovaly.  Při  takovémto  konfliktu  se  neříká  „ano“, 
místo toho hráči  sáhnou po kostkách a  budou si  výhru 
muset vybojovat.

Vypravěči,  tvým  úkolem  je  takovéto  chvíle 
vyhledávat.  Na nepodstatné úkony odpovídej „ano“, ale 
vyhledávej  dramatické  konflikty,  které  vyřešíme pomocí 
kostek  (vysvětlím vzápětí).  Když  sis  připravoval  scény, 
pro  každou  z  nich  jsi  vymyslel  jeden  konflikt.  Při  hře 
zjistíš,  že  další  konflikty  vyplynou  přirozeně  samy  od 
sebe - v jedné scéně jich bude hned několik.

Příklad:  po  chvíli  štrachání  v  bednách najdou postavy  
pramici  a  odveslují  na  galeonu.  Na  palubě  najdou 
zfetovaného  Alvareze.  Povídám:  „Vypadá  jako  troska,  
celý pohublý, zčernalé zuby. Nejspíš ho na lodi nechali  
jenom proto, že jim k ničemu nebyl.“

Jeden z hráčů ze ptá: „Jak na nás reaguje?“ A 
já  říkám:  „Usmívá se,  jako  kdyby  vás  rád viděl,  ale  z  
pohledu je jasné, že se vznáší někde v oblacích. Dokonce  
mu ani nepřijde divná tvoje uniforma.“

Ivan Ivanovič: „Chytím ho za košili a vytáhnu si  
ho  k  obličeji.  Křičím  na  něj,  německy:  'Povídej,  
Schweinhund, kde je váš kapitán?' 

Mohl  bych říct  „ano“ a po pravdě odpovědět,  
ale to by nebylo zajímavé. Já chci konflikt!

4. Každý konflikt se eší kostkamiř

Konflikt  je chvíle,  kdy se vše zpomalí  a  my sledujeme 
jednotlivé kroky. Fiktivní kamera ukazuje kapky potu na 
čele, zpomalený záběr přibližuje každý pohyb v boji, nebo 
každičký argument  v  hádce.  Pravidla  se snaží  podobné 
chvíle napodobit.

Vyřešit  konflikt  je  jednoduché,  stačí  se  řídit 
následujícím postupem.

1. Hráči řeknou, čeho chtějí dosáhnout
Všichni  hráči,  kteří  se  účastní  konfliktu,  ti  musejí  říct, 
čeho  se  snaží  dosáhnout.  Pokud  jich  spolupracuje  víc 
najednou, ať se dohodnou na společném cíli.

Příklad:  hráči  se  dohodnou  na  tomto  cíli:  „Chceme  z  
toho Španěle vytáhnout, kam odešel jeho kapitán.“

Občas budou záměry postav celkem pasivní: nenechat se 
zmlátit, neprozradit u výslechu nic důležitého, přežít. To 
je v pořádku. 

2. Určete typ konfliktu
Postava mají  pět  znalostí,  z  nichž každá se používá na 
něco  jiného.  Podle  toho,  o  co  se  postavy  pokoušejí, 
vyberte  jednu  z  nich.  Půjde  o  konflikt  bojový,  nebo 
fyzický? Nebo snad vědecký? Konflikt může mít jenom 
jeden typ.

• Boj je  pro  bojové  situace,  rvačky,  přestřelky, 
duely na kordy, karate, rytířské turnaje, zkrátka 
cokoliv, kde si lidi ubližují.

• Fyzička se  projeví  při  honičkách,  šplhání  po 
římsách budov ale třeba i  skrývání se v křoví. 
Zahrnuje  zkrátka  všechny  fyzické  činnosti, 
které nejsou boj.

• Příroda.  Při cestách do minulosti se nejednou 
budete muset vypořádat s přírodou. Tento typ 
konfliktu řeší práci s rostlinami, zvířaty i jinými 
projevy  přírodního  řádu.  Jízda  na  koni, 
stopování  pašeráků  v  lese,  navigace  podle 
hvězdné oblohy - to vše je příroda.

• Věda a technika. Víceméně protiklad přírody. 
Zabývá  se  prací  s  věcmi,  které  vymyslel  a 
sestrojil  člověk,  ať  už  jde  o  geometrii, 
mechaniku  nebo  třeba  alchymii.  Řízení 
automobilu,  podkopávání  hradeb,  čtení  map, 
míchání lektvarů. 

• Jednání  s  lidmi.  A  v  neposlední  řadě  je  tu 
zacházení  s  lidmi.  Charisma,  výřečnost, 
vyhrožování, umění zaujmout či argumentovat. 
To je poslední z pěti schopností.

Často se stane, že situace bude sporná a že bude možné 
zařadit ji do dvou typů konfliktů. Když se třeba postava 
bude účastnit  vozatajského závodu,  je to  Fyzička,  nebo 
Příroda (ovládání koní)? Odpověď: je to ten typ konfliktu, 
který ve hře používáte méně často! 

Příklad: Jednání s lidmi. Bez debat.

3. Sáhněte po kostkách
Hráči,  podívejte se do svého děrného štítku na řádek s 
příslušnou znalostí. Vezměte si tolik kostek, kolik v něm 
máte vymáčknuto okýnek.

Příklad: Ivan Ivanovič má u Jednání s lidmi označeno jen  
„divoký“, vezme si tedy jen jednu kostku. Soudruh Miškin  
má označeno „opatrně“ a „zákeřně“, tudíž si vezme dvě  
kostky.
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Vypravěč taky potřebuje kostky, ale jelikož nemá žádnou 
kartu postavy, jeho počet kostek je pevně daný:

• Na začátku hry: 2 + 1 za každou postavu
• Uprostřed hry:  3 + 1 za každou postavu
• Na závěr hry: 4 + 1 za každou postavu

Příklad: jsme na začátku hry a postavy jsou jenom dvě,  
dostanu tedy 5 kostek.

4. Nechť se kostky kutálejí
Kostky  se  házejí  po  jedné.  Začíná  ten,  kdo  vyvolal 
konflikt. Funguje to takhle:

Kdykoliv  hráč  hází  kostkou,  musí  říct,  který z 
dostupných pěti  přístupů používá. Potom hodí kostkou a 
stručně popíše, co postava dělá.

Vypravěč  nemá  kartu  postavy,  tudíž  nemá  ani 
přístupy. Může popisovat, co se u zamane!

