


Primal Punk. Tento výraz použilo nemecké vydavateľstvo 
Sighpress na zhrnutie štýlu ich nového prístupu k rolovým 
hrám v rolovej hre Degenesis. Prehistorický punk. Divoká 
voľnosť. Epická post-apokalyptická dráma o prežití. Primal 
punk - perfektný obal tohto obsahu.
Degenesis je príbehom zápasu ľudstva v stopách najväčšej 
katastrofy Zeme: dažďa masívnych asteroidov. Európa 
a Afrika boli oddelené od ostatných kontinentov a bojujú 
proti sebe o nadvládu nad známym svetom. V Európe sa 
ľudia pomaly dostávajú von z temných časov, trvajúcich 
polstoročie, zatiaľ čo Afrika sa stala samoľúbou 
a skorumpovanou po storočiach prepychu 
a blahobytu. Medzitým sa objavila nová hrozba pre 
ľudstvo. S asteroidmi prišla aj nová forma života, ktorá 
zamorila zem a jej bytosti.

ČO JE ROLOVÁ HRA?
Rolové hry vyžadujú jedného alebo viacerých hráčov 
a pána hry. Hráči ovládajú hlavné postavy v príbehu. 
Pán hry akciu hráčov a príbeh režíruje a ovláda ich 
opozíciu (známu ako nehráčske postavy, alebo NP), 
rekvizity, prostredie a všetko ostatné, na čo môžu 

postavy naraziť. Hráči a pán hry musia spolupracovať 
na tvorbe silného a zaujímavého príbehu. Ako hráč 

ovládate hráčsku postavu (HP). Všetky štatistiky 
a informácie o postave sú uvedené na vašej karte postavy 

(viď strany 10-11). Počas hry vám bude pán hry (PH) bude 
opisovať udalosti a situáciu okolo vás a vašej postavy. Popri 
hraní postavy v niektorých situáciách môže pán hry od vás 
vyžadovať hody kockou a výsledné čísla budú reprezentovať 
zamýšľanú akciu vašej postavy. Pán hry používa pravidlá hry 
na interpretáciu hodov kociek a výsledku akcií vašej postavy.
Svet Degenesis je váš svet; vy tvoríte postavy, ktoré ho 
obývajú. Pomocou svojej predstavivosti a systému pravidiel 
prevádzate svoje postavy kulisami post-apokalyptického kultu 
a snažíte sa tvoriť mytológiu svojej kultúry.
Na hranie krátkeho dobrodružstva Obkľúčení budete 
potrebovať niekoľko desaťstenných kociek, papier, ceruzku 
a tento krátky súhrn Degenesis. Pre pána hry sme začlenili 
pravidlá, mapu a niekoľko návrhov na vedenie úspešného 
dobrodružstva. Pre hráčov tu sú predvytvorené postavy 
a úvod do smrteľného sveta Degenesis.



2073. Rok Eschatonu. Pri rozmetaní ľudskej civilizácie katak-
lyzmickou vlnou asteroidov sa chvela celá zem. Desaťtisíce 
rokov vývoja boli vymazané v jeden jediný deň.
Európa bola zasiahnutá zvlášť tvrdo. Ohne a elektrostatické 
výboje osvetľovali noc. Dni, ktoré nasledovali, boli plné 
dymu a prachu. Objavil sa kyslý dážď a vzduch bol 
otrávený. Mestá zapáchali smrťou.
Ale to najhoršie malo ešte len prísť.
Zemetrasenia a sopky zrušili posledné krehké pozostatky 
ľudstva. Zemské zlomy zmenili svoje miesta a do zničených 
miest sa vyvalila magma, topiaca autá, zaplavujúca podzem-
né priestory a pochovávajúca bunkre. Ponad pustatinu sa 
vznášal otrávený plyn; smrť nemala konca.
Obloha sa naplnila červeným kráterovým prachom a vulkan-
ickým popolom, ktoré pochovali svet do šera. Slnko sa stalo 
vzdialenou a lesklou guľou.
Avšak v Afrike začalo nové obdobie prosperity. Rovníkové 
vetry odviali mračná prachu na sever a juh a čierny kontin-
ent mohol dýchať. Na rozdiel od prudkej zimy v Európe 
a južnej Afrike sa v strednej Afrike rozprestrelo príjemné 
stredozemské podnebie, ktoré nahradilo nepríjemné 
horúčavy z minulosti. Teplé vetry priniesli sponad Atlantiku 
dažďové oblaky. Sahara sa zazelenala, zatiaľ čo zvyšok sveta 
bol odsúdený na zmrznutie.

TRINÁSŤ KULTOV

O päťsto rokov neskôr je svet úplne iným miestom. Veľká 
doba ľadová končí, ale svet je skrytý pod hnijúcim 
nánosom, ktorý robí z ľudí a zvierat krvilačné monštrá.
Pozostalí Eschatonu sformovali nové organizácie a frakcie, 
každú so svojou históriou a cieľmi. Teraz existuje trinásť 
kultov, ktoré bojujú o nadvládu nad zničenou zemou 
Európy a Afriky.

NOVOKRSTITELIA - SVETLONOSIČI RAJA
Novokrstitelia stále vedú 
boj s prastarým božstvom, ktorému 
hovoria Stvoriteľ; ničiteľom sveta 
a pôvodcom všetkého zla. Ich 
cieľom je očistiť svet od poškvrny 
Stvoriteľa a priniesť na svetlo sveta 
z temnoty raj skrz ohnivý krst.

ANUBITI - VERNÍ PROROCTVU
Anubiti majú prastaré vedomosti 
a vidia samých seba ako správcov 
ľudstva. Pre obyvateľov Afriky sú 
dušou kontinentu; šamanmi, ktorí 
vidia do minulosti a vedia ju 
pretvoriť do novej budúcnosti.

APOKALYPTICI - PÁNI ŽIADOSTIVOSTI 
V pelechoch tohto kultu sa dá získať 
všetko, po čom srdce túži: hazardné 
hry, prostitúcia, tarokové 
predpovedanie budúcnosti a droga 
Plameň. Putovný národ vie, že už 
nemá čo stratiť; svet, v ktorom žije, 
bol už dávno odpravený. Apokalyptici 
sú majstrami závislostí, parazitujúci na 
zomierajúcom svete, burina, ktorá 

nevyhynie. Posledný smiech bude patriť im.

ČERVIACI - OBYVATELIA JASKÝŇ
Rovnakou mierou strážcovia a otroci, 
boli červiaci dlho zamknutí v podzemí 
spolu so svojimi pánmi. Ich koža je 
teraz vybielená a ich zmysly - najmä 
sluch - boli vylepšené. Červiaci si 
krátia svoj čas čakaním na deň, kedy 
ovládnu zem.

KRONIKÁRI - ZBERAČI INFORMÁCIÍ
Kronikári sú hlavným technickým 
kultom Európy. Ich cieľom je nájsť 
a zhromaždiť všetky stratené 
vedomosti a priviesť ľudstvo späť 
k svetlu civilizácie. Ich bizarné 
maskovanie spôsobuje medzi ľuďmi 
tak strach, ako aj údiv.

HELVETICI - OZBROJENÉ BRATSTVO 
Následníci švajčiarskych milícií vládnu 
veľkým oblastiam Álp. Operujú 
v malých samostatných tímoch 
a nasledujú kódex cti, ktorý je pre 
nich dôležitejší ako vlastný život. Od 
tých, ktorí prekračujú Alpy, požadujú 
clá, inak však v zápase medzi 
Európou a Afrikou zostávajú 
neutrálni.

JEHAMEDÁNI - NOSIČI BOŽEJ TVÁRE 
Boli zrodení z posledného proroka, 
Jehameda a tento kult je tak vplyvný, 
ako je fanatický. Ovláda východné 
oblasti Európy a bojuje za zachovanie 
božej nadvlády nad Zemou. 
Nemôžete ich obísť ani ignorovať 
a každým dňom sa ich počty zväčšujú.



SUDCOVIA - KLADIVÁ SPRAVODLIVOSTI 
Sudcovia chránia borcské obyvateľ-
stvo dávnym zákonníkom a tvrdou 
rukou. Len málokto sa odváži proti-
viť sa tomuto pochmúrnemu kultu. 
Okrem špitálnikov. Už dlho narastajú-
ci konflikt medzi týmito dvoma kult-
mi je už na hranici vypuknutia.

