
pirátské rpg

napsal D. Vincent Baker
a pro dospělé, prosím





tomto roce našeho Pána 1701 skončila krvavá kariéra 
kapitána Jonathana Abrahama Pallora, přezdívaného 
Sirnatý Jack. 

 Nezemřel na šibenici, nesešel mečem, nebyl rozstřelen vedví 
kanónem. Byl skolen jedem, který mu zákeřně podal jeho vlastní 
kuchař, vrah najatý samotným Králem.
 Toto je příběh o tom, co bylo dál.

Poison’d
Vytáhnete toho kuchaře, zabijáka jménem Tom Reed, a prásk-
nete s ním na palubu. Plive na dřevo a prohlašuje vás všechny 
za chodící mrtvoly. Nemáte kapitána, nemáte zásoby, loď skřípe 
únavou a v Kingstonské zátoce zvedá kotvy The Resolute, koráb 
Jeho Veličenstva.
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Tvorba postav
Každá hráčská postava je pirát.

Zvol si, na jaké pozici tvá postava sloužila pod velením Sirnatého 
Jacka:

Felčar (zdravotní péče o všechny na palubě)
Kormidelník (navigace a kormidlování lodi)
Loďmistr nebo též bocman (šéf  plachet, ráhnoví a kotvy; 

rovněž dohlížení na běžné činnosti posádky)
Námořník (manuální práce, obsluha děl, bojování)
Plavčík (lehká práce, posluhování a výcvik)
Proviantmistr (lodní pokladnice, záznamy a účetnictví, záso-

bování, dělba kořisti)
Střelmistr (lodní děla, prach a kule; posádka děl)
Tesař (spolehlivost lodních stěžňů, paluby, člunů a trupu; 

látání děr pod palbou)
Něčí pobočník (např. pobočník loďmistra, pobočník kuchaře; 

kapitánův pobočník je první důstojník)

Které z následujících hříchů tvá postava spáchala? Zvol žádný, 
jeden nebo všechny:

Cizoložství
Loupež
Modlářství
Rouhání
Sodomie
Vražda
Vzpoura
Znásilnění

Jeden hřích můžeš počítat i dvakrát, pokud jej postava spáchala 
s nadměrným zápalem, bez sebemenších výčitek, opakovaně  a 
pořád v něm ještě pokračuje.
 Započítej si rouhání, jestliže je tvá postava žena, která se obléká 
do mužských šatů, chová se jako muž a skrývá své ženství. Zapo-
čítej si ho dvakrát, pokud se tvé postavě v přestrojení za chlapa 
nějakým způsobem podařilo ošoustat ženskou. 
 Tvůj Ďábel se rovná počtu zvolených hříchů. Ovšem jestli máš 
hříchů více než šest, Ďábel je pořád jen 6, a pokud jich máš méně 
než dva, Ďábel je pořád 2.
 Duše se rovná 8 mínus Ďábel.

Co z následujícího si tvá postava prožila? Zvol kolik chceš anebo 
všechny, alespoň však jedno:

Bičování
Bití
Cejchování
Mučení
Nucený odvod
Pokus o vraždu
Prokletí
Uvěznění
Zatčení
Zatracení
Znásilnění
Znetvoření
Zneuznání

U všeho, co tvá postava utrpěla rukou samotného Sirnatého Jacka, 
si navíc poznamenej ještě křížek.
 Brutalita se rovná počtu zvolených útrap. Ovšem jestli jich máš 
více než šest, Brutalita je pořád jen 6, a pokud jich máš méně než 
dvě, Brutalita je pořád 2.
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Které z následujících ambicí dávají tvé postavě sílu do života? 
Zvol kolik chceš anebo všechny, alespoň však jednu:

Být kapitánem
Být navěky vzpomínán
Dosáhnout odpuštění
Naplivat do očí Bohu
Naplivat do očí ďáblu
Ošukat (zde doplň jméno syna či dcery člověka postaveného 

výše než ty)
Ošukat (zde doplň jméno jiné hráčské postavy)
Pomstít se (zde doplň jméno člověka postaveného výše než 

ty)
Pomstít se (zde doplň jméno jiné hráčské postavy)
Vlastnit pozemky
Získat uznání ve společnost
Žít věčně

Hodnota Ambicí se rovná počtu zvolených ambicí. Ovšem jestli 
jich máš více než šest, Ambice jsou pořád jen 6, a pokud jich máš 
méně než dvě, Ambice jsou pořád 2.

Jak si zvolit statistiky
Jestli chceš, aby tvůj pirát čelil osobním hrozbám rázně a beze 
strachu, zvol si vyššího Ďábla než Ambice.
 Jestli chceš, aby tvůj pirát upřednostňoval lstivost, nenápadnost 
a klam, zvol si vyšší Ambice než Brutalitu.
 Jestli chceš, aby tvůj pirát byl nemilosrdný, násilnický a neměl 
žádné svědomí, zvol vyšší Brutalitu než Duši.
 Jestli chceš, aby se tvůj pirát nezlomil tváří tvář mučení a boles-
ti, aby v chaotické situaci zachoval chladnou hlavu a pevnou ruku, 
zvol vyšší Duši než Ďábla.
 Čím větší bude rozdíl, tím lepší bude tvůj pirát v dané věci – ale 
tím horší samozřejmě bude ve věci, která následuje.
 Všechny čtyři jsou potřebné! Ani jedné z nich se nevyhneš. 
Tvůj pirát se bude pouštět do nebezpečí, potřebuje být vychyt-
ralý, nesmí projevovat lítost a dnes a denně čelí útrapám na těle 
i na duchu. Jak nejlépe dovedeš si zvol ty věci, které se ti nejvíce 
pozdávají.
 Já sice říkám „zvol si“, ale ty občas zjistíš, že dosavadní život 
tvého piráta se řídí svou nepopiratelnou logikou, skoro jako kdyby 
si tvůj pirát vybíral sám.

Duše a dohody
Kdykoliv tvůj pirát uzavře dohodu s jinou postavou, dáváš jeho 
duši všanc jinému hráči. Dokud tvůj pirát nesplní svou část 
dohody, druhý hráč ti může kdykoliv – ale jen jedinkrát – uškodit 
a z jednoho hodu ti sebrat až tolik kostek, kolik činí tvoje Duše. 
Tím tě zprostí tvé povinnosti a domluva pro tebe nebude nadále 
závazná.
 Kdykoliv uzavřete dohodu, berte všechny její podmínky za samo-
statné závazky, které se musejí splnit nezávisle na těch ostatních.
 Nesplněnou dohodu nesmíš nikomu jen tak odpustit. Milosrd-
nost můžeš prokázat tím, že se rozhodneš nesebrat kostky. Každá 
příležitost, kdy kostky nevezmeš, je projevem milosrdenství, ale 
nikdy u ní nezůstane. Nikomu nemůžeš vrátit jeho Duši, dokud 
nebude dohoda naplněna.

Troufalost
Troufalost se rovná tvé nejvyšší statistice – Duši, Ďáblu, Brutalitě 
nebo Ambicím.
 Troufalost značí ochotu tvého piráta podstupovat v cestě za 
výhrou stále riskantnější kousky. Vede ke gradování rizika a násilí. 
Budeš si na ni házet vždy, když se tvá postava dostane do boje 
nebo povede do boje jiné, ať už půjde o klání na pěsti, na meče, a 
pistole nebo na kanóny. Ty si budeš házet svou Troufalostí, nepří-
tel vlastními kostkami.
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Profil
No a každý pirát samozřejmě vlastní i nějakou tu kombinaci dlou-
hého rozeklaného nože, meče a pistole. Když nepočítáme tyto, 
které z následujících zbraní s sebou tvůj pirát navíc nosí? Zvol 
nanejvýš dvě, nebo klidně vůbec žádnou.

Dlouhá ostrostřelecká mušketa
Druhý meč do druhé ruky, jak to nosí Florenťané
Granáty
Nějaká charakteristická ruční zbraň, například sekerka, palice, 

otrokářův bič nebo kovářské kladivo
Popruh s pistolemi
Není to zbraň, ale tvůj pirát je štíhlý, a zároveň ďábelsky 

mrštný, rychlý a smrtící
Není to zbraň, ale tvůj pirát je hřmotný obr s pěstmi jako 

mlýnskými koly
Není to zbraň, ale tvůj pirát má tetování a divošské způsoby, 

jež samy o sobě dokáží vyděsit
Jestli tvůj pirát utrpěl i nějaké znetvoření, řekni to nahlas a pověz, 
co ho sužuje: useknutá končetina, ztracené oko, rozpolcený jazyk, 
příšerné jizvy.
 Je-li tvůj pirát plně ozbrojen, jeho Profil se rovná 2 plus počet 
tebou zvolených dodatečných zbraní (0 až 2), mínus počet zvole-
ných znetvoření (0 nebo 1).
 Kdykoliv je pirát, voják či námořník neozbrojený, znamená to 
pro něj Profil 1.
 Až se tvůj pirát dostane do boje, budeš porovnávat svůj Profil s 
tím soupeřovým. Podle jejich hodnot pak některá ze stran dostane 
výhodu.