Příklad: začíná Ivanovič.  Má jenom jednu kostku,  a  ta  
patří  k  „divokému“  přístupu.  Hráč  hodí  kostkou  a  
popisuje: „Jak jsem říkal -přitáhnu si ho k sobě a řvu mu  
z několika centimetrů přímo do obličeje.“

Podívejte se, co na kostce padlo. 
• Sudá = povedlo se!
• Lichá = nepovedlo se, smůla!

Úspěch znamená, že postava zabodovala a přiblížila se k 
cíli. Vrazila někomu pěstí, donutila někoho ke spolupráci, 
ukryla se na stromě, cokoliv. Neúspěch znamená přesný 
opak.

Pozor!  Jde  jenom  o  dílčí  úspěch,  který 
nerozhodne  celý  konflikt,  takže  to  s  tím  popisem 
nepřehánějte.

Příklad:  padla  čtyřka,  což  je  sudá,  což  je  úspěch.  
Povídám: „Španěl se viditelně rozklepal.  Konečně si  tě  
všiml.  Cosi  blekotá  a divoce  gestikuluje,  ale  nerozumíš  
mu.“

V  tuhle  chvíli  někdo  prohrává,  zatímco  ten  druhý 
vyhrává. Prohrávající se může okamžitě vzdát, v takovém 
případě konflikt skončí a on prohraje.

Prohrávající  se  ale  může  rozhodnout,  že  bude 
vzdorovat. Vezme další kostku. Popíše svůj plán, hodí ji a 
bude doufat, že mu padne sudá.

Příklad:  hodím jednu ze  svých  pěti  kostek.  Dva,  sudá! 
Popíšu, že se Španěl postupně uklidnil. Něco povídá, ale  
ani  jedna  z  postav  neumí  španělsky!  Dostávám  se  do 
vedení, hráči naopak prohrávají.“

Strana,  která  teď  prohrává,  může  hodit  jednu ze  svých 
kostek a doufat, že se dostane do vedení ona. Když někdo 
prohrává  a  už  nemá  kostky,  kterými  byste  zvrátil 
výsledek, má pech. Prohrál konflikt.

Příklad: Ivanovič už nemá žádné další kostky, ale Miškin  
ještě  ano.  Použije  svou  kostku  za  „opatrný“přístup.  
Popisuje:  „'Přestaň křičet,'  rozkážu Ivanovičovi.  Potom 
se  snažím  Španěle  uklidnit.  Zkusím  mu  gestikulací  
vysvětlit, na co se ptáme.“

Lichá,  neúspěch!  Španěl  čumí  jako  vejr,  ale  

nechápe.  Miškin  pořád  prohrává,  může  však  vzít  svou 
poslední  kostku  („frajersky“)  a  zkusit  štěstí.  S  jednou 
kostkou proti mým čtyřem to ale bude mít těžké!

5. Konflikt skončil, popište výsledek
V tuto  chvíli  máme  vítěze  i  poraženého.  Kdo  vyhrál? 
Vyhrály postavy?

• Ano = splní se záměr postav, pokračujeme ve hře
• Ne = záměr se nesplní, Vypravěč změní situaci

Výhra je přímočará a snadná - postavy dosáhly toho, co 
chtěly,  a hrajeme normálně dál. Vypravěči, nesnaž se to 
nijak obejít a nevymýšlej metody, jak výhru zpětně zkazit. 
Stalo se, stalo se.

Příklad:  Miškin  vyhrál.  Španěl  tedy  nakonec  rukama,  
nohama vysvětlí, že kapitán i s většinou posádky se vydal  
podél támhleté řeky do vnitrozemí.

Jestli ale postavy prohrají, všechno se má jinak. 
Tady nestačí jenom říct „ne“.  Vypravěči, je tvým úkolem 
situaci nějak změnit. Uveď do hry novou překážku nebo 
komplikaci,  přiveď novou osobu,  vyjev dosud neznámé 
zkutečnosti.  Musíš  situaci  změnit  tak,  aby  se  postavy 
nemohly znovu pokusit o totéž a aby se příběh posunul 
někam dál.

Příklad: Ivanovič s Miškinem neuspěli a se Španělem se  
nakonec nedomluvili. Mohl bych říct: „jste pořád na lodi,  
co  děláte  teď?“  ale  to  by  bylo  špatně!  Musím  nějak  
změnit situaci.

Zkusím  něco  narychlo  vymyslet.  Už  to  mám!  
„Hádáte  se  s  ním  asi  čtvrt  hodiny,  ale  bezvýsledně.  
Najednou  si  všimnete,  že  na  pláži  se  seskupují  další  
Španělé! Přicházejí z džungle a nesou ovoce, zdá se, že 
byli doplnit zásoby! Rychle, co děláte?“

Situace  se  změnila  a  postavy  teď  řeší  nový  
problém.  Možná  se  pokusí  rychle  utéct.  Možná  to  se 
zásobovací partou zkusí po dobrém. Možná se vloupají do 
kapitánovi  kajuty  a  zkusí  ukrást  mapy  dřív,  než  se  
posádka  vrátí  na  loď.  Každopádně  to  bude  zajímavý 
konflikt.

Jedna  ošklivá,  ošklivá  rada:  až  postavy  někdy prohrají 
konflikt,  zkuste  jim  jako  součást  nové  komplikace 
ukradnout/zabavit Zeitgeräty (nikdy je ale neničte - musí 
být  šance získat je zpět). Garantuji vám, že pak máte o 
zábavu postaráno.

5. Co dál?

Po  skončení  konfliktu  hra  normálně  pokračuje  a  ty, 
Vypravěči, se vrátíš k pravidlu: „není-li to podstatné, říkej 
ano.“ Je možné, že ihned vzápětí začne nový konflikt, ale 
je taky možné, že scéna se vyčerpá a skončí bez dalších 
komplikací.

Žádná  scéna  nemůže  trvat  donekonečna  a  dřív 
nebo později buď nebude co dělat, nebo postavy odejdou. 
Plynule  přejdi  v  další  scénu  a  vrať  se  k  1.  bodu  této 
kapitoly.