NEOLÍBYJCI – KAPITALISTI
Neolíbyjci sú stelesnením kapitaliz-
mu. Ovládajú moc Afriky a rozde-
ľujú známy svet na obchodné 
regióny, ktoré prepožičiavajú tým, 
ktorí ich poslúchajú a vynášajú naj-
viac.

OTROKÁRI – POMSTITELIA AFRIKY
Otrokári sú smrteľnými pazúrmi Af -
riky, aj keď ich vojenská sila najviac 
pripomína voľnú skupinu žoldnierov. 
Ich krutosť na bojovom poli je legen-
dárna; skoro nikto neprežil nájazd tlu-
py Otrokárov.

ŠROŤÁCI - PREHRABÁVAČI ODPADU 
Sliedia ruinami po svedkoch 
uplynulých časov, zvyškoch starej 
kultúry. Ich život vo víriacom prachu 
a špine je tvrdý a neúprosný. Život 
medzi nebotyčnými pomníkmi 
mŕtvej kultúry s celou jeho biedou 
z nich urobil chladnokrvných 
podrezávačov, ktorí sú myslia iba 
na seba.

ŠPITÁLNICI - OBRANCOVIA ZEME 
Sú poslednou obrannou líniou ľud-
stva pred spórovou inváziou. Vznikli 
z tajomnej lekárskej kasty starej kultú-
ry a neomylne prenikajú do zamo-
renej krajiny, bojujú so spórami a ich 
mutantskými armádami použitím fun-
gicídov a ohňa.

BARBARI - VLÁDCOVIA PUSTATÍN 
Barbari odvodzujú svoju silu zo zeme 
a bohov, ktorí na nej strašia. Majú sil-
ný zvierací inštinkt. Oslobodené 
od civilizačnej patiny morálky a sluš-
nosti, túlajú sa malé tlupy Barbarov 
pustatinami. Iba málo z nich sa usadí; 
väčšina vidí svoj domov všade, kam 
sa pod holým nebom dostanú.

SEDEM KULTÚR

Z popola Eschatonu povstalo sedem nových kultúr. Roz-
kladajú sa na území od severných regiónov Európy cez 
Stredozemie až po Afriku. V porovnaní so svojimi predka-
mi sú to len deti, ale i tak vládnu známemu svetu.

BORCA: DEDIČSTVO PREDKOV
Obyvatelia Borcy, ktorá sa nachádza prevažne v severnej 
Európe, sú silní a robustní. Tí, ktorí zostali na západ 
od úderu kosy, obrovskej trhliny, spôsobenej pádom astero-
idov, sa upli na moc minulosti. Prečesávajú krajinu, posiatu 
runami, a hľadajú stopy svojich predkov.
Na východ od trhliny brázdia Borci divočinu nekonečných 
ihličnatých lesov s čriedami svojich volov. So svojimi západ-
nými susedmi nezdieľajú to smiešne puto minulosti.

FRANKA: KRAJINA ROJOV
Franka bola kedysi úrodnou zemou, drahokamom západnej 
Európy. Jej hlavné mesto, Paríž, teraz Parazit, sa vzdal 
nájazdným hordám hmyzu. Pre obyvateľov Franky to bolo 
zničujúce, ale tento šok im zároveň pomohol odstrániť svo-
je putá k minulosti.
Počas uplynulých storočí Neolíbyjci úplne vydrancovali 
technologické pozostatky Franky. Teraz už staré budovy, 
roztrúsené tu a tam po hnijúcej krajine, nie sú ničím iným, 
ako prázdnymi škrupinami. Medzi troskami minulosti ale 
rastie nová a zdravá komunita; je stále mladá, ale semeno 
civilizácie už zakorenilo.

POLIACI: VEČNÉ PUTOVANIE
V pustatinách Poľska sú pohyblivosť a prispôsobivosť 
kľúčom k prežitiu. V týchto krajinách sa môže úrodná zem 
rozložiť na pustatinu cez noc. Poliaci skladujú všetok svoj 
majetok na obrnených autách a vozoch, pripravení vyraziť 
v tej minúte, ako krajina umrie.
Od Pandory, najväčšieho krátera v Európe, privievajú vetry 
spóry na juh. Kdekoľvek tieto spóry pristanú, objavujú sa 
zvláštne zmutované bytosti. Nákaza sa tu všade horúč-
kovito rozširuje.



BALKÁN: ZEM DIVOCHOV
Balkánci sú divoký a neskrotní. Sú vášniví a výbušní. Balkánci 
žijú podľa princípu "Ja proti svojmu bratovi - my s bratom 
proti nášmu strýkovi - my všetci proti svetu!". V bojoch medzi 
sebou prestávajú iba vtedy, keď sa objaví väčší a nebezpečnejší 
nepriateľ.
Ponad balkánske hory sa ozývajú rušivé piesne Dushani. Dus-
hani žijú vo vzdialených hornatých jaskyniach so svojimi 
plaziacimi sa služobníkmi a na záležitosti ľudstva sa pozerajú 
so zmiešaným záujmom.

HYBRISPANIA: ZÓNA SMRTI
Hybrispania je zmietaná hrozivou vojnou medzi africkými vo-
trelcami a oslobodzovacími oddielmi partizánov. Krajina je 
ničená nenávisťou a besnením; smrteľná žiadostivosť doháňa 
obyvateľstvo k nekonečným sporom. Náhorná planina Castilla 
je jediným miestom, oslobodeným od africkej pohromy, ani 
tam však nie je mier - na svätú vojnu proti nájazdníkom sa tu 
pripravujú Jehamedánski pútnici. Súčasne svojím zvláštnym 
náboženstvom nakazujú obyvateľstvo a vzbudzujú v nich 
nenávisť a fanatizmus.

PURGARE: KRAJINA VYVOLENÝCH
Novokrstitelia vidia v Purgare svoju zasľúbenú zem a s Balkán-
cami na východe a Psychokinetikmi na západe vedú neustále 
vojny.
Na západe bojujú s nečistým poškvrnením psychonautov 
v nádeji, že uzavrú Úder kosy telami svojich nepriateľov. Na vý-
chode je cieľom ich vojenskej snahy udržať si tých niekoľko 
úrodných oblastí, aby sa mohli sami uživiť.

AFRIKA: DIVÝ LEV
Afrika zmocnela. Jej mestá sú teraz jednými z najkrajších perál 
nového sveta. Ale z juhu sa neustále rozťahujú krvilačné rastli-
ny, nazývané psychovory, uhrýzajú z krajiny a nechávajú ju 
navždy zmenenú.
Afrika sa zjednotila, ale tiež stratila veľa zo svojej kultúrnej roz-
manitosti. Lev teraz vládne zvrchovane; symbolizuje zjednote-
ný kontinent. Neolýbijci sú jeho srdcom, Šroťáci sú jeho 
pazúrmi a Anubiti sú jeho dušou.

NÁKAZA

Zem sa zlovestne zmenila. Zdrojom týchto zmien sú krátery, 
vzniknuté počas Eschatonu. V nich rastú spóry a ich chorobné 
semeno sa rozširuje po krajine a mutuje flóru a faunu. Výplod 
týchto kráterov sa začal nazývať Nákazou.
Nákaza má dramatické vplyvy na ľudstvo. Ľudí mení – v celej 
Európe sa rodia zmutované deti s démonickými schopnosťa-
mi. Vedecká verejnosť ich nazýva psychonauti. V puberte ich 
rodičia zvyčajne opúšťajú a oni utečú do divočiny. Skrývajú sa 
a hľadajú si obživu, až kým nenájdu ďalších psychonautov – 
ich skutočnú rodinu. Pre ľudstvo v nich nie je žiadnej lásky a 
počúvajú iba samotnú matku Zem.

PÄŤ ZEMSKÝCH ČAKIER, 
PÄŤ DUŠEVNÝCH PORÚCH
Každý kráter, alebo zemská čakra, ovplyvňuje okolitú krajinu 
inak. Počas svojho rozširovania ovplyvňujú čakry krajinu svoji-
mi charakteristickými mutáciami. Nákaza tu predstavuje 
katalyzátor, pripravujúci ľudské telo a dušu na premenu. Deti, 
narodené blízko zemskej čakry preukazujú schopnosti, 
vzťahujúce sa k zemskej čakre a v ich génoch sa prebúdza 
takzvaný "raptus".