Nesplněné dohody
Až všichni hráči dokončí své piráty, vystřídejte se jeden po 
druhém a navzájem si je představte. Potom udělejte ještě jedno 
kolečko. Až na tebe přijde řada, jmenuj jednoho z ostatních pirátů 
a zvol jednu možnost:

(Řečený pirát) mi dluží 3 Volna
(Řečený pirát) mi dluží život
(Řečený pirát) přísahal, že bude stále bojovat po mém boku,  

i když mě všichni ostatní opustí
(Řečený pirát) přísahal, že mě ochrání před (jmenuj ublížení)
(Řečený pirát) přísahal, že mi pomůže s (jmenuj ambici)
(Řečený pirát) přísahal, že podpoří můj nástup na post kapi-

tána
Řekni to nahlas a pak si to napiš na papír.

Pane hry, ty si potom vytipuj jednoho hráče a pověz mu:
(Oslovení), přísahal jsi, že se jednoho dne vrátíš k líbezné 

Abigajíle a učiníš ji bohatou ženou.
(Oslovení), slíbil jsi kapitánu Rutherfordovi, že mu naženeš 

The Dagger do spárů.
(Oslovení), přísahal jsi Sirnatému Jackovi, že raději The Dagger 

sám potopíš, než aby padla do rukou nepřítele.
(Oslovení), slíbil jsi faráři Bickfordovi, že se zřekneš pirátské-

ho života a staneš se služebníkem Kristovým
(Oslovení), přísahal jsi Sirnatému Jackovi, že radši zemřeš, než 

abys připustil, že se (jméno jiného piráta) stane kapitánem 
The Dagger.

Xka
Pamatuješ, jak jste si poznačovali X vedle útrap, které vám způso-
bil sám Sirnatý Jack? Spočítej si je a zapiš si patřičné množství X 
na kartu své postavy.
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Příklady postav
Mladej Zeb Harris, pobočník tesaře
Hříchy: vražda, vzpoura
Ďábel: 2
Duše: 6
Utrpěl: bičování X, bití, cejchování
Brutalita: 3
Ambice: ošukat --- dceru, pomstít se ---
Ambice: 2, Troufalost: 6
Chodím ozbrojen šavlí, pistolí a tesařskou palicí
Profil: 3
Hugh McMinn přísahal, že mě ochrání před znásilněním
X

Dan Prasomrd, střelmistr
Hříchy: loupež, rouhání, sodomie, vražda, znásilnění
Ďábel: 5
Duše: 3
Utrpěl: pokus o vraždu X, prokletí X, zatčení, zatracení, znásilnění X, 

zneuznání
Brutalita: 6
Ambice: naplivat do očí Bohu
Ambice: 1, Troufalost: 6
Chodím ozbrojen noži, šavlí, popruhem s pistolemi a granáty
Profil: 4
Mladej Zeb Harris přísahal, že podpoří můj nástup na post kapitána
XXX

Hugh McMinn, námořník
Hříchy: loupež, rouhání, 2x vražda
Ďábel: 4, Duše: 4
Utrpěl: bičování X, bití X, pokus o vraždu X, zneuznání X
Brutalita: 4
Ambice: být kapitánem, dosáhnout odpuštění, pomstít se ---, pomstít se ještě 

---, vlastnit pozemky, získat uznání ve společnosti
Ambice: 6, Troufalost: 6
Chodím ozbrojen šavlí a pistolí, navíc jsem hřmotný obr s pěstmi jako 

mlýnskými koly
Profil: 3
Mladej Zeb Haris přísahal, že podpoří můj nástup na post kapitána
Přísahal jsem, že se jednoho dne vrátím k líbezné Abigajíle a učiním ji 

bohatou ženou
XXXX

Špinavec Ben Whitelock, kormidelník
Hříchy: sodomie x 2, smilstvo, znásilnění
Ďábel: 4
Duše: 4
Utrpěl: bičování X, cejchování, pokus o vraždu, zatčení, zatracení
Brutalita: 5
Ambice: ošukat mladýho Zeba Harrise, pomstít se kapitánu Pallorovi, 

pomstít se Hughu McMinnovi
Ambice: 3
Troufalost: 5
Chodím ozbrojen nožem, šavlí a pistolí
Profil: 2
Dan Prasomrd mi dluží život
X
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Tvorba lodi
Kapitán Sirnatý Jack pojmenoval svou loď The Dagger, dýka. Váš 
nový kapitán ji možná překřtí, tedy až nějakého kapitána budete 
mít.
 The Dagger je dvoustěžňová bermudská šalupa se (výchozí 
počet) 16 děly, všemi 4 nebo 8liberními, a 80hlavou posádkou.
 Která z následujících tvrzení nejlépe vystihují The Dagger? Jako 
celá skupina zvolte dvě:

Je děsivá na pohled
Je obratná
Je rychlá
Je těžce ozbrojená (20 děl, mezi nimi čtyři 8librová)
Má chmurnou reputaci
Má pevnou konstrukci
Má štěstí

Profil vaší lodi se rovná 8 plus počet zvolených vlastností – a 
protože volíte dvě, profil vaší lodi je 10.

Navíc zvolte ještě nejsilnější stránku The Dagger z následujícího 
seznamu:

Pronásledování a unikání
Kanóny na dálku
Kanóny a pistole bok po boku
Zahákování a boj na palubě

Když se budete účastnit daného typu souboje, máte Profil o 1 
vyšší než obvykle.

Tvorba posádky
Co z následujícího platí o posádce vaší lodi? Jako skupina zvolte 
dvě možnosti:

Je po zuby ozbrojená a bojechtivá
Je velká (110 duší)
Její členové jsou vycvičeni bojovat bok po boku
Její členové jsou z převážné části zavrženíhodní vrahouni
Její členové slouží společně již dlouhá léta

A pak zvolte jedno:
Doslova hýří malichernými spory a podrazy
Je to jen torzo posádky, sotva dostačující na osazení lodi (50 

duší)
Její členové jsou z převážné části opilci a ničemové
Její členové nebudou bojovat, nebudou-li donuceni výhrůžka-

mi a tvrdou rukou
Kapitán Sirnatý Jack s ní zacházel velmi špatně
Nemá žádnou výraznou společnou řeč, komunikace spoléhá 

na hatmatilku a odhadování
Profil vaší posádky se rovná 5 plus počet voleb z prvního sezna-
mu, mínus počet voleb z druhého seznamu – a jelikož jste z prv-
ního volili dvakrát a ze druhého jednou, Profil vaší posádky je 6.
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Postavy Pána hry
Piráti a ostatní
Všechny informace, které potřebuješ u nehráčských postav, jsou 
jméno, Troufalost a Profil. Jde-li o nehráčského piráta, přiřaď mu 
navíc ještě post na palubě.
 Pro Troufalost hoď dvěma kostkami a zvol tu vyšší hodnotu.
 Pro Profil zvol až tři z následujících možností:

Postava je obrovská
Postava je nelítostná
Postava je těžce ozbrojená
Postava je nelítostný zabiják
Postava bojuje podle a zcela bez skrupulí
Postava je trénovaný a disciplinovaný profesionál
Postava se nebojí smrti
Postava je machr s mečem a pistolí
Postava je prokletá berserkovským zápalem
Postava je neohrožená a houževnatá
Postava nemá co ztratit
Postava může přijít o všechno

Profil nehráčské postavy začíná na 2. Přičti 1 za každou volbu.
 Je-li postava již stará, oslabená či nemocná, odečti 1 od jejího 
Profilu. Můžeš také jmenovat nějaké zmrzačení a odečíst další 1 
od Profilu.
 Obvyklé nehráčské postavy budou mít Profil 3 nebo maximálně 
4; Profil 5 si vyhraď pro výjimečné postavy.
 Pomocí této metody vytvářej jednotlivé postavy nehráčských 
pirátů, kapitány, důstojníky, konstábly, guvernéry, osobní strážce, 
vojáky, atd. Civilisty stejnou metodou, akorát: na Troufalost si 
hoď dvěma kostkami a potom vyber tu, která ti přijde vhodnější, a 
Profil počítej od hodnoty 1 plus úpravy, nikoliv od hodnoty 2 plus 
úpravy.
 Všichni neozbrojení piráti, vojáci a námořníci mají Profil 1. 
Neozbrojení civilisté mají Profil 0.