Jak  vznikají  nové  scény?  Mnohdy  vyplynou 
organicky přímo ze hry, nebo si o ně řeknou hráči sami. 
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Příklad: Miškin a Ivanovič utekli do džungle. Když se jich 
ptám, co tam hodlají dělat, odpoví mi: „Počkáme do noci  
a potom se vplížíme na loď, kde ukradneme kapitánovy  
zápisky nebo mapy.“ Tím je jasné, co bude další scéna -  
úplněk svítí, loď se houpe na vlnách, Španělé spí a naši  
hrdinové si hrají na tajné agenty.

Jiný příklad: Co bych dělal, kdyby se postavy s Alvarezem  
domluvily  a  vyrazily  pěšky  podél  řeky  ve  stopách  
výpravy? Improvizoval bych!

Vymyslím  novou  scénu,  kterou  nemám 
připravenou.  Například  popíšu,  že  postavy  několik  dní  
putují  džunglí,  kde  je  obtěžuje  hmyz,  hadi  a  krokodýli.  
Řeknu že  jedné  noci  je  vzbudil  aligátor,  který  se  snaží  
sežrat  Miškinův  batoh,  a  plynule  bych  přešel  v  tuto  
dramatickou scénu.

Ne vždycky ale  budeš  chtít  improvizovat.  Třeba  tě  nic 
nenapadá a hráči sami od sebe nic nepodnikají. Nebo máš 
dojem, že hra se příliš  vleče a  je nutné ji  popohnat.  V 
takovém případě se podívej na svůj papír s poznámkami a 
přejdi k další připravené scéně.

Příklad: Noční loupež na lodi se protáhla a já cítím, že  
abychom hru stihli v časovém limitu, musíme si pospíšit.  
Stručně  popíšu,  jak  postavy  několik  dní  putují  džunglí,  
kde je obtěžuje hmyz,  hadi a krokodýli,  a potom uvedu  
svou  druhou  scénu.  Ano,  tu  s  pyramidovým  městem  a  
domorodci.

6. Mise od za átku do konceč

Popsali  jsme  si,  jak  fungují  scény,  jak  se  vyhodnocují 
konflikty, a jak se přechází z jedné scény do druhé. Toť 
vše! Víc už v zásadě nepotřebujete, v tuto chvíli dokážete 
zahrát kompletní misi od začátku do konce. 

Mise může skončit dvěma způsoby - buď hráči 
splní svůj úkol a vrátí se na základnu, nebo vám vyprší 
čas, zazvoní alarm a Zeitgeräty přenesou své majitele na 
základnu. Tak či onak je konec. Návratu na základnu se 
věnuje 6. kapitola.

Vypravěči,  může  se  stát,  že  své  tři  připravené 
scény vyčerpáš příliš brzy. Já sice mívám přesně opačný 
problém  -  většinou  nestíháme  -  ale  stát  se  to  může. 
Zbývá-li  ti  tedy  ještě  dost  času  a  ty  nechceš,  aby  hra 
skončila,  vnes  do  hry  Khronovy  pohůnky  s  vlastními  
časostroji. Vymysli scénu, kde postavy narazí na tyto své 
úhlavní nepřátele.

A v neposlední řadě, možná vám popsaný způsob 
práce  se  scénami  a  konflikty  přijde  příliš  chudý.  5. 
kapitola proto uvádí různé způsoby jak si  zpestřit  hru - 
vysvětlíme si v ní, jak se cestuje časem v průběhu mise, a 
jak se postavy mohou pokusit splnit nějaké osobní cíle a 
jak konečně využít všechny ty kostýmy a předměty, které 
si postavy připravily na základně. 

5. kapitola je nepovinná, pokud toho už teď máte 
nad  hlavu,  směle  ji  přeskočte.  A i  kdybyste  ji  chtěli 

použít,  doporučuji  odehrát  první  scénu  s  jednoduchými 
pravidly  a  teprve  ve  druhé  scéně  vysvětlit  hráčům 
dodatečná pravidla.

Užijte si hraní!

Rada: márák jako inspiraceč

Po celou dobu hry by uprostřed stolu a všem na očích měl 
ležet  čmárák.  Je popsaný desítkami náhodných prvků a 
nápadů. Využijte ho! Vezměte si ho do ruky, pročtěte si 
ho, zakomponujte navržené prvky do svých scén a popisů.

Vypravěči,  čmárák  je  tvým  nedocenitelným 
pomocníkem.  Musíš  často  improvizovat  a  vymýšlet 
lokace,  osoby  a  události  podle  toho,  kam  se  postavy 
zrovna vydají. Čmárák ti práci v mnohém ulehčí.

Ale  čmárák  je  skvělou  pomůckou i  pro  hráče! 
Hráči,  hra  bude  mnohem  zajímavější,  když  ji  budete 
aktivně zpestřovat. Nebojte se například radit Vypravěči a 
doplňovat  detaily  -  třeba  „a  co  kdyby ten  kapitán  měl 
skleněné  oko?“  nebo  „nemohl  by  ve  městě  bydlet 
alchymista?  Protože  jestli  jo,  chtěl  bych  ho  navštívit“. 
Vypravěč má práce až nad hlavu a určitě uvítá, když mu 
pomůžete se zajímavými detaily.

Rada: komplikované konflikty

Ne  každý  konflikt  jde  vyřešit  tak  ideálně,  jak  uvádějí 
pravidla,  občas  je  to  komplikovanější.  Zde  je  několik 
výjimečných případů, které mě napadají:

• Postavy  nemají  společný  záměr,  ale  každá  se 
pokouší  o  něco  jiného  (Ivanovič  vyslýchá 
Španěle,  zatímco  Miškin  se  snaží  proplížit  do 
podpalubí).  To  jsou  dva  oddělené  konflikty, 
nejdřív odehrajte jeden, potom druhý.

• Postavy  zápolí  proti  sobě,  nikoliv  proti 
Vypravěci.  V takovém  případě  každá  z  postav 
oznámí  svůj  záměr  a  vítězi  se  tento  cíl 
doopravdy splní. Ignorujte speciální pravidla pro 
neúspěch,  při  kterém  Vypravěč  musí  změnit 
situaci. Nedávalo by to smysl.