Biokinetici
Poľskí biokinetici na svoje telo nazerajú ako na nástroj, ktorý 
dokážu zmeniť a prispôsobiť podľa potreby. Ich skutočná 
identita je už dávno stratená a nahradená maskami, ktoré si vy-
rábajú.

Dushani
Obyvatelia Balkánu poznajú Dushani dobre. Dushani sú maj-
strami manipulácie, vkradnutia sa do myšlienok a vypráz-
dnenia mysle zvnútra.

Paragnostici
Paragnostici vidia do budúcnosti alebo do minulosti. V Hyb-
rispanii, ich domove, sú samozvanými záchrancami utlačova-
ného národa.

Feromanceri 
Telá týchto franských psychonautov pokrývajú feromónové 
žľazy o veľkosti päste, ktoré ich menia na biochemické bojo-
vé továrne. Svojimi prenikavými výparmi si dokážu podrobiť 
celé dediny.

Psychokinetici
Psychokinetici z Purgare dokážu svojou mysľou ovládať 
hmotu. Dokážu prinútiť objekty levitovať, vytvoriť okolo 
seba silové polia, alebo zapáliť oheň obyčajným gestom.



Degenesis používa nový a exkluzívny pravidlový systém, nazýva-
ný KatarSys. Zatiaľ čo sa väčšina herného sedenia bude odvíjať 
cez predstavivosť hráčov a pána hry a ich vzájomnú súčin-
nosť, nájde sa dosť situácií, v ktorých bude treba o výsledku 
rozhodnúť náhodným hodom kociek.
Keď sa objaví nebezpečenstvo, začne boj alebo je situácia príliš 
zaujímavá, aby neobsahovala trochu náhody, je čas na použitie 
kociek a systému KatarSys.
KatarSys používa pri všetkých mechanikách desaťstenné kocky 
(k10).

ZÁKLADY

ATRIBÚTY
Všetky postavy majú päť atribútov: Intelekt (INT), Obrat-
nosť (OBR), Telo (TEL), Charizma (CHA) a Psyché 
(PSY). Tieto atribúty vyjadrujú vrodené vlastnosti vašej po-
stavy. Všetky atribúty majú hodnotu medzi 1 a 10, kedy 10 je 
najvyššie možné prirodzené ohodnotenie atribútu.

SCHOPNOSTI
Schopnosti reprezentujú naučené zručnosti postavy. Všetky 
schopnosti majú hodnotu medzi 1 a 10, kedy 10 je najvyššie 
možné ohodnotenie schopnosti. Každá zo schopností je napo-
jená na jeden z atribútov postavy.

AKČNÁ HODNOTA (AH)
Pred akýmkoľvek hodom kockami za účelom zistenia úspechu 
alebo neúspechu akcie je nutné vypočítať Akčnú hodnotu 
(AH). Vzorec je jednoduchý:

hodnota atribútu + hodnota schopnosti = Akčná hod-
nota (AH)

AH zahŕňa vrodené vlastnosti (atribúty) a naučené zručnosti 
(schopnosti) v jednom čísle. Vyjadruje šancu postavy uspieť 
v náročnej situácii. Čím je hodnota AH nižšia, tým ťažšie je 
pre postavu vykonať zamýšľanú činnosť. Čím je hodnota AH 
vyššia, tým bude snaha postavy ľahšia.

NÁROČNOSŤ
Náročnosť akejkoľvek plánovanej akcie je stanovená pánom 
hry. Čím je vyššia, tým ťažšie to bude postava v danej situácii 
mať. Ak je náročnosť podstupovanej akcie väčšia ako Akčná 
hodnota, postava má na úspech nulovú šancu. Náročnosť 
akcie môže kolísať medzi 4 (smelá) a 16 (zázračná).

SCHOPNOSTNÝ HOD
Keď postava skúša vykonať nejakú akciu, môže si pán hry vy-
žiadať schopnostný hod. Vtedy hodíte dvoma desaťstennými 
kockami (2k10) a spočítate ich. Výsledok schopnostného hodu 
je porovnaný tak s AH, ako aj s náročnosťou danej akcie. Ak 
je výsledok hodu nižší alebo rovný AH a vyšší ako náročnosť, 
akcia je úspešná. Inak postava v zamýšľanej akcii neuspeje.

VYBRANÉ SCHOPNOSTI

Nižšie sú uvedené popisy vybraných schopností, používaných 
hráčskymi postavami v krátkom dobrodružstve Obkľúčení, za-
hrnutom v pravidlách rýchleho štartu Degenesis.

INTELEKT
Prvá pomoc
Schopnosť Prvej pomoci je používaná pri zabránení zhoršeniu 
zranenia. Rany môžu byť vyčistené a obviazané, otrava 
spomalená a symptómy nevoľnosti alebo nákazy spórami 
spomalené.

TELO
Pohyblivosť
Schopnosť Pohyblivosti jednoducho pridáva vzdialenosť, ktorú 
môže postava pokryť v bojovom kole.

OBR + Pohyblivosť = maximálny pohyb v metroch 
v bojovom kole

Sila
Sila zvyšuje objem poškodenia, ktoré môže postava spôsobiť 
v boji zblízka, ako aj maximálne zaťaženie, ktoré dokáže uniesť.

Odolnosť
Postava so schopnosťou Odolnosť dokáže odolať väčšiemu fy-
zickému poškodeniu, ako priemerná osoba. Odolnosť zvyšuje 
počet telesných a traumatických zranení, ktoré môže po-
stava pred upadnutím do bezvedomia vydržať.

OBRATNOSŤ
Kutil
Či už ste technik na šrotovisku, ktorý opravuje nejaký artefakt, 
alebo Novokrstiteľ, dávajúci znovu dohromady pumpu pre svo-
ju dedinu, samotná teória vám pri tom nepomôže. Potrebujete 
tiež šikovné ruky. Tie vám na oplátku ale nezaistia potrebné ve-
domosti. Tie hľadajte inde.

Utajenie
Svet je nebezpečné miesto. Často je lepšie niekam sa prešmyk-
núť v tieni, alebo splynúť s prostredím, ako konfrontovať 
protivníka priamo. Keď sa potrebujete niekomu vyhnúť, je Uta-
jenie neoceniteľné.

Strelné zbrane
Pre helvetika sú strelné zbrane samozrejmosťou, dedičstvom. 
Pre poliaka je puška vzácnym artefaktom; podivnosťou, ktorej 
sa bojí, ale ktorá rovnako vládne v ich oblasti obrovskou 
mocou. Schopnosť Strelné zbrane umožňuje postavy používať 
strelné zbrane so smrteľnou presnosťou. Bez tejto schopnosti 
riskuje postava namiesto umiestnenia guľky medzi oči nepriate-
ľa ustrelenie vlastných prstov.

Ozbrojený boj
Či už je vašou zbraňou poľská kamenná sekera alebo jehame-
diánska šabľa, o pevnej pozícii ručných zbraní v post-Eschaton-



skom arzenáli niet pochýb. Spoločnosť sa vyvinula do brutálne-
ho boja o prežitie a tí, ktorí si dokážu svojich nepriateľov 
podriadiť pomocou hocičoho, čo je poruke, majú nespornú výho-
du nad tými, ktorí nerozoznajú čepeľ od konára.
Schopnosť Ozbrojený boj umožňuje postave so smrteľnou efek-
tívnosťou vládnuť rozličnými zbraňami na blízko.

Boj bez zbrane
Zatiaľ čo zbraň môžete vyraziť alebo zničiť, päste a nohy máte 
vždy poruke. Bleskurýchle bodnutie, skúsené hody a ničivé kopy 
– to je smrteľná reč, používaná tými, ktorí ako zbraň používajú 
svoje telo. Schopnosť Boj bez zbrane je pre postavu s obľubou 
divokého zápasenia nutnosťou.

Reakcia
Schopnosť Reakcia sa používa na zvýšenie iniciatívy postavy po-
čas boja.