Posádky, kumpanie a davy
Touto metodou vytvářej posádky nepřátelských lodí, vojenské 
kumpanie, konstáblova družstva, davy běsnících obyvatel, atd.
 Která z následujících možností vystihuje skupinu? Zvol maxi-
málně tři:

Je po zuby ozbrojená a bojechtivá
Je velká 
Její členové jsou vycvičeni bojovat bok po boku
Její členové jsou z převážné části zavrženíhodní vrahouni
Její členové slouží společně již dlouhá léta
Její členové chrání své rodiny a domovy
Její členové se pyšní neochvějnou vírou nebo neoblomnou 

oddaností své věci
Její členové jsou dobře placeni za poslouchání příkazů
Jejím členům míří na zátylek pistole jejich vůdců

A pak ještě nanejvýš tři z následujícího:
Je malá a sotva dostačuje pro splnění účelu
Je to kupecká posádka, vystrašená a nepřipravená na boj
Bude-li ji navržena milost, s radostí složí zbraně
Její vůdci se k ní chovají velmi špatně
Doslova hýří malichernými spory a podrazy
Její členové jsou z převážné části opilci a ničemové
Její členové nebudou bojovat, nebudou-li donuceni výhrůžka-

mi a tvrdou rukou
Její vůdci jsou slabí a nedokáží ji dostatečně velet
Je hladová, demoralizovaná nebo špatně vybavená
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Profil skupiny se rovná 5 plus počet voleb z prvního seznamu, 
mínus počet voleb ze druhého seznamu. Obvyklá skupina bude 
mít Profil 6 nebo nanejvýš 7, Profil 8 si vyhraď pro výjimečné 
skupiny.
 Skupiny nemají Troufalost, používají Troufalost svého velitele.

Šalupy a lodě
Dej lodi jméno.
 Které z těchto možností loď vystihují? Jmenuj nanejvýš tři:

Je grandiózní
Je obratná
Je rychlá
Je těžce ozbrojená
Má chmurnou reputaci
Má pevnou konstrukci
Má štěstí

A které z následujících tvrzení o ní platí? Zvol maximálně dvě:
Je jen lehce ozbrojená
Je křehká
Je pomalá
Je stará
Je zatížená
Má nedostatečnou posádku
Zatéká do ní

Pokud vyrábíš kupeckou, nikoliv válečnou loď, zvol přinejlepším 
jedno tvrzení z prvního seznamu a maximálně tři z druhého. 
 Jde-li o šalupu (nebo brigu, brigantinu, atd. – zkrátka loď s jed-
ním nebo dvěma stěžni), její Profil je 8 plus počet voleb z prvního 
seznamu, mínus počet voleb ze druhého seznamu. Ozbrojená 
šalupa má 10 – 20 děl a posádku okolo 80 mužů. Kupecká šalupa 
může mít tak 4 – 8 děl a posádku pod 20 mužů.
 Jde-li ovšem o pořádnou loď se třemi stěžni, její Profil se rovná 
10 plus počet voleb z prvního seznamu, mínus počet voleb ze dru-
hého seznamu. Válečná loď má 20 – 40 děl a posádku okolo 200 
mužů. Kupecká loď má tak 10 děl a posádku pod 50 mužů.
 Jde-li o řadovou loď námořnictva, její Profil se rovná 12 plus 
počet voleb z prvního seznamu, mínus počet voleb ze druhého 
seznamu. Řadová loď má 20-60 děl, včetně několika 24liberních,  
a posádku 250 a nebo víc mužů.
 Obvyklá válečná loď, ať už je její velikost jakákoliv, nebude mít 
Profil víc jak o 2 vyšší než výchozí hodnota (šalupy nemají více než 
10, běžné lodě více než 12 a řadové lodě nemají víc jak 14); Profily 
s hodnotou 3 nad tu výchozí (11 u šalup, 13 u lodí, 15 u řadových 
lodí) si rezervuj pro výjimečná plavidla.

Pevnosti
Dej pevnosti jméno.
 Které z těchto možností pevnost vystihují? Jmenuj nanejvýš tři:

Je grandiózní
Je velmi dobře umístěná
Je těžce ozbrojená
Má pevnou konstrukci
Má pochmurnou reputaci

A které z následujících tvrzení o ní platí? Zvol maximálně dvě:
Dá se k ní dostat z více stran
Je jen lehce ozbrojená
Je pouze ze dřeva a cihel, žádný kámen
Je stará
Má nedostatečnou posádku

Profil pevnosti se rovná 12 plus počet voleb z prvního seznamu, 
mínus počet voleb ze druhého seznamu. Obvyklá pevnost bude 
mít Profil 13 nebo nanejvýš 14, Profil 15 si vyhraď pro výjimečné 
pevnosti.
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Příklady nehráčských postav atp.
Tom Reed, lodní kuchař The Dagger
Troufalost: 4
Jsem nemilosrdný zabiják a nemám co ztratit
Profil: 4

The Resolute, koráb Jeho Veličenstva
Třístěžňová válečná loď, 22 děl
Je grandiózní a má pevnou konstrukci
Je stará
Profil: 11

Kapitán Jonah Rutherford z The Resolute, korábu Jeho Veličenstva
Troufalost: 6
Jsem trénovaný a disciplinovaný profesionál a můžu přijít o všechno
Profil: 4

Posádka The Resolute, korábu Jeho Veličenstva
Sloužíme společně již dlouhá léta, jsme po zuby ozbrojení a bojechtiví a na zátylky 

nám míří pistole našich důstojníků
Mezi námi to doslova hýří malichernými spory a podrazy
Profil: 7

Kingstonská pevnost, Jamajka
Kamenná pevnost
Jevelmi dobře umístěná a těžce ozbrojená
Profil: 14

Příklad kořisti a jejího doprovodu v hodnotě 4 kostek lupu:

The Morriston
Kupecká briga se 2 stěžni a 6 děly, vyplouvá z Kingstonu do Londýna
Je obratná
Je zatížená a jen lehce ozbrojená
Profil: 8
Převáží obchodní zboží - štučky látek, balíky surové bavlny, barvy - v hodnotě 2 

kostek lupu

Kapitán Morristonu, Tom Parson
Troufalost: 4
Bojuji podle a zcela bez skrupulí
Profil: 2

Posádka Morristonu
Je nás málo a sotva dostačujeme pro splnění účelu, navíc jsme kupecká posádka, 

vystrašená a nepřipravená na boj
Profil: 3

The Mariette Grace
Kupecká briga se 2 stěžni a 6 děly, vyplouvá z Kingstonu do Londýna
Má štěstí
Je zatížená a jen lehce ozbrojená
Profil: 7
Převáží obchodní zboží - štučky látek, balíky surové bavlny, barvy - v hodnotě 2 

kostek lupu
Marietta Grace vděčí za své štěstí babičce kapitána McIllheneyho, staré čaroděj-

nici, která jí požehnala. Každou útočící loď stihne bouřka (viz kruté osudy), 
která tak v zásadě funguje jako doprovod Marietty Grace.

Kapitán Marietty Grace, William McIllheney
Troufalost: 6
Nebojím se smrti a mohu přijít o všechno
Profil: 3

Posádka Marietty Grace
Je nás málo a sotva dostačujeme pro splnění účelu, navíc jsme kupecká posádka, 

vystrašená a nepřipravená na boj
Profil: 3
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Kostky a důsledky
Hody na úspěch
Na úspěch házej vždy, když budeš potřebovat zjistit, jestli pirát 
něco dokáže, jak dobře to udělá a k čemu mu to bude dobré.
 Série hodů na úspěch povede časem k souboji, nedá se to nijak 
ošidit – souboje jsou údělem piráta a přicházejí spíše dříve, než 
později. Takže postupem času si sbírej Xka, která značí tvé úspě-
chy, a až dojde na souboj, využij je ke svému prospěchu.
 Jsi-li fikaný hráč, tak jakmile zmerčíš souboj na obzoru, budeš se napřed 
snažit provést nějaké hody na úspěch, které mohou zlepšit tvé šance.