• Postavy  se  v  průběhu  pokusí  přejít  do  jiného 
typu  konfliktu.  (Ivanovič  přestane  Španěle 
přemlouvat - což Jednání s lidmi - a prostě z něj  
zkusí  odpověď  vymlátit  -  což  je  Boj).  V  tom 
případě  je  třeba  ukončit  jeden  konflikt  a  začít 
druhý.  Postava,  která  mění  typ  konfliktu, 
automaticky prohrála první konflikt (Když vrazí  
Ivanovič Španělovi jednu pěstí, ukončil konflikt  
typu Jednání s lidmi a prohrál - tj. nepřemluvil  
Španěle. To je pochopitelné, když mu dal do úst.  
Může  ale  vyhrát  v  novém  konfliktu).  Ignorujte 
pravidla pro neúspěch, kdy musí vypravěč měnit 
situaci

Všechny  tyto  rady  se  dají  shrnout  jedním  slovem: 
improvizujte.
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V  páté  kapitole  si  představíme  několik  pravidel  pro 
zpestření hry, zejména konfliktů. Jsou všechna nepovinná 
a pokud hrajete své úplně první RPG, možná pro vás bude 
jednodušší, když je přeskočíte.

Snad s jednou výjimkou - pravidla pro předměty 
a kostýmy doporučím úplně každému, jsou jednoduchá a 
zábavná.

Vypravěči,  ať  už  se  rozhodneš  jakkoliv, 
doporučuji ti odehrát svou první připravenou scénu pouze 
s použitím pravidel z předchozí kapitoly. Teprv při další 
scéně představ hráčům zbylá pravidla.

Tato  kapitola  je  rovněž  výjimečná  tím,  že  ji 
nepíšu jako postupný návod a přesnými pokyny, jak hrát. 
To jednoduše proto, že jde spíše o soubor drobných rad a 
zpestření. Přečti si je, vyber si ty, co se ti líbí, a poté je 
vysvětli hráčům vlastními slovy.

P edm ty a kostýmy v konfliktuř ě

Ještě  na  základně  každý z  hráčů  vybavil  svou  postavu 
kostýmem a až třemi předměty. Nyní je konečně můžete 
využít!

Hráči,  pokud  v  průběhu  konfliktu  vysvětlíte, 
jakým  způsobem  vám  pomohl  váš  kostým  či  nějaký 
speciální předmět, vezměte si za něj kostku navíc a hoďte 
ji.

Takto  můžete  používat  jen  ty  předměty  a 
kostýmy, které jste si vymysleli ještě před samotnou misí. 
Berte  to  jako  odměnu  za  chytrou  přípravu.  Ne  abyste 
švindlovali!

Svůj předmět můžete používat až do haleluja, ale 
vždycky jen v každém konfliktu jednou. 

Vaše  postava  samozřejmě  může  používat 
jakékoliv předměty, které najde, ale ty nejsou speciální a 
nedostanete  za  ně  žádné  kostky navíc  .  Začleňte  je  do 
běžných  popisů  (můžete  třeba  popsat,  jak  s  použitím 
šperháků „opatrně“ odemykáte zámek).

Vypravěči,  toto pravidlo je jenom pro hráče,  ty 
žádné  kostky  navíc  nedostaneš.  Využij  kostek,  které 
dostáváš na začátek konfliktu, ty ti musejí stačit.

Osobní cíle a zisk chronobodů

Hráči, možná zjistíte, že vyhrát konflikt je těžké. Inu, to 
je záměr! Ale pokud se do hry aktivně zapojíte a budete 
do hry vnášet zajímavé prvky, hra se vám sama odmění.

Kterýkoliv hráč se může kdykoliv pokusit splnit 
nějaký osobní cíl (ten si vymyslíte na místě). Stačí se jen 
ozvat, a poprosit vypravěče o slovo. Pokud vás nenapadá, 
co by vaše postava mohla chtít, podívejte se na čmárák. 
Určitě  tam najdete  osobu,  do  níž  se  můžete  zamilovat, 
předmět, který můžete ukrást, závod, který se namyšleně 
můžete pokusit vyhrát!

Vypravěči, když některý z hráčů volá po osobním 
cíli, odehraj to jako každou jinou scénu - popiš okolnosti, 
improvizuj.  Potom  jeho  postavu  postav  před  nějakou 
překážku - kořist utíká, milenku brání její otec, barbaři se 
nechtějí nechat zkonvertovat a sahají po pochodních. Je 
nezbytné postavit postavu před konflikt! Jinak by to přece 
nebyla zábava...

Příklad: jsme ještě pořád na lodi s Alvarezem. Postavy  
neuspěly ve výslechu a teď z džungle přichází zásobovací  
skupina.

Hráč Ivanoviče  povídá:  „Ten zfetovaný  Španěl  
mě  naštval.  Chci  ho  hodit  přes  palubu,  ať  se  konečně 
probere.“

„Ale  je  ti  jasné,  že  to  uvidí  jeho  kamarádi? 
Nejspíš tě potom nebudou mít rádi,“ ujisťuji se.

„To  mi  nevadí,“  pokračuje  hráč.  „Prostě  to  
udělám.“

Vypravěči,  za kreativitu a aktivitu odměň hráče 
jedním  chronobodem.  Chronobody  jsou  zvláštní  herní 
měna, která usnadňuje budoucí konflikty. Jejich použití si 
vysvětlíme v dalším textu.

Pro počítání  chronobodů dobře poslouží drobné 
žetony nebo mince. V případě hmotné nouze si může hráč 
jen tak udělat puntík na papír.

Chronobody v konfliktu

Hráči, pokud se vám podařilo našetřit nějaké chronobody, 
můžete je v průběhu konfliktu utratit a využít čas ve svůj 
prospěch!  U  herního  stolu  se  to  projeví  tak,  že  jeden 
chronobod vrátíte  vypravěči  a  popíšete  některý  z  níže 
uvedených speciálních efektů. Herně se to projeví tak, že 
vaše  postava  vytáhne  svůj  Zeitgerät,  něco  na  něm 
našteluje a TADÁ!!!

Samozřejmě nemůžete používat Zeitgeräty, a tím 
pádem ani  chronobody,  pakliže jste svůj  strojek ztratili. 
Styďte se, hanby! On vás ten smích přejde, až se nebudete 
moci vrátit do současnosti.

Znovuzískání  ukradeného  Zeitgerätu  je  skvělý 
námět  na  osobní  cíl!  Oprava  poničeného  Zeitgerätu  je 
výborný  materiál  pro  Vědecký  nebo  Lidský  konflikt 
(shánění  součástek,  handrkování  se  s  kupci,  hledání 
hodináře,  kterému  potom  musíte  vysvětlit,  jak  ta  věc 
funguje...)