Zlodejstvo
Aby ste sňali kľúč z opasku väzenského strážcu, alebo ukryli 
niečo v záhyboch svojho plášťa počas návštevy trhu, potrebujete 
jemné ruky. Schopnosť Zlodejstvo vám poskytuje svižný dotyk, 
potrebný pre všetky druhy tejto päťprstej zľavy.

CHARIZMA
Zvádzanie
Očami Apokalyptikov je starodávna hra žiadostivosti medzi po-
hlaviami umením, na ktorom sa dá dobre zarobiť. S touto 
schopnosťou je postava v takýchto hrách zdatná a vie použiť 
všetky techniky – odhaľujúce oblečenie, lichotivé slová, veľavrav-
né pohľady a omamné vône.

PSYCHÉ
Viera
Viera je útechou duše, či je už stelesnená zápalom Novokrstite-
ľov alebo prísľubom Jehamedánov. Viera umožňuje postave siah-
nuť do svojho vnútra a keď už nie je žiadna nádej, vzchopiť sa a 
pokračovať ďalej. V situáciách, v ktorých sa od vás žiada niečo 
neľudské, alebo stojíte zmeravení tvárou v tvár hororu, môže 
byť východiskom práve Viera.

Sebakontrola
So schopnosťou Sebakontroly si dokáže postava počas výbuš-
ných stretov zachovať chladnú hlavu a prežiť stresujúce situácie 
dôstojne.

BOJ

Boj v Degenesis je rozdelený do kôl. Každé bojové kolo je dlhé 3 
sekundy.

PRIEBEH BOJOVÉHO KOLA

Výpočet Iniciatívy
Na začiatku bojového kola vypočítajte pre všetky postavy, neh-
ráčske postavy a bytosti v boji Iniciatívu.

Iniciatíva = OBR + Reakcia

Iniciatíva určuje, kedy bude postava v bojovom kole konať. 
Postava s najvyššou Iniciatívou je prvá. Zvyšok bojujúcich 
vykonáva svoje akcie v zostupnom poradí Iniciatívy. Ak 
majú dvaja bojujúci rovnakú Iniciatívu, konajú súčasne.

Ohlásenie akcií
Postava s najvyššou Iniciatívou ohlási svoju akciu pre toto 
bojové kolo.

Vyhodnotenie akcií
Akciu konajúcej postavy vyhodnoťte skôr, ako budete hod-
notiť akciu nasledujúcej postavy. Keď svoju akciu vykonali 
všetky postavy, kolo končí nasleduje ďalšie bojové kolo 
od prvého kroku.

POHYB V BOJI
Počas bojového kola sa môže postava presunúť až o dva 
metre bez zvýšenia Náročnosti akýchkoľvek následných 
akcií.

Ak postava chce prejsť väčšiu vzdialenosť ako dva metre, 
môže sa presunúť až o AH v OBR + Pohyblivosti, ale 

každá nasledujúca akcia bude postihnutá modifiká-
torom Náročnosti. Tento modifikátor je rov-

ný celkovej vzdialenosti, prejdenej 
v bojovom kole.



BOJOVÉ AKCIE

Pre rýchly štart pravidiel Degenesis má každá postava povolenú 
jednu akciu za bojové kolo. S touto akciou môže jedenkrát zaú-
točiť, alebo vykonať nebojovú akciu. 

ÚTOK
Keď ohlasujete útok, nasledujte toto poradie:

1. Určite AH pre útok
Zvoľte si pre útok vhodnú schopnosť. S OBR je spojených 
šesť útočných schopností – Boj bez zbrane, Ozbrojený boj, 
Strelné zbrane, Projektilové zbrane, Vrhacie zbrane a Ťažké 
zbrane.

AH = hodnota atribútu + hodnota schopnosti

2. Určite náročnosť útoku
Všetky modifikátory, aplikované na útok, ovplyvňujú jeho 
Náročnosť. Najprv určite časť tela, do ktorej chcete zasiahnuť: 
hlava (Náročnosť 4), trup (Náročnosť 0) alebo nohy (Nároč-
nosť 2). Ak útočník neurčí časť tela cieľa, útok je namierený 
na telo. Po určení časti tela cieľa zistite, či budú použité aj iné 
modifikátory Náročnosti. Pre tieto krátke pravidlá sú medzi 
modifikátory Náročnosti zahrnuté iba modifikátory 
za vzdialenosť a za vzdialenosť pohybu.

3. Vykonajte schopnostný hod pre útok
Ak v tomto hode uspejete, útok zasiahne cieľovú časť tela.

4. Zistite poškodenie útoku
Ak je útok úspešný, zistite spôsobené poškodenie.

MODIFIKÁTORY ZA VZDIALENOSŤ

Útoky na diaľku spadajú do troch intervalov: krátke, stredné a 
dlhé. V rámci krátkeho dosahu zbrane modifikátor Náročnosti 
pri útoku nie je. Útoky na strednú vzdialenosť majú Nároč-
nosť 4 a dlhé útoky na diaľku majú Náročnosť 8. Vzdialenosti 
(v metroch) sú uvádzané takto: Vzdialenosť: 20/50/200

POŠKODENIE

Každá zbraň a útok má svoju Hodnotu poškodenia (HP). 
Hodnota poškodenia pozostáva z dvoch čísel. Prvým je mož-
nosť poškodenia, ktorá určuje počet hádzaných kociek 
pri hode na poškodenie. Druhým číslom (uvádzaným vždy 
v zátvorkách) je priechodnosť poškodenia. Hod na po-
škodenie musí byť menší alebo rovný ako priechodnosť po-
škodenia, aby bol úspešný a aby bolo spôsobené samotné 
poškodenie. Každý úspech (úspešná kocka) spôsobuje jedno 
zranenie. Hodnota poškodenia je uvádzaná takto: HP: 5(7).

BRNENIE

Brnenie slúži ako modifikátor Náročnosti pre hod na po-

škodenie. Modifikátory poškodenia pre brnenie sú uvedené 
pri každom type brnenia podľa zóny tela, ktorú brnenie 
ochraňuje. (BRN: hlava/vrchná časť tela/spodná časť tela). Ak 
napríklad útok zasiahne postavu s koženou vestou (BRN: 
0/2/0) do vrchnej časti tela, hod na poškodenie bude mať 
Náročnosť 2. Ak by tento útok zasiahol hlavu alebo spodnú 
časť tela, kožená vesta by neposkytla žiadnu ochranu. Aby moh-
lo byť spôsobené poškodenie, musí byť hod na poškodenie vyšší 
ako modifikátor poškodenia pre brnenie.
Ak je modifikátor poškodenia pre brnenie rovný alebo vyšší ako 
priechodnosť poškodenia útoku, útok nemôže danú časť tela ra-
niť.

ZRANENIA

Existujú dva typy zranení: telesné zranenia a traumatické 
zranenia.

TELESNÉ ZRANENIA
Každá časť tela (hlava, vrchná časť alebo spodná časť tela) mô-
že vydržať určitý počet telesných zranení predtým, ako postava 
utrpí omnoho závažnejšie traumatické zranenia. Za každé teles-
né zranenie, ktoré postava utrpí na určitej časti tela, znížte maxi-
málne telesné zranenia tejto časti tela o 1. Ak budú maximálne 
telesné zranenia niektorej časti tela znížené na 0, postava je váž-
ne zranená a utrpí pri najbližšom zásahu do tejto časti tela trau-
matické poškodenie. Maximálne telesné zranenia sú uvedené 
na karte postavy takto: Telesné zranenia: hlava 3; vrchná časť 
tela 5; spodná časť tela 4.

TRAUMATICKÉ ZRANENIA
Postava dokáže zniesť počet traumatických zranení rovný TEL 
+ Odolnosti. Maximálny počet traumatických zranení je súčtom 
pre celé telo, takže nie sú rozdelené na jednotlivé časti tela. 
Pre potreby pravidiel rýchleho štartu platí, že ak hodnota maxi-
málnych traumatických zranení klesne na 0, postava umiera. 
Na karte postavy sú traumatické zranenia uvedené takto: Trau-
matické zranenia: 12.