Kostky
Hoď si na Duši proti Ďáblu vždy, když tvůj pirát bude jednat 
navzdory bolesti či nátlaku, pohybovat se na hraně totálního 
vyčerpání, vzdorovat mučení či strádání. Totéž platí, když se pirát 
bude o něco pokoušet ve špatných podmínkách. Ty házíš svou 
Duší, Pán hry hází tvým Ďáblem.
 Hoď si na Ďábla proti Ambicím vždy, když se tvůj pirát vrhne 
do nebezpečí nebo provede něco velmi riskantního, co není sou-
boj. Ty házíš svým Ďáblem, Pán hry hází tvými Ambicemi.
 Hoď si na Ambice proti Brutalitě vždy, když tvůj pirát potřebuje jed-
nat v ústraní, chovat se kradmě, využívat lstivosti, vychytralosti či velké 
obezřetnosti. Ty házíš svými Ambicemi, Pán hry hází tvou Brutalitou.
 Hoď si na Brutalitu proti Duši vždy, když tvůj pirát napadne 
nevinnou, nic netušící či zcela bezbrannou oběť. Ty házíš svou 
Brutalitou, Pán hry hází tvou Duší.
 Ukažme si to na příkladu Brutality proti Duši: tvůj pirát stojí nad zabijá-
kem Tomem Reedem a míří pistolí na jeho čelo. „Stisknu spoušť,“ povídáš.
 Ty vezmeš tolik kostek, kolik máš Brutalitu, a všechny je hodíš. 
Já jako PH vezmu kostky podle tvé Duše a taky je všechny hodím.
 4, 5 nebo 6 se počítají jako zásah. Spočítej všechny své 4, 5 a 6. 
Já udělám to samé, ale jeden zásah zahodím, protože ďábel stojí 
při svých. Jestli napočítáš víc zásahů, akce vyzní v tvůj prospěch 
– čím větší rozdíl, tím lépe pro tebe. Jestli jich máš méně nebo 
stejně jak já, smůla, tvá akce se nezdaří, nebo se ti povede, ale 
nezískáš z toho žádnou výhodu.
 Tak například předpokládejme, že ti padlo 1 4 5 5 a mě padlo 3 4 
6. Tvůj hod má tři zásahy – to jsou ty 4, 5 a 5. Já mám zásahy dva - tu 
čtyřku a šestku - ale jeden zahodím a zbude mi jen jeden. Vyhráváš o 
2, protože to je rozdíl mezi tvými třemi zásahy a mým jedním.
 A dejme tomu, že ti v jiném případě padne 1 2 2 5 a mě padne 
2 5 5 6. Tvůj hod se počítá za 1 – to je ta pětka – a můj hod se 
počítá za 2 – dvě pětky se šestkou, jednu zahodím. Akce nedopad-
ne v tvůj prospěch.

Důsledky
Takže: za každý zásah navíc si zapiš jedno X.
 Poznamenaná Xka jsou dobrá jen a pouze v boji.
 Jestli nezískáš žádnou výhodu, budiž. Nepřijdeš o žádná svá 
doposud nahromaděná X. Ovšem pokud je v téhle situaci možné 
zahájit boj jakožto následek tvého neúspěchu nebo nevyvedené-
ho úspěchu, Pán hry tě do něj může zatáhnout. Už nedostaneš 
příležitost k žádným dalším hodům na úspěch.

Flashbacky
Flashback je vzpomínka – taková ta chvíle ve filmu, kdy scéna najednou 
přeblikne do minulosti a postava začne na něco vzpomínat. Máš-li pod 
čepicí, uvidíš souboj na obzoru a budeš se snažit nasbírat nějaká ta 
Xka. Můžeš něco provést tady a teď, ale klidně se můžeš ohlédnout do 
minulosti. Můžeš navrhnout nějaký flashback, nebo poprosit PH, aby ti 
nějaký uvedl dle svého uvážení. Ve flashbacku se nedá bojovat – buď se 
vrať zpět do přítomnosti, nebo PH prostě řekne, kdo vyhrál.
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Souboje
Vždycky dojde na boj.

Profily
Porovnejte Profily obou stran.
 Jde-li o souboj mezi hráčskými postavami, pak strana s větším 
profilem získává dodatečná Xka. Hráč získá tolik X navíc, o kolik 
je jeho postavy Profil větší než Profil druhé postavy.
 Jde-li o souboj mezi hráčskou a nehráčskou postavou, PH si  
hází 6 kostkami, plus nebo mínus mezi Profily obou stran. Napří-
klad pokud má strana hráčů o 2 vyšší Profil než strana PH, bude 
PH házet čtyřmi kostkami. Má-li naopak Pán hry o 1 vyšší Profil 
než hráči, bude házet sedmi kostkami.
 Jestli má jedna strana Profil větší o 4 nebo víc, není to souboj, 
ale sebevražda. Strana s větším Profilem se může rozhodnout, že 
svého nepřítele prostě přemůže, a nemusí u toho vůbec házet. 

Kostky
Vezmi tolik kostek, kolik je Troufalost své postavy. Pakliže stojíš 
proti jinému hráči, ten provede totéž – vezme si tolik kostek, kolik 
je Troufalost jeho postavy. Jestli však stojíš proti PH, ten si vezme 
kostky podle srovnání vašich Profilů (viz předchozí oddíl) a kost-
ky za Troufalost si odloží stranou.
 Hoďte to všechno. Spočítejte 4 5 a 6, podívejte se, kdo má víc 
(narozdíl od obyčejných hodů na úspěch tentokrát nemusí PH 
zahazovat jeden zásah).
  Jestli nám padne stejně, oba hodíme znovu svou nejnižší kost-
kou – a to tak dlouho, dokud remízu nerozbijeme. 
 Ten, kdo má v tuhle chvíli méně, prohrává a musí si vybrat: 
může prohrát, utratit svá Xka, nebo vygradovat konflikt.

Gradace
Až nebudeš stíhat držet krok s nepřítelem, můžeš vygradovat a 
přiklonit se k tvrdším metodám – a zároveň tak vystavit vyššímu 
riziku. Podívej se na informace v rámečcích na stranách 16 a 17, 
jsou tam příklady různých možností gradace. Všechny souboje 
začínají na prvním stupni, gradují na stupeň druhý a mohou se 
dostat maximálně na třetí.
 Když v souboji graduješ, vezmi všechny padlé jedičky, dvojky 
a trojky a hoď je znovu. Potom je vrať ke kostkám, které už na 
stole leží.
 S trochou štěstí teď vyhráváš a tvůj soupeř si musí vybrat, jestli 
chce prohrát, nebo vygradovat ještě víc. S trochou smůly furt 
prohráváš a musíš se rozhodnout, jestli chceš přece jenom prohrát, 
nebo jestli vygraduješ ještě víc. Jo a co se týče remíz: pokud vygradu-
ješ do remízy, tak vyhráváš. Pokud zůstaneš v remíze, prohráváš – já 
vím, že to zní divně, ale až to uvidíš ve hře, tak to jasně pochopíš.
 Jakmile souboj vygraduje až na třetí příčku, už se nedá dál 
gradovat. Jestli teď prohraješ, prohráváš všechno.
 U hráčů je gradace otázkou jejich vlastního uvážení. Porovnej si 
možný zisk s rizikem a zařiď se, jak uznáš za vhodné.
 Oproti tomu jako PH nemůžeš gradovat dle libosti, místo toho 
vezmi kostky za Troufalost své postavy a hoď jimi. Ideálně někam 
stranou, aby se nepomíchaly s ostatními kostkami. Spočítej čtyřky, 
pětky a šestky – gradovat můžeš, jen když ti padnou aspoň 2. 

Gradace do jiné zbraňové skupiny
Vezmi si například, že prohráváš souboj na pěsti. Můžeš se naštvat 
a vytáhnout na nepřítele kudlu? Nebo pistoli? Jak to vyřešit?
 Jednoduše - jestli vytáhneš zbraň, aby ti pomohla vyhrát souboj 
na pěsti, je to gradace jako každá jiná. Zůstáváš v souboji na pěsti.
 Jestli vytáhneš zbraň, protože už tě prohrávání nebaví a chceš 
to pořádně rozjet, dobrovolně přijímáš porážku v souboji na pěsti. Hned 
potom začni nový souboj podle příslušné zbraně.
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Důsledky
Prohrát znamená utrpět plné důsledky souboje tak, jak je udává 
daný stupeň gradace.
 Vyhrát znamená utrpět jen nevyhnutelné následky zaviněné účastí 
v souboji, ale zároveň získat výhodu do budoucna: za každou 4, 5 
nebo 6 navíc v porovnání se soupeřovými kostkami si zapiš jedno X.
 Vyhrát při remíze (i to se občas stane) znamená, že nezískáš 
žádná Xka.

Bojování bok po boku
Čas od času dojde k bojům posádek a skupin, nebo třeba k situa-
cím, kdy dva věrní druzi budou bojovat bok po boku. V takových 
chvílích závisí úspěch celé strany na společném úsilí.
 Hráči kapitána – případně vedoucí postavy, pokud zrovna nevelí 
kapitán – vezmi si kostky za svou Troufalost. Z těchto kostek pak dej 
jednu kostku každému hráči, jehož postava bojuje pod tvým velením. 
Hráči, vy si vezměte ještě jednu kostku navíc a přidejte ji k té, kterou 
jste dostali od kapitána (tuhle kostku vezmi jen tak odnikud, z banku).
 Kapitán hází Troufalostí za celou svou stranu. V tu chvíli je 
na vás ostatních, jak naložíte s kostkami, které jste od něj dostali. 
Buď můžete pomoci kapitánovi, hodit kostkami a přidat je k 
těm kapitánovým – to znamená, že pirát se rozhodl pomáhat a 
poslouchat kapitánovy příkazy. Nebo si můžete své kostky nechat 
a nedat je kapitánovi – to znamená, že pirát neposlouchá kapitána 
a neúčastní se boje. Kostky zahoď a místo nich si zapiš dvě Xka.