Chronobody lze  v  průběhu  konfliktu  využít  k 
následujícím fíglům:

1. můžete na pár vteřin zastavit čas
Stisknete tlačítko a všechno - lidé, zvířata, vaši kamarádi i 
letící šípy - se na pár vteřin zastaví.

Můžete  si  vzít  do  ruky  kostku  navíc a  zkusit 
štěstí.  Hezky  nám  povězte,  co  se  těch  několik  vteřin 
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pokoušíte dělat. Potom hoďte kostkou.
Úspěch  samozřejmě  není  automatický,  pořád 

vám může padnou liché číslo! Berte to tak, že v případě 
neúspěchu se čas rozjel dřív, než jste čekali.

Samozřejmě váš popis by měl odpovídat tomu, 
že  za  něj  získáte  maximálně  jeden  dílčí  úspěch.  Je-li 
záměrem celého konfliktu „zabít starostu“, nemůžete mu 
prostě  vrazit  kudlu  do  břicha  a  hádat  se,  že  jste 
kontumačně  vyhráli.  Takovéto  nefér  používání 
chronobodů je odsouzeno k automatickému neúspěchu.

2. můžete vytáhnout neohlášený předmět
Najednou odkudsi vytáhnete předmět, o kterém jste zatím 
nikomu  nepověděli.  Máte  ho  a  můžete  ho  libovolným 
způsobem použít!

Vezměte  si  nějakou  kostku  a  nastavte  na  ní 
úspěch.  Nemusíte  házet,  tajemné  předměty  uspějí 
automaticky.

Jak  se  k  vám  ten  předmět  dostal?  To  teď 
neřešme.  Ale  musíte  nám  to  vysvětlit  později,  jinak 
nastane  časový  paradox!  Vypravěči,  poznamenej si  na 
papír, že ti hráči druží vysvětlení.

3. Můžete provést časový lapsus
Třetí a zcela nejefektivnější použití chronobodů je časový 
lapsus. Utratíte  chronobod a jednoduše řeknete, že něco 
se  změnilo.  Člověk,  který  tu  ještě  před  chvílí  byl, 
najednou zmizel. Najednou jste si uvědomili, že není noc, 
ale  den.  Dveře,  které  vám  nešly  vyrazit,  zničehonic 
zmizely a leží vedle v příkopu.

Automaticky vyhráváte celý konflikt! Váš záměr 
se splní. 

Jak se to stalo? Někdo si očividně hrál s časem! 
Kdo  a  jak?  To  nám  vysvětlíte  později.  Vypravěči, 
poznamenej si na papír, že ti hráči druží vysvětlení.

Chronobody mimo konflikt

Pokud  zrovna  neprobíhá  konflikt,  můžete  chronobody 
použít  také,  a  to  navíc  se  silnějším  efektem!  Každý z 
následujících fíglů stojí jeden chronobod.

1. Můžete na minutu zastavit čas!
Zkrátka jen stisknete vhodné tlačítko a všechno kolem vás 
se zastaví. Pohybujete se jen a jen vy. Nikdo z ostatních 
lidí, ani vaši kamarádi, se nehýbou (je tedy nemožné, aby 
do zastaveného času vstoupilo více postav najednou).

Máte  přesně  minutu  na  to,  abyste  vyvedli 
nějakou  neplechu!  Zastavte  na  chvilku  hru.  Někdo  z 
vašich  spoluhráčů  nastaví  na  stopkách  přesně  jednu 
minutu času a až bude připraven, řekne vám „teď!“

Na povel vstanete od herního stolu a v reálném 
čase  odehrajete,  co  vaše  postava  dělá!  Pohybujte  se, 
přesně  jak  se  pohybuje  vaše  postava,  a  do  toho  slovy 
vysvětlujte, co mají ta vaše legrační gesta znamenat.

Chce to trochu fantasie! Pokud tu minutu strávíte 
přeřezáváním  pout  vězňům,  choďte  po  místnosti  a 
předstírejte,  že  se  skláníte  k  fiktivním  osobám  a 
přeřezáváte jim pouta.

Pokud potřebujete uběhnout 100 metrů a skočit 
na  koně,  utíkejte  20  vteřin  na  místě,  do  toho  říkejte 

„sprintuju  pořád  rovně“  a  potom  pantomimicky 
předveďte,  jak  se  soukáte  na  koně.   („Tak  teď  dávám 
nohu do třmenů, vidíte, teď se chytám sedla, našlapuju si  
a HOP!, jsem nahoře. Už jenom najít otěže. Tady jsou“) 
Zbylé tři čtvrtě minuty seďte na fiktivním koni a čekejte, 
než  stopky  zazvoní.  Kůň  totiž  v  zastaveném  čase 
nepojede!

Jedna  dobrá  rada:  hrajte  raději  pomalu  a 
rozvážně než uspěchaně. Spousta lidí má při pantomimě 
tendence pohybovat se zbrkle a daří se jim stíhat věci za 
desetinu času, který by zabraly normálně. To je komické! 
Raději  nechvátejte  a  dejte  si  na  čas.  Aspoň nerozbijete 
žádné skleničky.

2. Můžete ukrást předmět z jiného času a místa
Pootočíte  pár  koleček  a  Zeitgerät  vás  přenese  někam 
jinam.  Bezpečné  přenášení  funguje  jen  v  rámci  cca  24 
hodin  a/nebo  pár  kilometrů.  Delší  časové  a  prostorové 
skoky podléhají zkreslení a nedoporučujeme je.

Hlavně pro ně nemáme pravidla. Prostě to nejde.
Hráči, popište ostatním kompletní scénu. Kam se 

tvá postava přenesla? Kdo tam je? Co mu postava sebrala 
a jak na to ostatní reagovali? Scéna je kompletně ve tvé 
režii,  na  chvíli  se  stáváš  Vypravěčem.  Ostatní  hráči  tě 
mohou doplňovat a třeba i hrát cizí postavy, ale nikdo ti 
krádež nemůže překazit. 

Platí  pravidlo  „vždy  říkej  ano“.  Úspěch  je 
automatický a tato scéna nebude mít žádný konflikt.

Svůj  nový  předmět  si  hráč  zapíše  na  kousek 
papírku k ostatním.