LIEČENIE

Pomocou schopnosti Prvá pomoc dokážu postavy liečiť tak te-
lesné ako aj traumatické zranenia. Traumatické zranenia ale 
musia byť vždy liečené ako prvé. Ak chce postava vyliečiť 
zranenia, musí podstúpiť schopnostný hod na Prvú pomoc + 
INT, pri ktorom je Náročnosť rovná počtu zranení postavy, 
ktorú lieči. Ak napríklad postava s INT 6 a Prvou pomocou 4 
skúša liečiť inú postavu, ktorá utrpela 3 zranenia do trupu, musí 
prvá postava podstúpiť nasledovný schopnostný hod: Prvá po-
moc 4 + INT 6 (AH 10, Náročnosť 3). Ak je schopnostný hod 
na Prvú pomoc úspešný, je vyliečené jedno zranenie. Pre pravid-
lá rýchleho štartu platí, že je možné vykonať jeden pokus 
liečenia na jednu časť tela každú jednu hodinu herného času. 

Keďže teraz už zo systému KatarSys viete všetko, čo k hraniu 
potrebujete, je čas vydať sa do pochmúrneho a nebezpečného 
sveta Degenesis. Buďte zbohom!



Dobrodružstvo Obkľúčení poskytuje rýchly a zaujímavý úvod 
do sveta Degenesis. Je navrhnuté pre štyroch hráčov a pána 
hry, aj keď ho môžete odohrať aj s menším počtom hráčov.
V tomto dobrodružstve predstavujú hráčske postavy skupinu 
vyhnancov, utekajúcich pred vytrvalou a agresívnou tlupou 
ochrancov z radov Sudcov z Justitianu. Po prebrodení 
hlbokého snehu v horskom priesmyku narazia postavy 
na starú diaľničnú kontrolnú stanicu tunela. Táto stanica slúži 
ako domov pre mrzutého Šroťáka a jeho pochmúrnu ženu. 
Keď títo dvaja narazia na narušiteľské hráčske postavy, 
okamžite sa začnú brániť a budú extrémne podozrievaví. 
Dvojica totiž chráni temné tajomstvo, uzamknuté 
pod kontrolnou stanicou v opustenom diaľničnom tuneli.
Napokon keď prenasledovatelia už-už vpadnú 
do zabarikádovaného vchodu do kontrolnej stanice, hráčske 
postavy budú prinútené utiecť cez opustený diaľničný tunel, 
vedení neochotným Škrabákom Leibowitzom a jeho 
červiackou ženou Thiessen.

PRÍPRAVA SCÉNY

Na začiatku dobrodružstva by mal pán hry prečítať 
hráčom nasledovné:
“Vaši prenasledovatelia sa blížia. Ich volanie sa odráža 
od najbližšieho svahu kopca, pokrytého snehom. Už ich je pol 
tucta – nahnevaná skupinka Sudcov z Justitianu. Zúfalo 
hľadáte nejaký úkryt a zisťujete, že ste na strane kopca. Sneh 
je po kolená a každým krokom sa prehlbuje. Vaše oblečenie je 
tvrdé od zmrznutého potu a kvôli námahe cítite závraty. 

Nemôžete si ale odpočinúť – skupina sa približuje. Dýchate 
kŕčovito, ale musíte ísť ďalej. Ozve sa výstrel a sneh niekoľko 
metrov od vás vybuchne spŕškou vločiek.
Zrazu sa zem pod vami s hlasným treskom prepadne a vy padáte 
dolu hlbokým žľabom. Snažíte sa držať svojich spoločníkov, aby 
vás nepohltila lavína. Na spodku žľabu je všetko zrazu tiché, až 
kým sa vy a vaši spoločníci s výkrikmi a lapajúc po dychu 
neoslobodíte z napadaného snehu. Keď sa obzriete na vzdialenosť, 
ktorú ste sa zviezli, vidíte v stene zrázu otvorenú dieru. Bez 
váhania sa celá vaša skupina vydá do tmavej jaskyne predtým, ako 
by mohla ďalšia lavína uzavrieť otvor a zmariť akúkoľvek nádej 
na útek.

HRÁČSKE POSTAVY

Štyri pripravené HP pre toto dobrodružstvo sú bandou neznámych 
ľudí. Stretli sa len náhodou, nepoznajú sa a preto by sa mali 
pred tými druhými mať na pozore. Navzájom sa ale potrebujú, keď 
chcú prežiť a utiecť. Pán hry by mal podporiť konflikt medzi 
postavami, ale tiež upozorniť na to, že osamote to nezvládnu. 
Hráči by tiež mali držať históriu svojej postavy v tajnosti až 
do začiatku dobrodružstva. Potom je už len na hráčoch, či chcú 
niečo z nej prezradiť ostatným. Kvôli skutočným cieľom postáv 
môže v hre dôjsť k zaujímavým konfliktom.

LEN PRE OČI PÁNA HRY



FORGANO

Kult: Novokrstitelia
V Dormstadte, pevnosti Novokrstiteľov, si vás predvolala 
Komisia. Mali pre vás úlohu. Stáli ste pred staršími 
v hlavnej lodi posvätnej katedrály; špinavé okná ju utápali 
v nespočetných farbách. Tváre starých mužov počas 
odovzdávania inštrukcií ostávali tvrdé a bezvýrazné.
Niekto do svätej vody novokrstiteľskej enklávy v Basshame 
vypustil drogu “plameň” a výsledný chaos bol pre kult 
zničujúci. Je vašou povinnosťou ako rešpektovaného člena 
orgiastickej bojovej kasty nájsť a odstrániť osoby, 
zodpovedné za útok. Komisia verí, že vinník utiekol 
do blízkeho osídlenia Ignatz, zhromaždiska vyhnancov.

Atribúty: INT 4; TEL 8; OBR 7; CHA 4; PSY 6
Schopnosti: Odolnosť 4 + TEL 8 (AH 12); Pohyblivosť 2 

+ TEL 8 (AH 10); Sila 4 + TEL 8 (AH 12); Reakcia 3 + 
OBR 7 (AH 10); Boj bez zbrane 2 + OBR 7 (AH 9); 
Ozbrojený boj 4 + OBR 7 (AH 11); Viera 6 + PSY 6 
(AH 12)

Telesné zranenia: Hlava 3; Vrch tela 5; Spodok tela 4
Traumatické zranenia: 12
Výbava: obojručný meč (HP 8(6)), kožená vesta (BRN 

0/2/0)

DEIDRE

Kult: Apokalyptici
Vaše vlasy sú džungľou hrubých dredov; váš pohľad je 
niekedy plachý, niekedy divoký. Neexistuje pre vás nič 
lepšie, ako zahrávanie sa s protivníkmi a využívanie ich 
túžob proti nim.
Pred desaťročím Novokrstitelia zmasakrovali váš klan a vy 
ste zasvätili svoj živo pomste ich smrti, pekne jeden 
Novokrstiteľ po druhom. Prednedávnom sa vám naskytla 
možnosť vykonať takúto pomstu vo väčšej miere, keď ste 
získali väčšiu zásielku drogy “plameň”. Bez váhania ste ňou 
otrávili studňu v novokrstiteľskej enkláve Bassham a potom 
ste pred svojim útekom do útočišťa vyhnancov Ignatz 
sledovali vzniknutý chaos z tieňov navôkol. Krátko 
po vašom príchode do Ignatzu vám ale šliape na päty 
odhodlaná skupina Sudcov.

Atribúty: INT 5; TEL 4; OBR 7; CHA 8; PSY 3
Schopnosti: Odolnosť 1 + TEL 4 (AH 5); Sila 2 + TEL 4 

(AH 6); Reakcia 4 + OBR 7 (AH 11); Boj bez zbrane 1 
+ OBR 7 (AH 8); Ozbrojený boj 5 + OBR 7 (AH 12); 
Utajenie 5 + OBR 7 (AH 12); Zlodejstvo 4 + OBR 7 
(AH 11); Zvádzanie 7 + CHA 8 (AH 15)

Telesné zranenia: Hlava 1; Vrch tela 3; Spodok tela 2
Traumatické zranenia: 5
Výbava: stiletto (HP: 4(3))



CZABOR

Kult: Sudcovia
Na kohútik nikdy nemáte ďaleko. A to nie je najlepšia 
vlastnosť niekoho, kto má ochraňovať zákon. Počas jednej 
potýčky ste zašli priďaleko a rozbili ste lebku iného Sudcu 
svojim kladivom. Vaši spoločníci vás ihneď premohli a boli 
ste označení znamením násilného vraha, trvalou značkou 
hanby – prevráteným kladivom. Keď vás zbavili všetkého, čo 
vás identifikovalo ako Sudcu – vašej zbrane, kódexu a klobúka 
– utiekli ste do Ignatzu, mesta preplneného podlosťou; mesta, 
ktoré bolo predtým niečím, čo ste považovali za odporné. 
Teraz je to ale jediné miesto pre označeného muža, kde môže 
nájsť aký-taký pokoj.
Vaše nakrátko ostrihané vlasy, tmavé okuliare a špinavý 
kožený kabát sú jedinými vecami, ktoré vás radia k Sudcom.