Utrácení X
Před soubojem:
 Můžeš utratit tři Xka a úplně bez boje zabít nějakou nehráčskou 
postavu, kterou máš na dosah. Škrtni si tři Xka a popiš, jak tvá 
postava toho parchanta oddělá. Je-li zabitá postava součástí nějaké 
skupiny, s níž máte bojovat, může to PH snížit počet kostek.

Během souboje:
 Přísně řečeno, nejprve svá Xka může utrácet ten, kdo prohrá-
vá. Potom je na řadě vyhrávající, pak zas prohrávající, a tak dále. 
Tohle je ale jen formalita a nejspíš se k ní nebudete muset nikdy 
uchýlit – většinou to chodí tak, že ten, kdo chce utratit nějaká 
Xka, to prostě udělá. Můžeš utratit tolik X, kolik se ti zlíbí.
 Ať už prohráváš nebo vyhráváš, za každé utracené X si můžeš 
hodit jednou kostkou navíc.
 V souboji lodí nebo posádek, ať už prohráváte nebo vyhráváte, 
můžeš utratit svá Xka a tím zranit konkrétní postavu na nepřátelské 
straně (kromě kapitána). Za cenu 1 X vyřaď daného piráta (i jeho 
kostky!) se zbytku souboje, ale trvale nepoznamenaného. Za cenu 2 
X ho vyřaď se zmrzačujícím či znetvořujícím, nikoliv však se smr-
telným zraněním. Za cenu 3 X mu dáš smrtelné zranění. Takovéto 
vyřazení během boje už Pánu hry nijak nesníží počet kostek.
 Jestli vyhráváš na prvním nebo druhém stupni gradace, můžeš 
utratit pár X a způsobit soupeři takové zranění, jaké udává daný 
stupeň gradace – a to i když tvůj soupeř třeba vyhraje souboj. Na prv-
ním stupni to stojí 1 X, na druhém stupni 2 X. Soupeř může utratit 
stejné množství X a toto zranění zrušit. Nedělejte tohle v souboji na 
pistole, nebo když jedna loď honí druhou. Nedávalo by to smysl.

Na konci souboje:
 Jestli jsi prohrál, můžeš utratit 2 X a snížit si utržené zranění 
o jeden stupeň gradace. Tímhle způsobem ho můžeš snížit jen 
jednou; není možné utratit 4 X a snížit si zranění o dva stupně.
 Jestli jsi prohrál, můžeš utratit Xka a přece jen soupeře zranit. 
Zaplať 1 X za zranění na prvním stupni gradace, nebo 2 X za zra-
nění na druhém stupni gradace. Soupeř nyní může zaplatit stejné 
množství X a zranění vyrušit. Nedělejte tohle v souboji na pistole, 
nebo když jedna loď honí druhou. Nedávalo by to smysl.
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 Jestli jste prohráli v souboji skupin a ty zrovna nejsi kapitán, 
můžeš utratit 1 X, aby se ti nic nestalo – nehledě na to, jaké zraně-
ní utrpí zbytek tvé skupiny.
 Jestli jsi vyhrál, můžeš utratit 2 X a snížit zranění, které soupeři 
způsobíš, o jeden stupeň gradace. Tímhle způsobem ho lze snížit jen 
jednou. Pokud si soupeř zranění snížil sám, ty už to udělat nemůžeš.

Po souboji:
V každém případě po konci souboje přicházíš o všechna neutrace-
ná Xka. Nemůžeš si Xka jen tak syslit do příště. Pouze vítěz získá 
za souboj nějaká Xka do budoucna, a to jen a pouze tolik, kolik 
dostal za rozdíl hodů při výhře.

Příklad kostek a jejich důsledků
„Zatímco se nad tím hádáte,“ povídá Hanka, „já skopnu Toma Reeda 
na palubu a přetáhnu ho po hlavě kolíkem. Je neozbrojenej, že jo?“
 „To je,“ odpovím.
 Hanka hraje Hugha McMinna – najdi si ho v příkladech, ať 
můžeš srovnávat. Vezme si 4 kostky za svou Brutalitu, já vezmu 
4 kostky za Duši a oba dva hodíme. Jí padne 2 2 4 5; mě padne 2 
4 5 6 a čtyřku zahodím. Jsme na tom stejně. To znamená, že akce 
Hughi nijak nepomůže, Hanka si nezaznamená žádná X a já navíc 
můžu zahájit souboj, jestli budu chtít.
 A to teda budu. „Chystáš se ho povalit, ale on z rukávu vytáhne 
vykosťovací nůž. Ve skutečnosti nebyl neozbrojený! Uhne se tvé 
ráně a pokusí se ti tu kudlu zarazit mezi žebra.“
 „Čurák,“ povídá Hanka. Myslel jsem, že zaplatí 3 X, aby ho 
odkráglovala bez boje, ale teď, když prohrála hod, už je pozdě.
Zahajuji souboj, smůla.
 Narychlo vytvořím Toma Reeda jako nehráčskou postavu. 
Hodím mu Troufalost 4, dám mu Profil 4 (za to, že je chladno-
krevný zabiják, že nemá co ztratit a za to, že přeci jenom není tak 
úplně neozbrojený).
 Hughův Profil je 3, takže Tom Reed má o jedna víc a já dostanu 
7 kostek. Hanka má ta 4 Xka, s nimiž zahajovala hru.
 Hanka si hodí svou Troufalostí 6: padne 1 2 2 4 5 6. Já hodím 
svými sedmi kostkami: 1 2 3 4 4 5 6. Hanka se na mě zamračí.
 Co teď může dělat? Utrácet X, gradovat, nebo prohrát a utrpět 
pouze šrámy. „Tak jo, graduju,“ řekne mi. Vezme své 1 2 2 a hodí 
místo nich: 2 3 5. Je z toho remíza. Když gradujete do remízy, je 
to výhra. „Ten šmejd se na mě vrhne s tím svým nožem, ale já ho 
praštím po palici kolíkem.“
 Teď prohrávám já. Odváží se Tom Reed gradovat? Hodím si na 
jeho Troufalost 4: 2 2 5 6. Mám dva zásahy, takže gradujeme.
 Hanka teatrálně zívá. Tom Reed graduje na třetí stupeň, což 
znamená, že teď už souboj skončí. Ale Hanka ví, že Hughovi se 
se čtyřmi X nemá co stát. I přesto vezmu své 1 2 3 a přehodím je: 
1 2 6. Hanka zůstává na 4 a já jsem si zrovna polepšil na 5.
 „Ale jdi,“ odpoví mi. Spálí všechna svá Xka a hodí si čtyřmi 
kostkami navíc: 4 4 4 6. Krucinál! Vyhnala to na 8, takže vyhrává 
o 3. Ze souboje si odnese 3 X.
 „A máš to,“ zaraduje se. „Dám mu smrtící zranění, že jo? Prostě mu 
rozbiju lebku. Tak poslouchej, hajzle. Tom Reed se válí po zemi. Lebku 
má na sračky, po jeho ksichtu teče krev a po tom mým taky. Teď je 
bezbrannej, takže házím na Brutalitu proti Duši, novej pokus, teď hned.“
 Hodí svými 4 kostkami za Brutalitu, já 4 za Duši. Jí padne 4 4 5 
6, celkem za 4. Nestačím zírat. Mě padlo 2 3 6, což je po zahození 
šestky 0.
 „Já se z toho poseru,“ povídá. Získává další 4 X.
 „Jsem celá zasraná od krve,“ popisuje. „Zakřičím: Prasomrde, 
ty píčo jedna, ty chceš bejt kapitánem? Vázácí kolík, lokty, dokon-
ce i nohy mám celý od krve – Prasomrde, chceš bejt kapitán? Tak 
to si to ze mě budeš muset vymlátit!“
 Neuvěřitelných sedm X proti Prasomrdově třem. Hanka se 
ksichtí, jako kdyby zrovna vysrala papouška.
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Gradace soubojů
  Pěsti na pěsti
Souboje na pěsti vždy vedou k pohmožděninám a odřeninám 
na obou stranách.

1. Tvá čest; proti zostuzení tvého soka
2. Budeš omráčen, povalen či pevně sevřen; proti provedení 

téhož tvému soupeři
3. Zlomené kosti, rozmlácený obličej nebo rozbitá hlava; 

proti provedení téhož tvému soupeři
Gradování může znamenat ztrátu nervů, začít bojovat naostro, 
používat špinavé triky, bojovat více bezhlavě, sevřít nepřítele do 
kleští, změnit místo rvačky, použít improvizovanou zbraň.

Nůž na nůž
Souboje na nože oběma stranám vždy přivodí drobná pořezání, 
pohmožděniny a uniknutí jen o vlásek.