3. Můžete provést časový lapsus
Je  možné  přenést  se  do  jiného  času  nebo  místa  v 
bezpečném rozmezí 24 hodin a/nebo pár kilometrů. Tam 
se můžete pokusit změnit historii - tímto stylem lze zpětně 
upravovat  herní  události,  které  se  už  v  průběhu  mise 
odehrály! Můžete zachránit člověka, který vám v minulé 
scéně zemřel.  Můžete varovat krále, ať se nechodí ráno 
koupat, protože dostane infarkt. Můžete COKOLIV.

Má  to  ale  jeden  háček  -  tato  scéna  vyžaduje 
konflikt. Je ve všech ohledech totožná s jakoukoliv jinou 
scénou, v níž  se postava pokusí splnit osobní cíl.  Proto 
Vypravěči,  kdykoliv se nějaká postava takto přenese do 
minulosti, vymysli jí novou scénu a postav ji před nějaký 
konflikt.

Když postava neuspěje, nic se nestalo - události 
se  odehrají  tak,  jako  kdyby  do  nich  postava  vůbec 
nezasáhla.  Jakýkoliv zásah neměl  žádný výrazný vliv a 
způsobil leda kosmetické změny. 

Jestliže  postava  byla  v  minulosti  a  uspěla, 
změnila  dějiny!  Vrátí  se  do  přítomnosti  (tedy  do 
minulosti... tedy do času, kdy probíhá mise... ehm...) a její 
hráč  musí  vysvětlit,  co  se  změnilo.  Nikdo  kromě 
časoběžníků si  nebude pamatovat,  že by věci  kdy byly 
jinak.

Jestliže  postava  byla  v  budoucnosti  a  uspěla, 
změnila budoucnost! Předem víte, jak se dotyčná událost 
odehraje,  a až se k ní ve hře dostanete,  prostě ji  jenom 
znovu  odvyprávějte.  Nemusíte  vyhodnocovat  konflikt, 
vždyť už ho přece máte za sebou.
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Zp tné zm ny a asové paradoxyě ě č

Dva způsoby využití  chronobodů umožňují  hráči  získat 
okamžitou  výhodu  v  konfliktu  -  nečekaný  předmět  (= 
kostka  navíc),  nebo  nenadálý  časový  lapsus  (= 
automatický úspěch). S tím háčkem, že hráč musí zpětně 
vysvětlit, jak tuto výhodu získal.

Dohrajte  konflikt  běžným  způsobem,  nic 
nevysvětlujte. Hra pokračuje, jako by se nic nestalo.

Dotyčný hráč však musí do konce mise vyvolat 
vlastní  scénu  a  během  ní  zpětně  vysvětlit,  jak  k  oné 
výhodě přišel. Řiďte se obvyklými pokyny pro používání 
chronobodů mimo  konflikt.  Pouze  s  jedním  rozdílem: 
hráč za toto zpětné vysvětlení  nemusí platit  chronobod, 
protože už jej zaplatit předem - během konfliktu.

Jestliže hráč získal nenadálý předmět, stačí aby 
kdykoliv  později  popsal  scénu,  v  níž  se  vydá  tento 
předmět  ukořistit  do  jiného  času.  Jelikož  krádeže 
předmětů se daří automaticky, má tímto vystaráno.

Jestliže  hráč  využil  nečekaný  časový  lapsus, 
musí  se  později  vrátit  do  minulosti  a  tento  lapsus 
způsobit! Nezapomeňte ale, že postavu v takovém případě 
čeká konflikt! Pakliže v něm uspěje, lapsus je vysvětlen a 
vše  je  bezpečné.  Pokud  ovšem  neuspěje,  dojde  k 
časovému paradoxu.

Stane-li  se,  některý  z  hráčů  nestihne  nebo 

zapomene  vysvětlit  svůj  nečekaný předmět  či  nenadálý 
laps, nastává časový paradox! Za každou nevysvětlenou 
událost si zapište jeden paradox.

O paradoxech  si  povíme více  v šesté  kapitole. 
Zatím je pouze evidujte.

Khronovi imbabovéř

Vypravěči, nezapomeň, že máš jedinečnou možnost uvést 
jednou  za  misi  nečekanou  komplikaci  v  podobě  týmu 
Khronových lidí... nebo dokonce Khronose samotného!

Co je  na  tom tak  skvělé?  Tak  za  prvé,  máš  o 
jednu scénu víc a můžeš zpomalit příliš rozjeté postavy!

A  za  druhé,  Khronoi  lidé  mají  vlastní 
chronostroje! Vypravěči, používej jen a pouze možnosti z 
oddílu  Chronobody  v  konfliktu.  Použití  chronobodů 
mimo konflikt je výsadní doménou hráčských postav.

To  ale  znamená,  že  vypravěč  nemusí  zpětně 
vysvětlovat  své  nečekané  předměty  a  nenadálé  časové 
lapsy! Je to hold syčák, ten vypravěč.

Vypravěči, dostaneš k dispozici jeden chronobod 
za každé dvě hráčské postavy ve hře (dvě nebo tři postavy 
ti  dají  1  chronobod,  čtyři  nebo  pět  postav  znamená 
chronobody dva).

Až se postavy vrátí  zpět  na  OBIČ,  je  skoro vystaráno. 
Mohou si potřást rukama, nebo naopak jít zapít žal.

Ale ještě než se úplně rozejdete od herního stolu, 
zkusme uzavřít těch pár nedořešených otazníků.

Hlavní  otázka  zní:  jak  vaše  počínání  změnilo 
přítomnost? Nemyslete si, že nijak. Není možné jen tak se 
vypravit do minulosti a doufat, že zašlápnutím té žáby jste 
nerozhodili  předivo  časoprostoru.  Cha!  To  by  bylo 
bláznivé.

Míra, jakou se časy změní, záleží na tom, jak si 
postavy si ve hře vedly:

Mise se zda ilař

Pokud se vám mise povedla, postavy zabránily příšerné 
časové  kolizi,  kterou  rozjeli  Khronovi  lidé.  Můžou  si 
blahopřát!

Vypravěči, popiš poslední scénu, kterak Kyrilov 
a profesor Ehrlichmann vítají  postavy zpět na základně. 
Kyrilov bude nebývale veselý a vřelý. Dojde na pochvaly, 
naslibují se čestné diplomy za vzornou službu a nakonec 
se dočkáme i  přípitku. Zbylo vám u stolu ještě  něco k 
pití? Nějaké víno, ideálně? Jestli ano, připijte si!