Atribúty: INT 7; TEL 6; OBR 6; CHA 5; PSY 5
Schopnosti: Odolnosť 5 + TEL 6 (AH 11); Sila 3 + TEL 6 

(AH 9); Reakcia 4 + OBR 6 (AH 10); Boj bez zbrane 3 + 
OBR 6 (AH 9); Ozbrojený boj 6 + OBR 6 (AH 12); 
Strelné zbrane 4 + AGI 6 (AH 10); Sebaovládanie 2 + 
PSY 5 (AH 7); Kutil 4 + OBR 6 (AH 10)

Telesné zranenia: Hlava 3; Vrch tela 5; Spodok tela 4
Traumatické zranenia: 11
Výbava: nič

ŠVAJČIAR

Kult: Helvetici
Predtým ste patrili do hliadky v pevnosti Helvetikov. To však 
bolo predtým, ako ste objavili drogu “plameň”. Vaša závislosť 
napredovala veľmi rýchlo a prešla až do nebezpečnej varianty 
plameňa – discordia. Disciplínu nahradilo nepredvídateľné ná-
silie a vaša pamäť sa začala strácať. Nakoniec z vašej osobnos-
ti nezostalo nič. Vaša myseľ sa prepadla do úplnej temnoty a 
vaša minulosť bola preč.
Amnézia sa objavila počas jednej misie a stratili ste sa, neve-
diac kto ste, alebo že za váš pád bol zodpovedný plameň. Na-
sledovali ste karavány na sever a nechali sa najať ako žoldnier 
pre Protektorát Justitiánu. Vaše pôsobenie v Protektoráte ale 
bolo krátke. Po jednej z mnohých bitiek pretiekol pohár trpez-
livosti a Sudcovia vás označili širokým červeným krížom, 
od čela až po bradu. Znamením problémového jedinca. Po tej-
to potupe ste utiekli do pustatín a zatúlali ste sa až do odpad-
líckeho Ignatzu, kde vaše znamenie nevyvoláva až taký 
rozruch.

Atribúty: INT 4; TEL 7; OBR 8; CHA 4; PSY 5
Schopnosti: Odolnosť 4 + TEL 7 (AH 11); Reakcia 6 + 

OBR 8 (AH 14); Boj bez zbrane 1 + OBR 8 (AH 9); Ozb-
rojený boj 2 + OBR 8 (AH 10); Strelné zbrane 6 + AGI 8 
(AH 14); Prvá pomoc 4 + INT 4 (AH 8); Vojenská taktika 
5 + INT 4 (AH 9); Vodcovstvo 5 + CHA 4 (AH 9)

Telesné zranenia: Hlava 3; Vrch tela 5; Spodok tela 4
Traumatické zranenia: 11
Výbava: lovecká puška (HP: 9(7), dostrel: 20/100/600), 10 

zásobníkov, helvetický hrudný pancier (BRN: 0/4/0)



MIESTA

STANICA
Pred stovkami rokov slúžila táto budova ako kontrolná stanica 
pre šesťprúdový diaľničný tunel. Uplynulé storočia však k budo-
ve neboli príliš jemné. Monitorovacia výbava je úplne zničená a 
steny sú čierne od vlhkosti a rozkladu. Keďže táto oblasť bola po-
krytá vrstvou snehu a permafrostu, bola v podstate zabudnutá až 
dovtedy, kým to tu neobjavil Šroťák Leibowitz so svojou červiac-
kou ženou Thiessen, ktorí sa tu usadili.

Zásobovací tunel (I)
Hráčske postavy vojdú do stanice ťažkými dverami na východnej 
strane tejto miestnosti. Pred dávnymi časmi bolo možné západný 
východ z miestnosti zatarasiť ťažkými protipožiarnymi dverami. 
Teraz je časť dverí pootvorená a druhá časť zavretá a celé dvere 
sú zhrdzavené tak, že sa s nimi nedá vôbec pohnúť.

Prístrojová miestnosť (II)
Táto miestnosť je plná ťažkých vecí, ktorými sa dajú zabarikádo-
vať vstupné dvere zásobovacieho tunela. Okrem iných nástrojov 
je tu ešte stále funkčná plynová zváračka.

Koterce (III)
Západnú časť tejto miestnosti vypĺňajú dve veľké psie klietky. 
Ukrytá pod hŕbou trosiek sa tu nachádza kovová platňa, 
pod ktorou je vidieť kovové schodište. To vedie dole do tmy jas-
kynného diaľničného tunela.

Latríny (III)
Táto miestnosť je plná odporného ľudského odpadu a diera 
v strede môže slúžiť ako núdzový únikový východ z kontrolného 
centra. Nanešťastie je rebrík asi štyridsať metrov od zeme odlo-
mený a neexistuje iná možnosť, ako sa dolu dostať. Cez otvor 
bola prehodená železná sieťovina, aby doň nikto náhodou nepa-
dol. V rohu miestnosti sa povaľujú staré časopisy a noviny a 
slúžia ako toaletný papier.

Kontrolná miestnosť (IV)
Kedysi bola premávka v tuneli monitorovaná priamo odtiaľto. Te-
raz sú rady počítačových obrazoviek tmavé a veľa z nich je rozbi-
tých. Noví obyvatelia stanice používajú túto miestnosť ako sklad. 
Dvere do nej je možné zvnútra zavrieť a zamknúť.

Spálňa (V)
V tejto miestnosti sú dva ošúchané matrace, starý kredenc a nie-
koľko starých nepotrebných artefaktov a kusov oblečenia. Aj keď 
je to najpoužívanejšia miestnosť stanice, vzduch je tu prekvapivo 
dobrý, najmä kvôli vetracej šachte v juhozápadnom rohu. Táto 
šachta slúži tiež ako komín pre odvod dymu z ohňa obyvateľov.

Sklad (VI)
Tu Leibowitz skladuje všetky veci, ktoré nájde, aby ich predal 
v okolitých dedinkách za jedlo.