1. Rána, ze které bude pořádná jizva; proti provedení téhož 
tvému soupeři

2. Trvalé zmrzačení či znetvoření; proti provedení téhož 
tvému soupeři

3. Smrtelná rána; proti provedení téhož tvému soupeři
Gradování může znamenat ztrátu nervů, zavětření pachu krve, 
špinavé triky, opatrnější boj, vytasení nové zbraně, sražení 
nepřítele na zem nebo přitlačení soupeře ke zdi.

Meč na meč
Pokud poražený v souboji meče na meč nemůže vzít do zaje-
čích, nevyhnutelně se musí vítězi vydat na milost a nemilost.

1. První krev poteče z tebe; proti tomu, že první krev 
poteče ze soupeře

2. Dostaneš smrtelné zranění; proti provedení téhož tvému 
soupeři

3. Budeš na místě zabij; proti provedení téhož tvému 
soupeři

Gradování může znamenat provokování soupeře, aby ztratit 
soustředění, míření na krk, začít to brát vážně, odzbrojení 
nepřítele, zahnání nepřítele do nevýhodné pozice, vytasení nové 
zbraně.

Pistole na pistoli
„Vzdát se“ v souboji na pistole znamená poddat se vůli svého 
soupeře.

1. Vzdáš se před nepřítelovou tasenou pistolí; proti tomu, 
že nepřítel udělá to samé

2. Vzdáš se před nepřítelovou namířenou pistolí; proti 
tomu, že nepřítel udělá to samé

3. Smrtelné zranění; proti provedení téhož tvému soupeři
Gradování znamená pozdvižení zbraně, zamíření a stisknutí 
kohoutku.

Poznámka: nevyrovnané boje 
Dejme tomu, že Dan Prasomrd tasí svou šavli a vrhne se na Toma 
Reeda, který je ozbrojen jen svými pěstmi a zuby. Co pak? Je to 
jednoduché: Dan Prasomrd čelí rizikům uvedeným na příslušném 
stupni gradace pěstí na pěsti. Tom Reed čelí rizikům uvedeným u 
souboje meče na meč. Takže kdyby souboj vygradoval až do kon-
ce a Tom Reed by vyhrál, Dan Prasomrd by měl zpřelámané kosti, 
rozmlácený obličej nebo rozbitou hlavu. Kdyby souboj vygradoval 
až do konce a vyhrál by Prasomrd, na místě by Toma Reeda zabil.
 Pamatuj taky, že neozbrojený pirát má Profil 1. To Tomu Ree-
dovi skutečně nedává moc šancí. 
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Poznámka: doprovody a flotily
Občas se plaví více lodí najednou, nebo dělá jedna doprovod druhé. Kdy-
koliv bude vaše loď bojovat s pomocí patřičně vyzbrojeného doprovodu 
po velením nehráčského kapitána, zvyšte si Profil o 3. Nezapomeňte 
začlenit doprovod do popisů svých gradací. Tento bonus se započítává 
jen k boji na kanóny, nezapočítávejte jej při pronásledování.
 Je-li kapitán hráčská postava, použijte pravidla pro boj pok po boku.
 Bitvy mezi flotilami se řeší takhle: s dostatkem kreativity pročtěte 
pravidla pro vytváření kumpanií a přiřaďte flotilám jejich Profily. 
Souboje flotil gradujte stejně jako souboje posádek, jen místo mrt-
vých lidí odškrtávejte potopené lodě. „Potlučené a pořezané“ lodě 
jsou poškozené a zmrzačené. „Mrtvé“ lodě jsou prostě potopené. 

Vaše loď pronásleduje jinou
Pokud vaše loď utíká jiné, prostě jen prohoďte obě strany.

1. Ztratíte kořist z dohledu; proti tomu, že zahájíte souboj 
na dostřel dle výběru nepřátelského kapitána

2. Lehce si poškodíte loď a kořist vám uprchne; proti tomu, 
že zahájíte souboj na náhodně zvolený dostřel

3. Vaše loď utrpí opotřebení a poškození; proti tomu, že 
zahájíte souboj na dostřel dle vašeho výběru

Gradace může znamenat rychlejší plavbu po větru, stržení lodi 
ostřeji proti větru, úprk do mlhy, mezi útesy či do zrádných 
vod, přípravu na dlouhé pronásledování, prověření lodních 
stěžňů a plachet nebo odlehčení nákladu.

Kanóny na dálku
1. Vaše loď odbočí z kurzu, aby se vyhnula palbě; proti 

tomu, že nepřítel udělá totéž
2. Vaše loď utrpí opotřebení a poškození; proti tomu, že 

provedete totéž nepříteli
3. Vaše loď bude rozbita a zmrzačena, spousta posádky 

zemře; proti tomu, že provedete totéž nepříteli
Gradace může znamenat nabít rozžhavené či řetězové střely, 
přiblížit se k nepříteli, zatnout zuby a najet do tvrdší palby, 
ukrást nepříteli jeho vítr, zatočit proti nepřítelově přídi či zádi, 
vyčerpat své zásoby prachu a kulí nebo seřvat svou posádku do 
vyšší rychlosti a přesnosti.

Kanóny bok po boku
Pokud souboj bok po boku vygraduje alespoň jednou, znamená 
to, že i vítězná loď utrží opotřebění a poškození. Jestliže 
poražená loď přežije souboj, už nemá šanci utéct. Bez pardonu 
se octne ve vzdálenosti potřebné k zahákování a abordáži.

1. Vaše loď utrží opotřebení a poškození; proti tomu, že 
provedete totéž nepříteli

2. Vaše loď bude rozbita a zmrzačena, spousta posádky 
zemře; proti tomu, že provedete totéž nepříteli

3. Vaše loď bude potopena; proti témuž nepříteli
Gradace znamená, že vydržíte a vyměníte si ještě jednu salvu, 
nebo že nabijete své kanóny několikanásobnou náloží.

Posádka proti posádce, kumpanii či davu
V souboji muže proti muži se poražení nemohou jen tah stáh-
nout – vždy se musejí odevzdat do rukou svého nepřítele.

1. Mnoho z vašich bude potlučeno a pořezáno; proti tomu, 
že provedete totéž nepříteli

2. Několik z vašich bude zabito; proti zařve několik nepřátel
3. Mnoho z vašich bude zabito; proti zařve mnoho nepřátel

Gradace může znamenat zakopat se, přivést posily, použít 
chytrou taktiku, využít náhlé příležitosti, využít lsti či překvape-
ní, umocnit brutalitu nebo soustředit své útoky na nepřátelské 
důstojníky či civilisty pod jejich ochranou.
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Proměny tvého piráta
Změny statistik
Když se tvůj pirát pohybuje ozbrojen dle svého zvyku, má obvyk-
lý Profil. Neozbrojen má však Profil jen 1.
 Když tvůj pirát spáchá nový hřích, připiš si jej na seznam. 
Odečti 1 od Duše a přičti 1 k Ďáblu. Povede-li tohle ke změně 
Troufalosti, budiž. Maximum 6 a minimum 2, které platily při 
tvorbě postavy, se teď už nezohledňují. Nepočítejte však Duši do 
záporných čísel; Duše pod 0 je totéž co Duše 0.
 Když tvůj pirát utrpí novou újmu, připiš si ji na seznam. Přičti 1 
k Brutalitě. Volá-li si tato změna po zvýšení Troufalosti, staniž se.
 Když se tvůj pirát vzdá naděje na vyplnění nějaké ambice, nebo 
si nechá ujít jedinečnou příležitost k jejímu splnění, nebo dopustí, 
aby ambici vyfoukl někdo jiný, vymaž danou ambici se seznamu. 
Odečti 1 od Ambic, žádné mimimum neexistuje. Způsobí-li to 
snížení Troufalosti, máš pech. Byla-li tohle poslední ambice tvého 
piráta, Ambice klesnou na 0 a už tak navěky zůstanou.
 Kdykoliv tvůj pirát splní nějakou ze svých ambicí, označ si ji 
křížkem. Můžeš se rozhodnout vzít si novou ambici. V tom přípa-
dě si k Ambicím přičti 1, opět bez jakéhokoliv maxima. Pokud to 
způsobí navýšení Troufalosti, máš štěstí.
 Jestliže tvůj pirát provede skutečné a upřímné pokání či 
zpověď, provede požadované odškodnění a stane se věrným 
služebníkem Božím, sniž Ďábla na 0. Neupravuj však Duši. Jestli 
si toto žádá změnu Troufalosti, změň ji. Pakliže tvůj pirát později 
sklouzne zpět ke hříchu, vrať Ďábla na původní hodnotu a navíc 
si připiš nový hřích – falešné pokání.