Nicméně  časy  se  přeci  jenom  trochu  změnily. 
Naštěstí pro vás jde jen o změny kosmetické, úsměvné a 
vesměs  humorné.  Třeba  se  v  tisíc  let  staré  kronice 
najednou objevila zmínka o hrdinských skutcích postav? 

Třeba kdybyste se vypravili ke koloseu, zjistili byste, že 
jedna  ze  soch  ve  výklencích  je  podezřele  podobná 
soudruhu Miškinovi. Třeba že v jisté africké vesničce se z 
nepochopitelných důvodů dodnes příležitostně rodí  bílé, 
rudovlasé a pihovaté dítě.

Každý  hráč  popíše,  jakým  způsobem  zanechal 
stopu v minulosti.

A ta  dobrá  věc?  Za  své  trápení  si  můžete  u 
libovolné ze svých znalostí zaškrtnout nové políčko - tedy 
nový  přístup  (opatrný,  vzteklý,  atd.)  Konkrétní  volbu 
nechám na vás, ale zkuste reflektovat, co se postava při 
misi naučila.

Mise se nezda ilař

Ojojoj!  Khronos  vyvedl  hnusnou  neplechu  a  vám  se 
nepodařilo  ji  napravit!  Dejte  hlavy  dohromady  a 
vymyslete,  jakým způsobem se změnily dějiny.  Postavy 
se  vrátily  do  přítomnosti  a  po  několika  dnech  si  toho 
konečně všimly.  Je to šokující,  veliká změna! Společně 
určitě vymyslíte něco vhodného. Třeba druhou světovou 
válku  nezavinili  Němci,  ale  Španělé.  Třeba  dodnes 
existuje  Svatá  říše  římská.  Třeba...  a  to  by  byl 
nerozdýchatelný šok... je Rusko demokratická země!

Až zjistíte, jak se změnila přítomnost, zahrajte si 
závěrečnou  scénu.  Vypravěči,  popiš  situaci,  kdy  se 
postavy vracejí na základnu, kde je čeká komisař Kyrilov. 
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Nejspíš  bude  slibovat  kárné  řízení,  litovat,  že  vůbec 
postavy  posílal  do  akce,  a  možná  dokonce  vyhrožovat 
popravčí četou. Chvíli postavy potrap, ale pak dej najevo, 
že to asi nebude tak horké! Kyrilov má rád silná slova, ale 
skutek  utek.  Je-li  to  vhodné,  zakomponuj  do  této 
závěrečné scény i změny v přítomnosti (třeba má Kyrilov 
novou uniformu s neznámými insigniemi?).

Jelikož  výrazný  zásah  do  minulosti  dokáže 
ovlivnit  i  zdánlivě  nesouvisející  věci,  odnesou  si  to  i 
postavy.  Vypravěči,  požádej  každého hráče,  aby změnil 
nějakou skutečnost z minulosti své postavy.

Hráči, nebojte se, vzpomínky se vám nevytratily, 
pořád si pamatujete, jak věci  byly „správně“. Ale ostatní 
lidé se k vám budou chovat nějak divně. Třeba zjistíte, že 
soudruzi už vám nesalutují coby důležitému důstojníkovi, 
ale odplivávají si na zem, jako by vaše postava byla slizký 
dezertér.  Nebo  že  váš  otec  nezemřel  ještě  před  vaším 
narozením, ale pořád spokojeně žije s maminkou.

Ale  že  jsem  na  vás  hodný,  můžete  si  i  za 
nesplněnou misi  zvýšit  jednu ze svých znalostí  o jedna 
(jak je popsáno v minulém oddíle).  Chybami se člověk 
učí, víme?

Nezapomeňte  spoluhráčům  popsat  nečekaný 
objev vašeho nového já!

asové paradoxyČ

Někdy se stane, že se vrátíte z mise a necháte za sebou 
nevysvětlené  scény.  Inu,  právě  jste  způsobili  časový 
paradox!  Vypravěč si  během hry zapisuje, jak používáte 
chronobody a které předměty nebo časové lapsy musíte 
vysvětlit. Když je nevysvětlíte, nastane paradox.

Časový paradox, to je ošemetná věc. Kvůli němu 
vznikne  paralelní  vesmír,  kde  se  události  odehrály 
správně, tj. bez paradoxu. Oba vesmíry pak nějakou dobu 
existují vedle sebe a pokouší se spojit. Když se nakonec 
přeci  jen  slijí  do  jednoho,  může  to  nečekaně  změnit 
některé osoby či místa.

Naštěstí má čas úžasnou schopnost sebekorekce. 
Vlastně se téměř nic nestane... akorát se změní ten člověk, 
který paradox způsobil.

Každý  hráč,  jehož  postava způsobila  nějaký 
paradox  (na  počtu  nezáleží),  sníží  její  znalost  o  dvě  
kostky. Jinými slovy, vygumuje/zalepí dvě políčka v řádku 
s nejsilnější znalostí.

Potom  některou  z  ostatních  znalostí  zvýší  o 
jednu  kostku.  Jinými  slovy  zaškrtne/promáčkne  nové 
políčko. V celkovém úhrnu ztratí jednu kostku.

Taková postava je skoro jiný člověk! Změnily se 
jí schopnosti, dost možná se jí změnila i povaha. A co je 

nejhorší, postava si nepamatuje předešlou misi a myslí si, 
že takováto byla vždycky! 

Dotyčný hráč by měl vysvětlit spoluhráčům, jak 
se jeho postava změnila. Ať pro ní vymyslí pozměněnou 
vizáž  nebo  odlišnou  povahu.  To  by  mělo  vydat  na 
zajímavé  rozhovory,  až  se  ostatní  postavy  budou 
seznamovat se staronovým kamarádem a vysvětlovat mu, 
jak se věci udály doopravdy. Hráči, tento rozhovor určitě 
nezapomeňte zahrát!

Dopl te generátor miseň

A ještě než se úplně rozejdete od stolu, nalistujte prosím 
druhou  kapitolu  a  tabulku,  pomocí  níž  jste  generovali 
zápletku  mise.  Použili  jste  jednu  položku  z  každého 
sloupce tabulky.

Použité položky teď prosím škrtněte a společně 
místo nich vymyslete nové. Až budete hrát  příště, máte 
díky tomu jistotu, že vás čeká zbrusu nový příběh!

Na vid nou p íšt ?ě ř ě

Máte  za  sebou  svou  první  misi  ve  hře  Časy  se  mění. 
Snažil jsem se napsat tuto „příručku“ tak, aby vás hrou 
provedla krok za krokem, a teď jenom doufám, že se můj 
záměr vydařil. Snad jste se i při hře bavili.