NEHRÁČSKE POSTAVY

LEIBOWITZ A THIESSEN

Leibowitz vyrastal v rozborených ruinách Borcy. Ako rástol, 
postupne čoraz viac chápal artefakty predkov. Počas týchto 
rokov v ňom narastal pocit osamelosti. Cnelo sa mu za ženou a 
rodinou; už ho nebavilo stále sa len potulovať popolom minu-
losti.
Potom stretol Červiačku Thiessen. Bola vyhostená zo svojej 
komunity a on ju našiel bezvýsledne blúdiť ruinami. Najprv sa 
tohto mrzutého starého dedka bála. Potom ju ale vzal do opate-
ry, chránil ju a dal jej životu nový význam. Rozčarovaní z ľud-
stva sa obaja stiahli do hôr a ukryli v opustenej kontrolnej 
stanici. Po necelom roku porodila Thiessen ich syna, Zaka.
Keď mal Zak štyri roky, stalo sa nešťastie. Jeden deň, keď 
boli jeho rodičia zaneprázdnení, opustil stanicu a stratil sa 
v divočine. Jeho nešťastní rodičia sa ho snažili nájsť, ale 
stopy vychladli. Po týždňoch hľadania sa museli všetkej 
nádeje na nájdenie svojho dieťaťa definitívne vzdať.
Prešli roky; pre Leibowitza a Thiessen ťažké a trpké roky. 
Avšak na dvanáste výročie Zakovho zmiznutia sa stal zázrak: 
z divočiny sa vynorila zhrbená postava a prišla k stanici rov-
nakým smerom, akým predtým odtiaľ odišiel Zak. Ale tento 
tvor Zakom vôbec nebol. Bola to trhlinová beštia; pokrútená 
ľudská bytosť, dohnaná k šialenosti nákazou spórami. Vyhlado-
vaná a oslepená snehom sledovala Leibowitza pri jednej jeho 
expedícii až do jeho obydlia. Obaja rodičia zúfalo dúfali, že sa 
ich syn vráti a preto sami seba presvedčili, že trhlinová beštia je 
on sám.
Zviera chytili a vypustili ho do diaľničného tunela pod stani-
cou. Kŕmili ho divými psami a ukrývali jeho existenciu 
pred okolitým svetom. Pochybnosti o Zakovej identite boli po-
chované pod požiadavkami ich prostého života.
Teraz sú Leibowitz s Thiessen uväznení vo svojich zvykoch. 
V kontrolnom centre je stála aktivita a každá vec navôkol má 
svoje denné použitie. Príchod hráčskych postáv tento temný a 
idylický život narúša a spôsobuje obom nervozitu a strach.
Zo začiatku budú Leibowitz a Thiessen svojho “syna” zatajo-
vať, pretože sa neboja len o svoju bezpečnosť, ale aj o bezpeč-
nosť prišelcov. To sa zmení, keď sa hráčske postavy začnú 
obom vyhrážať násilím, alebo zničením ich obydlia. Môžu sa 
snažiť postavám pomôcť, ale cudzincov podozrievajú a nemu-
sia chcieť spolupracovať. Keď ich postavy nahnevajú, môžu 
obyvatelia naopak pomôcť Sudcom, oklamať postavy a 
naviesť ich použiť odpadový otvor v latrínach, alebo ich po-
slať priamo dolu do tunela bez akéhokoľvek varovania. Bez 
ohľadu na ich motívy poznajú nebezpečenstvo, ktoré akého-
koľvek votrelca tam dolu očakáva.

LEIBOWITZ
Atribúty: INT 7; TEL 3; OBR 3; CHA 4; PSY 5
Schopnosti: Odolnosť 4 + TEL 3 (AH 7); Sila 2 + TEL 3 
(AH 5); Reakcia 2 + OBR 3 (AH 5); Boj bez zbrane 1 + OBR 
3 (AH 4); Ozbrojený boj 2 + OBR 3 (AH 5); Strelné zbrane 3 
+ AGI 3 (AH 6)
Telesné zranenia: Hlava 3; Vrch tela 5; Spodok tela 4
Traumatické zranenia: 7
Výbava: klinová pištoľ (HP: 6(6)), dostrel: 5/10/30

THIESSEN
Atribúty: INT 5; TEL 3; OBR 4; CHA 4; PSY 6
Schopnosti: Sila 1 + TEL 3 (AH 4); Viera 3 + PSY 6 (AH 9); 
Reakcia 4 + OBR 4 (AH 8); Boj bez zbrane 1 + OBR 4 (AH 
5); Ozbrojený boj 2 + OBR 4 (AH 6); Strelné zbrane 2 + AGI 
4 (AH 6); Utajenie 5 + OBR 4 (AH 9); Prvá pomoc 3 + INT 5 
(AH 8)
Telesné zranenia: Hlava 1; Vrch tela 3; Spodok tela 2
Traumatické zranenia: 3
Výbava: krompáč (HP: 8(2)); základný balíček prvej pomoci



SUDCOVIA
Hráčske postavy naháňajú šiesti Sudcovia z niekoľkých rozlič-
ných dôvodov: niektoré z postáv sú podozrivé z trestných 
činov, zatiaľ čo iné mohli jednoducho iba byť v nesprávnom 
čase na nesprávnom mieste. Sudcovia sa nachádzajú mimo 
stanice a snažia sa prekopať snehovou lavínou, ktorá sa spusti-
la za postavami. Sudcovia sa nezastavia, pokiaľ nechytia alebo 
nezabijú všetky hráčske postavy. Nakoniec sa do stanice do-
stanú. Postavy by sa mali priamemu konfliktu so Sudcami vy-
hýbať a stretnú ich iba vtedy, ak odmietnu ujsť do tunela pod 
nimi.

Atribúty: INT 7; TEL 6; OBR 6; CHA 5; PSY 5
Schopnosti: Odolnosť 5 + TEL 6 (AH 11); Sila 3 + TEL 6 
(AH 9); Reakcia 4 + OBR 6 (AH 10); Boj bez zbrane 3 + 
OBR 6 (AH 9); Ozbrojený boj 6 + OBR 6 (AH 12); Strelné 
zbrane 4 + AGI 6 (AH 10); Sebakontrola 2 + PSY 5 (AH 7)
Telesné zranenia: Hlava 3; Vrch tela 5; Spodok tela 4
Traumatické zranenia: 11
Výbava: kožený plášť (BRN: 0/2/2); kladivo (HP: 7(5)); 
brokovnica (HP: 7(7)), dostrel (10/40/100))

TRHLINOVÁ BEŠTIA
Pravá podstata trhlinovej beštie je záhadou. V tmavých pries-
toroch sú ale dôležitejšie jej zmysly a divokosť. Zaútočí na 
akúkoľvek živú bytosť, ktorá jej skríži cestu a pri požieraní 
čerstvého tela sa naň sústredí na úkor sledovania svojho 
okolia. Je extrémne silná a rýchla a hráčske postavy bude nahá-
ňať dovtedy, kým sa s ňou budú môcť efektívne vyrovnať.

Atribúty: INT 3; TEL 8; OBR 8; CHA 0; PSY 9
Schopnosti: Odolnosť 4 + TEL 8 (AH 12); Sila 4 + TEL 8 
(AH 12); Reakcia 7 + OBR 8 (AH 15); Boj bez zbrane 5 + 
OBR 8 (AH 16)
Telesné zranenia: Hlava 3; Vrch tela 5; Spodok tela 4
Traumatické zranenia: 12
Výbava: žiadna
Útoky: pazúry (HP: 4(7)); uhryznutie (HP 3(7))

DEJSTVÁ

Aby sme pomohli pánovi hry viesť a organizovať hrací večer, 
rozdelili sme v Degenesis dobrodružstvá do dejstiev. Každé 
dejstvo má pre hráčske postavy špecifickú úlohu alebo stretnu-
tie, s ktorým sa musia vyrovnať. Dobrodružstvo Obkľúčení je 
rozdelené do troch dejstiev, ktorú postupne zvyšujú napätie v 
deji.

DEJSTVO 1: ÚTOČIŠTE
V tomto prvom dejstve objavujú hráčske postavy stanicu a na-
chádzajú jej obyvateľov. Leibowitz a Thiessen sa budú ukrý-
vať v kontrolnej miestnosti a budú sa snažiť votrelcov 
prekvapiť zo zálohy. Leibowitz necháva poistku svojej pištole 
vypnutú.
Hráčske postavy majú za úlohu nájsť zdroj svetla – stanica je 
v úplnej temnote. V sutinách pobehujú potkany. Jediným zdro-
jom prirodzeného svetla alebo tepla je horiace drevo v ohnis-
ku v spálni (V).

Skupina nakoniec narazí na Leibowitza. Starý Šroťák sa im 
vyhráža svojou pištoľou a prikazuje im opustiť stanicu. Po-
stavy sa môžu pokúsiť ho odzbrojiť – už nie je taký mladý 
alebo rýchly, ako bol kedysi – alebo sa mu snažiť vysvetliť, 
že vchod je zablokovaný, takže sa odísť nedá. Leibowitz sa 
stará len o to, ako dostať cudzincov preč zo svojho obydlia a 
môže im ponúknuť pomoc pri odhrabávaní vchodu. Jeho po-
stoj sa nezmení, ani keď niektorá z postáv spomenie Sudcov. 
Môže sa spýtať postáv, čo vykonali: nechajte hráčov im-
provizovať a vysvetliť svoje zločiny do detailov. Hráčske po-
stavy môžu priznať svoju vinu, alebo ju skrývať. Povzbuďte 
ich zahrať to tak, ako by konali ich postavy.
Thiessen sa bude po celý čas schovávať v kontrolnej miest-
nosti. Ukáže sa len vtedy, ak bude Leibowitz v nebezpečen-
stve.
Zatiaľ čo budú postavy prehľadávať stanicu, budú zvonku 
počuť tlmené zvuky. Najprv to budú útržky vzrušenej deba-
ty, ktoré sa ale onedlho zmenia na zvuky kopania. A potom 
začujú rachot a hukot – Sudcovia sa dostávajú dovnútra!