Dohody
Kdykoliv tvůj pirát něco slíbí, ať už záměrně či omylem, bere 
se to jako dohoda. Hráč, kterému si to slíbil, nebo PH si tuto 
dohodu zapíší a budou držet tvou Duši jako rukojmí, dokud slib 
nesplníš.
 Hledej dohody i mezi řádky. „Vesluje pořádně, mamrdi, nebo 
vás zbičuju do krve,“ je dohoda. Pokud veslaři zaberou, zapíší si: 
„veslovali jsme poctivě a Hugh McMinn slíbil, že nás nezbije do 
krve.“
 Uzavírej dohody štědře a často. Ber to jako mou radu – brzy 
zjistíš, že boje jsou špatný způsob, jak někoho k něčemu přesvěd-
čit. Na konci boje si často uvědomíš, že jsi svého soupeře zmlátil 
nebo zabil a přesto jsi nedosáhl svého cíle. Takže nezapomínej na 
dohody.
 Má-li tvůj pirát nervy ze železa a svaly z kamene, zkus používat 
násilí jako výhružku a případný trest, který dodá uzavřeným doho-
dám na pádnosti.

Smrtelná zranění
Když tvůj pirát utrží smrtelné zranění, musíš buď uzavřít dohodu, 
nebo zemřít:

Uzavři dohodu s felčarem, ať už jde o hráčskou či nehráčskou 
postavu: ber to jako normální dohodu.

Uzavři dohodu s hráčskou či nehráčskou postavou, která není 
felčar: ber to jako normální dohodu a navíc si připiš nějaké 
zmrzačení či znetvoření.

Uzavři dohodu s Bohem: ber to jako normální dohodu a 
navíc si připiš ambici.

Uzavři dohodu s ďáblem: ber to jako normální dohodu. Pak-
tování se s ďáblem je hřích, který se počítá do statistik.

Uzavři dohodu s duchem strážným, pokud nějakého máte: ber 
to jako normální dohodu. Strážný duch si navíc odečte 1 od 
svého Ďábla, jak je vysvětleno níže.
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Smrt
Když tvůj pirát zemře, buď se dostav na zúčtování, nebo se staň 
duchem. Hoď Ambicemi proti Duši. Když vyhraješ, můžeš se 
dobrovolně stát duchem. Když prohraješ nebo když odmítneš 
tuto možnost, hybaj na zúčtování.

Zúčtování
Máš-li Ďábla na 0, jsi v očích Božích očištěn a můžeš vstoupit do 
nebe. V opačném případě hoď Duší proti Ďáblu. Když vyhraješ, 
získáváš klidný věčný odpočinek. Když prohraješ, propadneš se 
do Pekla, kde tě čeká věčné utrpení.

Stát se duchem
Zvol hráčského piráta nebo loď. K tomuto cíli jsi poté vázán a 
musíš jej následovat, dokud nedosáhneš klidu nebo dokud nezazní 
poslední polnice.
 Vyber si, jestli se duch tvého piráta stane duchem strážným, 
nebo prokletím.

Jsi-li duchem strážným:
 Před každou nocí dostaneš tolik X, kolik byla tvoje Duše. Utrať 
je v zájmu svého údělu.
 Jako strážný duch můžeš uzavírat dohody za život tvého piráta 
nebo jiných pirátů na palubě. Za každou takto uzavřenou dohodu 
si odečti 1 od Ďábla, a to až do minima 1. Neupravuj svou Duši. 
Jakmile tvůj Ďábel klesne na hodnotu 1, můžeš se kdykoliv vydat 
k poslednímu zúčtování.

Jsi-li prokletím:
 PH ti předá lístek s krutým osudem prokletí. Stáváš se pomoc-
ným Pánem hry a ovládáš právě tento osud. Utrácej jeho Xka a 
dle libosti vnášej do hry jiné kruté osudy způsobené prokletím.
 Kdyby se tě náhodou pokoušel někdo vymítat, odvoď sílu 
kletby od svého dřívějšího Ďábla: s Ďáblem 3 by tě mohl vyhnat 
jakýkoliv kněz či moudrá žena, s Ďáblem 6 už by tě musel vymítat 
sám papež nebo prastará čarodějka.

Opuštění hry a její konec
Jestli tvůj pirát po své smrti dojde k poslednímu zúčtování,  
opouští hru.
 Jestli tvůj pirát natrvalo zanechá pirátství, ať už dobrovolně či 
ne, opouští hru.
 Jestli tvůj pirát splní nebo zavrhne tolik ambicí, že už dále nevíš, 
jak ho hrát, opouští hru.
 Jestli se tvůj pirát vzdá veškerých vazeb na piráty jiných hráčů, 
loď a posádku, opouští hru.
 Jestli se tvůj pirát stane tak zkaženým a bezohledným hříšní-
kem, že už ho dále nebudeš chtít hrát, opouští hru.

Když ze hry poprvé odejde hráčská postava, její hráč si může 
vybrat:

vytvoří si nového piráta a bude pokračovat ve hře
stane se pomocníkem PH a převezme vládu nad některými 

krutými osudy a cizími postavami
nebo ukončí hru; toto sezení je sezením posledním

Když ze hry podruhé odejde hráčská postava, hra končí. Nemáte 
na výběr, tohle je vaše poslední sezení.
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Krutý osud
Kdykoliv do hry vložíš nějaký z krutých osudů, napiš jeho jméno 
a podrobnosti na lísteček. Ten polož na stůl, kde si ho všichni 
mohou prohlédnout a přečíst.
 Na začátku prvního sezení vylož do hry tři kruté osudy: 
naléhavost (brzy; The Resolute, válečná loď jeho veličenstva s 22 
děly a Profilem 11), potřeba (zásoby a čerstvá voda) a opotřebení 
a poškození. Pokud některá z hráčských postav utrpěla prokletí, 
vylož na stůl navíc ještě krutý osud prokletí. 
 Pán hry vlastní všechny kruté osudy a také o nich rozhoduje. 

Bouře
Když přijde bouře do hry, začne pronásledovat pirátskou loď, na 
níž – pokud ji dostihne – poté zaútočí stejně jako jiná loď. Pro 
Profil bouře hoď jednou kostkou a přičti 8.
 Hraj bouři jako nelítostného nepřítele, krvelačného kapitána, 
který nebere ohledy na sebe ani svou posádku. Graduje v každé 
situaci a nepotřebuje házet na Troufalost.

Boží zúčtování
Vnes boží zúčtování do hry, kdykoliv uznáš za vhodné. Určitě ho 
vnes do hry, pokud tě o to požádá hráč kapitána.
 Bůh nabídne kapitánovi dohodu. Bůh totiž může ze hry odstra-
nit libovolný krutý osud. Bude-li dohoda uzavřena, zapište ji na 
lísteček s božím zúčtováním.
 Pokud později hráč dohodu neplní, Bůh mu nemusí nutně 
sebrat kostky z nějakého hodu, může jej místo toho zatratit. Kapi-
tán utrpí zatracení. Obzlášť rozhorčený Bůj provede obojí.

Choroba
Když přijde choroba do hry, vplíží se na pirátskou loď a napadne 
posádku. Bojuje stejně jako skupiny nepřátel – pro její Troufalost 
si hoď dvěma kostkami a zvol tu vyšší.
 Je-li ve hře potřeba, prostopášnost nebo šílenství, dej chorobě 
Profil o 1 vyšší, než jaký má posádka (budeš tedy házet 7 kost-
kami). Jsou-li ve hře dva nebo všechny tři z těchto osudů, dej jí 
Profil o 2 vyšší (a házej 8 kostkami).
 Pokud choroba v boji zvítězí, uprav Profil posádky podle 
výsledku.

Konstáblův sbor
Kdykoliv některý z hráčů způsobí rozruch v přístavu, můžeš do 
hry uvést konstáblův sbor.
 Když přijde konstáblův sbor do hry, dostaneš nehráčskou 
postavu konstábla a jeho sbor. Vytvoř je jako obvyklé nehráčské 
postavy.

Královi zmocněnci
Královy zmocněnce můžeš do hry uvést, kdykoliv se bude některý 
z hráčských pirátů potulovat v přístavu.
 Nabídni příslušnému hráči domluvu jménem Krále.
 Dohodu zapiš na lísteček Králových zmocněnců a nech ji ve 
hře, dokud nebude naplněna.

Loď
Kdykoliv se hráčská loď stane terčem útoku či pronásledování, 
vnes do hry loď či lodě. Vytvoř je jako obvyklé nehráčské postavy.
 Loď má kapitána, posádku a děla. Kapitána a posádku vytvoř 
jako obvyklé nehráčské postavy. 
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Mrtví a zranění
Mrtvé a zraněné vnášej do hry tak, jak si to žádají souboje lodí a 
posádek.
 Dokud jsou mrtví a zranění ve hře, odečti 1 z Profilu posádky.