Pokud  se  vám Časy  zalíbily,  možná  se  k  nim 
ještě někdy budete chtít vrátit. Není problém hrát další a 
další  mise,  před každou misí  si  jednoduše vygenerujete 
nové zadání z tabulky. Pochopitelně nebude možné držet 
se  tohoto  textu  doslova  (přijímací  pohovor  by  nedával 
smysl, protože postavy už máte), ale v tuto chvíli byste už 
neměli mít problém vymyslet si vlastní začátek.

Jak  jsem  avizoval  na  začátku,  Časy  se  mění 
zdaleka nejsou finálním produktem. Proto vám budu moc 
vděčný, když mi napíšete, co se vám na hře líbilo, a co 
naopak ne.  Pokusím se vaše připomínky zakomponovat 
do nových verzí.

A v neposlední řadě se výhledově nezapomeňte 
podívat na domovskou stránku této hry na RPG Fóru. Kdo 
ví,  třeba  tam  časem  (=  za  několik  měsíců)  naleznete 
novou verzi hry.

Příjemné chvíle strávené u hraní RPG her vám 
přeje

Jiří „Markus“ Petrů
jpe@razdva.cz

www.rpgforum.cz/anotace/casy-se-meni
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Pr b h scényů ě

1. Vypravěč uvede scénu - popíše, kde se postavy 
nacházejí a co se tam děje

2. Vypravěč se zeptá, co dělají postavy hráčů. Hráči 
něco vymyslí. Vypravěč reaguje a improvizuje.

3. Není-li to podstatné, říkej „ano“!
4. Směruj hru ke konfliktu
5. Každý konflikt vyřeš kostkami
6. Po skončení konfliktu buď pokračujte od bodu 1, 

nebo přejděte do nové scény.

Vyhodnocení konfliktu

1. Hráči řeknou, čeho chtějí dosáhnout.
2. Určí se typ konfliktu:

• Boj
• Fyzička
• Příroda
• Věda a technika
• Jednání s lidmi

3. Hráči  si  vezmou  tolik  kostek,  kolik  mají 
zašktlých políček u příslušné znalosti.

4. Vypravěč dostane kostky následovně:
• Na  začátku  hry:  2  +  1  za  každou 

postavu
• Uprostřed hry:  3 + 1 za každou postavu
• Na závěr hry: 4 + 1 za každou postavu

5. Kostky  se  házejí  po  jedné.  Začíná  ten,  kdo 
konflikt vyvolat. Pokud hodí sudé číslo, dostává 
se do vedení. Hodí-li liché, musí házet znovu.

6. Strana, která prohrává, může použít své kostky, 
aby přebila soupeře. Hodí-li sudé číslo, dostává 
se  do  vedení  ona.  Hodí-li  liché,  musí  házet 
znovu.

7. Konflikt  končí,  jakmile  se  někdo  vzdá,  nebo 
když někomu dojdou kostky a on nemůže přebít 
soupeře.

Výsledky konfliktu

• Postavy  uspěly  =  splní  se  záměr  postav, 
pokračujeme ve hře

• Postavy neuspěly = záměr se nesplní, Vypravěč 
musí změnit situaci

Fígle pro ovlivn ní konfliktuě

• Hráč dostane kostku navíc, když popíše, jak mu 
pomohl jeho kostým.

• Hráč dostane kostku navíc, když popíše, jak mu 
pomohl některý speciální předmět.

• Hráč  může  použít  chronobod a  na  10  vteřin 
zastavit  čas.  Dostane  kostku  navíc,  ale  musí 
házet.

• Hráč  může  použít  chronobod a  vytáhnout 
neohlášený předmět.  Dostane kostku navíc,  ale 
nemusí  házet,  automaticky  bereme,  že  na  ní 
padlo sudé číslo.

• Hrát může použít  chronobod a způsobit časový 
lapsus. Automaticky vyhraje konflikt.

Chronobody mimo konflikt

• Hráč  může  použít  chronobod a  na  1  minutu 
zastavit čas. Pantomimicky předvede, co dělá.

• Hráč  může  použít  chronobod  a  vrátit  se  do 
minulosti,  kde ukradne nějaký předmět.  Popíše 
celou scénu, úspěch je automatický.

• Hráč  může  použít  chronobod  a  vrátit  se  do 
minulosti, kde se pokusí způsobit časový lapsus. 
Úspěch  není  automatický,  je  nutné  vyhodnotit 
konflikt.
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asy se m níČ ě

Druhá verze, napsal Jiří „Markus“ Petrů.

Původně sepsáno pro soutěž RPG Kuchyně 2009: 
http://rpgforum.cz/souteze/rpgkuchyne

Inspirace

Inspirace  bude  pravděpodobně  mnoho.  Můj  mozek 
funguje jako talentovaný vykrádač a znovushromažďovač 
nápadů  jiných  lidí.  Je  dost  možné,  že  když  se  budete 
snažit, vystopujete původy jednotlivých herních prvků v 
různých  hrách.  Já  jsem si  vědom následujících  silných 
vlivů:

• How to host a Dungeon od Tonyho Dowlera 
stál  za  nápadem  tabulky,  která  vám 
generujte náhodné prvky do hry. Podobnost 
s  In  a  Wicked  Age jsem  si  uvědomil  až 

zpětně.
• Mouse  Guard od  Luka Cranea  je  zdrojem 

nápadu,  že  vypravěč  si  před  hrou  napíše 
překážky  a  těch  se  potom  musí  držet. 
Zároveň  jsem  z  něj  vykradl  nápad,  že 
neúspěch  konfliktu  musí  vést  ke  změně 
situace.

• Dogs  in  the  Vineyard od  Vincenta  Bakera 
jsou  jasnou  inspirací  pro  (a)  hru  ve  stylu 
„když  nejde  o  konflikt,  říkej  ano“  a  (b) 
vyhodnocovací  systém  vzájemného 
přebíjení (který jsem notně osekal).

A nejspíš  spousta  dalších  menších  vlivů,  které  si  sám 
nevybavuji.

V nováníě

Bifimu,  jehož  nápad  s  okamžitým  zahájením  hry, 
přijímacím pohovorem a tvorbou postav  přímo při  hře, 
jsem sprostě vykradl.
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