DEJSTVO 2: VOTRELCI!
Sudcovia sa pokúsia vniknúť do stanice trikrát. Prvý raz to 
budú skúšať priamo prekopaním sa cez sneh a búchaním na 
vchod do zásobovacieho tunela (I). Ak hráčske postavy náj-
du zváračku a zistia, ako ju použiť, môžu sa pokúsiť dvere 
zabarikádovať. Leibowitzova klinová pištoľ im tiež môže po-
môcť dvere zanitovať.
Pri druhom pokuse budú Sudcovia znovu predstierať útok 
na vstup do tunela, zatiaľ čo dvaja z nich sa pokúsia zošpl-
hať vetraciu šachtu v spálni (V). Postavy môžu túto šachtu 
ľahko zabarikádovať – ak ju nájde predtým, ako Sudcovia zo-
stúpia dnu.
Tretí pokus Sudcov už naberie na obrátkach, keďže si zože-
nú posily a aj primitívne trhaviny. Už ich nič nezastaví! Bari-
kády v zásobovacom tuneli sú odstrelené a nasleduje útok. 
Sudcovia majú na sebe plynové masky a vkotúľajú dnu 
horiace pneumatiky. Stanicu začne napĺňať štipľavý a otráve-
ný dym, ktorý prinúti všetkých odtiaľ utiecť.

DEJSTVO 3: ÚTEK!
Sudcovia divoko bojujú od miestnosti k miestnosti a ak sa 
hráčske postavy pokúsia vzdorovať, veľmi skoro zistia, že sú 
prečíslené.
Leibowitz neprežil v týchto ruinách tak dlho preto, aby teraz 
zomrel v boji, ktorý sám nezačal. S Thiessen si vymenia krát-
ky ponurý pohľad, ona prikývne a potom Leibowitz po-
stavám povie o schodoch pod kotercami (III). Ak boli 
hráčske postavy k Leibowitzovi priateľské, tiež ich varuje 
pred svojím “synom”. Ak nie, je ľahko možné, že jedna z po-
stáv sa stane čoskoro potravou pre príšeru.

Dolu do hlbočiny
Schodisko vyzerá ako nekonečná skrutka do temnoty. Zá-
bradlie počas storočí zhrdzavelo a schody sú nestabilné a 
drobivé. Steny sa lesknú vlhkosťou a z nespočetných trhlín 
sa po nich rozbieha čierna pleseň. Na spodku schodov je po-
sledná zábrana – zamknuté železné dvere. Postavy musia 
uspieť v schopnostnom teste na TEL + Silu (Náročnosť 4), 
aby mohli dvere otvoriť.



Urgentnosť situácie je priam hmatateľná; po schodoch nad 
postavami sa rozlieha tlmený dupot nôh. Keď postavy koneč-
ne dvere otvoria, ostanú na chvíľu stáť v nemom úžase. Pred 
nimi sa totiž rozlieha zachované mesto, postavené z nasklada-
ných áut a vlakových vozňov. Nízka teplota mesto zachovala 

výnimočne dobre, aj keď sem a tam sa dajú nájsť stopy 
hrdze a korózie. Táto rozľahlá ruina je nevyčísliteľným 

pokladom.
Tunel je asi 500 metrov dlhý a oba konce sú zabarikádované. 
Pôvodní obyvatelia podzemného mesta mali len jeden malý 
východ, ktorý bol zabudovaný do východného konca tunela. 
To je jediný únikový východ pred Sudcami, ktorí práve teraz 
zostupujú po schodišti. Postavy nemajú čas mesto preskúmať. 
Útek k východu z tunela má najvyššiu prioritu. Leibowitz a 
Thiessen sa tu priveľmi nevyznajú, ale vedia o východe a vedú 
postavy správnym smerom.
Ak chcete, môžete pre naháňačku pripraviť mapu. Hráčske 
postavy môžu prekonávať hŕby šrotu, úzke uličky lemované 
visutými mostmi, sieňami, pracovnými miestnosťami. Latrí-
nami a ubytovacími priestormi so zažltnutými fotografiami. 
Vo vchodoch sa jemnými závanmi vzduchu hompáľajú zvyšky 
plastikových závesov. Na stoloch ležia nepoužívané poháre a 
konzervy vedľa starých novín a vytvárajú ilúziu akéhosi nor-
málneho života. Čo boli pôvodní obyvatelia zač? Hráčske po-
stavy to teraz zistiť nedokážu, pretože majú na krku omnoho 
väčší problém: trhlinovú beštiu.
Ako postavy unikajú spleťou uličiek do temnoty tunela, za 
sebou počujú prvých Sudcov, ktorí sa konečne dostali ku 
vchodu do tunela. Najprv ich počuť pri rozhovore o smere, 
ktorým sa majú vydať, ale ten sa za chvíľu zmení na výkriky 
hrôzy a agónie. V tme sa ozve niekoľko výstrelov a po nich na-
sleduje tiesnivé ticho. Trhlinová beštia sa dostala k Sudcom.
Neuplynie ani minúta a beštia sa po vysporiadaní so Sudcami 
vydá za hráčskymi postavami. Skrýva sa v temnote a sleduje a 
hodnotí svoju korisť. Nie je ticho: jej pazúry tvrdo narážajú 
do betónu a škrípu po kovových povrchoch vozidiel. Postavy 
vedia, že za nimi niečo je, že je to nebezpečné a že ich to 
sleduje. Leibowitz a Thiessen sú viditeľne nervózni a nútia 
utečencov k rýchlosti. Počas úteku podzemným bludiskom vy-
volajte v hráčoch nepokoj. Popíšte zvuky blížiacej sa príšery. 
Na stret s ňou počkajte až na samý koniec.
Keď nastane ten správny čas, Leibowitz sa postaví medzi 
hráčske postavy a beštiu a možno sa bude dokonca snažiť po-
stavy odzbrojiť. Je pripravený za svojho “syna” dať aj svoj 
vlastný život. Monštrum ale nerozlišuje medzi svojim “rodič-
mi” a cudzincami. Bažiace po mäse sa vrhne na Leibowitza a 
zahryzne sa mu do krku. S prekvapeným pohľadom sa Lei-
bowitz zvezie k zemi. Nebojuje a viditeľne prijíma náruč smr-
ti ako starého priateľa. Beštia je nakrátko zaneprázdnená 
požieraním jeho tela.
Až doteraz Thiessen svoje emócie ukrývala – aj vtedy, keď 
monštrum požiera jej muža, takmer nereaguje. Už nie je po 
toľkých príkoriach a bolesti vo svojom živote schopná emócií. 
Chápe, že beštia nemusí byť Zakom a v posadnutosti svojho 
muža vidí bláznovstvo. Teraz ju opustil aj on a jej život je bez-
významný. Ak bude beštia chcieť zaútočiť na hráčske po-
stavy, bude sa Thiessen snažiť ju odlákať. Ak sa obetuje, dá 
tak postavám krátky čas na útek. Postavy môžu skúsiť zhodiť 
na beštiu naskladané autá alebo mosty a možno budú dokon-

ca schopné ju zabiť.

Nebezpečenstvo zrútenia!
Hráčske postavy konečne vyviaznu z tunela a vyjdú na po-
vrch do lúčov zapadajúceho slnka. Stále však nie sú v bezpe-
čí. Onedlho sa v stanici objavia ďalší Sudcovia a nájdu ich 
únikovú cestu. Dokážu postavy spustiť lavínu, ktorá by tu-
nel pochovala snehom? Alebo budú čakať a postavia sa Sud-
com?

KAM TERAZ?

Toto dobrodružstvo môže slúžiť ako predohra k ťaženiu v 
zamrznutých púšťach Borcy, alebo ako jednoduchý úvod do 
sveta Degenesis. Postavy sa možno vrátia do podzemného 
mesta neskôr, aby ho preskúmali, zistili osud jeho obyvate-
ľov, alebo hľadali artefakty. Pod kopcom sú možno 
ďalšie tábory a zabudnuté tunely. Vo svete 
Degenesis môžete nájsť veľa podivných 
kultov, krvilačných kmeňov a dravých 
šeliem. Budúcnosť je totiž len a len 
vo vašich rukách.