Naléhavost
Naléhavost můžeš do hry vnést, kdykoliv shledáš za vhodné a 
jsou-li pro ni odpovídající podmínky. 
 Když přijde naléhavost do hry, jmenuj nějaký jiný krutý osud 
– ten již brzy přijde do hry. Hoď kostkou. Padlé číslo si pozname-
nej na lísteček s naléhavostí.
 Kdykoliv se ti zlíbí, při chvilkovém klidu nebo v dramatické 
situaci, hoď kostkou: 
 Pokud na kostce padne jedno z čísel, která jsou poznamenána 
na lístečku s naléhavostí, naléhavost se vyplnila. Opouští hru a 
místo ní přichází do hry příslušný krutý osud.
 Pokud padne jiné číslo, připiš ho k ostatním číslům na lísteček.

Nepřízeň osudu
Nepřízeň osudu vlož do hry, pokud některá postava uzavřela 
dohodu s ďáblem, ale ďáblovi připadá, že se dohodou neřídí.
 Pamatuješ, jak jako Pán hry musíš při hodech na úspěch zahazo-
vat jednu čtyřku, pětku nebo šestku, protože ďábel stojí při svých? 
 Tak teď už nemusíš.

Nespokojenost
Nespokojenost můžeš do hry vnést, kdykoliv ti to přijde vhodné, 
ale nejprve varuj hráčské piráty a dej jim možnost usmířit se se 
zbytkem posádky.
 Pokud tě nějaký hráč požádá o uvedení nespokojenosti, bez 
prodlení tak učiň.
 Vyskytnou-li se ve hře zároveň nespokojenost a zatčení, propusť 
některé členy posádky ze zajetí a uveď do hry špehy a zabijáky.
 Vyskytnou-li se ve hře zároveň nespokojenost a stojaté vody, 
nebo nespokojenost a bouře, pak musí kapitán uzavřít dohodu s 
posádkou, nebo bude hozen přes palubu.
 Vyskytnou-li se ve hře zároveň nespokojenost a peklo, posádka 
zaútočí na kapitána a všechny jeho zastánce, zaslepená krvelačnou 
touhou po pomstě.
 Vyskytnou-li se ve hře zároveň nespokojenost a jiné lodě, musí 
kapitán ještě před započetím boje uzavřít dohodu s posádkou.
 Vyskytnou-li se ve hře zároveň nespokojenost a potřeba, pak 
jakmile piráti okradou nějakou kořist, nebo dorazí do přístavu, 
nebo narazí na ostrov domorodců – odstraň ze hry potřebu a 
místo ní uveď prostopášnost.
 Pokud je již jedna nespokojenost ve hře a měla by přijít druhá, 
místo toho vnes do hry jedno z následujícího: špehy a zabijáky 
(kteří zastupují zradu), potřebu (která zastupuje úmyslné plýtvání a 
ulejvání se) nebo dokonce opotřebení a poškození (které zastupují 
zanedbávání či sabotáž).

Opotřebení a poškození
Opotřebení a poškození vnášej do hry tak, jak si to žádají souboje 
lodí a ostatní kruté osudy.
 Dokud je opotřebení a poškození ve hře, odečti 1 z Profilu The Dagger.

Peklo
Peklo můžeš do hry vnést, když jsou splněny všechny tři následují-
cí podmínky: kapitán je zatracený, ve hře je prostopášnost a jeden 
z hráčských pirátů někoho zabije.
 Když peklo přijde do hry, piráti propadnou nekontrolovatelné-
mu frenetickému násilí, začnou zabíjet, mučit, znásilňovat a páchat 
kanibalismus. To ovlivní většinu či všechny z nehráčských pirátů a 
všechny hráčské piráty, kteří se rozhodnou nevzdorovat.
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 Pokud se hráč rozhodne vzdorovat, hodí si za svého piráta Duši 
proti Ďáblu.
 Jestliže v hodu neuspěje, pirát propadne peklu spolu s ostatními 
(a hráč by to měl nebojácně vykreslit). Spáchá-li přitom hříchy, jichž 
se dosud nedopustil, ty zanechají na jeho duši patřičnou stopu.
 Pokud hod vyhraje, může si se svým pirátem nakládat dle svého.

Pevnost
Vnes do hry pevnost, když štěstěna piráty k nějaké zavede. Vytvoř 
ji jako obvyklou nehráčskou postavu.
 Pevnost má velitele, osádku a děla. Vytvoř velitele a osádku jako 
obvyklé cizí postavy.
 Pevnost nelze pronásledovat jako klasickou loď a ona sama 
samozřejmě nemůže nikoho honit. Piráti by však měli bojovat, aby 
se k ní přiblížili – nejdřív vzdálenost na dálku, potom děla bok po 
boku, nakonec abordáž.

Potřeba
Potřebu vnes do hry, když se pirátská loď už drahnou dobu 
potlouká po moři.
 Jakmile uvedeš potřebu do hry, řekni, čeho má posádka 
nedostatek. Uvažuj zeširoka: například takové bloudění znamená 
potřebu zorientovat se, být zaskočeni bouří způsobí sháňku po 
předvídavém navigátorovi.
 Jestliže potřeba přežije do konce sezení, uveď do hry další krutý 
osud. Jaký konkrétně, to záleží na povaze potřeby. Zvol si jeden 
z choroby, nespokojenosti, nové potřeby, opotřebení a poškození 
nebo stojatých vod.

Prokletí
Vnes prokletí do hry, když nějakého z hráčských pirátů prokleje 
člověk s dostatečným nadáním či autoritou k vynášení kleteb.
 Když je prokletí ve hře, tak kdykoliv pirátská loď hledá svou 
kořist, můžeš té lodi nakoupit ochranu, jako kdyby kapitán zvoli 
kořist o 1 dražší. Navíc dostaneš do každého souboje 2 X (toto je 
jediný způsob, jak můžeš coby Pán hry získat Xka). A do třetice 
smíš provádět záludné divočiny s jinými krutými osudy (mnohé 
osudy to dávají volnou ruku, ale jejich objevení nechám na tvé 
vlastní představivosti).
 Kletby se lze zbavit buď tak, že ji původní osoba odvolá, nebo 
že ji někdo s ještě větším talentem či autoritou vyruší.

Prostopášnost
Když do hry přijde prostopášnost, piráti propadnou obžerským, 
orgastickým slastem. To se automaticky týká všech nehráčských 
pirátů a všech hráčských pirátů, kteří se rozhodnou nevzdorovat.
 Hráč, který se rozhodne vzdorovat, si za svého piráta hodí Duši 
proti Ďáblu.
 Jestliže hod prohraje, pirát propadne hrátkám spolu s ostatními 
(a hráč by to měl peprně vykreslit). Spáchá-li přitom hříchy, jichž 
se dosud nedopustil, zanechá to patřičné šrámy na jeho duši.
 Pokud hod vyhraje, může si se svým pirátem nakládat dle svého.

Rozdělené cesty
Kdykoliv se piráti rozdělí, vnes do hry rozdělené cesty. Pomocí 
tohoto lístečku můžeš rozpůlit stůl (levá a pravá strana, nebo 
sever, jih, východ a západ – každému pirátu či každé skupině jed-
nu stranu), takže budeš moci snadno sledovat, které kruté osudy 
se vztahují na koho.

Soukromé osoby
Soukromé osoby vnes do hry, kdykoliv se hráči potýkají s nějakou 
soukromou osobou.
 Vytvoř soukromou osobu jako obvyklou nehráčskou postavu.
Její lísteček použij pro zapisování všech uzavřených dohod.
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Stojaté vody
Stojaté vody nemohou přijít do hry, pokud už je ve hře naléhavost.
 Stojaté vody mohou rovněž znamenat uvěznění na břehu.
 Když přijdou stojaté vody do hry, každý hráč si za svého piráta 
musí hodit na Duši proti Ďáblovi.
 Pokud všichni hráči do jednoho uspějí v hodu, stojaté vody 
nakonec přejdou bez problémů.
 V opačném případě musí každý hráč, který neuspěl v hodu, 
vybrat jedno z následujícího: choroba, nespokojenost či šílenství. 
Ty všechny přijdou do hry najednou. Jen co se pořádně rozbují, 
můžeš stojaté vody vyřadit ze hry.

Šílenství
Když přijde šílenství do hry, začni do svých popisů včleňovat 
nepravdivé prvky, mezi nimi i fantaskní či děsivé věci. Nehráčské 
piráty můžeš nechat chovat se tak, jak ti přijde vhodné v reakci na 
halucinace a získávané podněty. Chování nemusí odpovídat způ-
sobu, jakým jsi postavy vykreslil dříve, ani nemusí dávat smysl.
 Šílenství může mít trvalé následky, skoro jako kdyby tyto noční 
můry byly skutečné – koráb z halucinací může pirátskou loď poto-
pit stejně pečlivě jako skutečný nepřítel. Uveď do hry libovolné 
kruté osudy, které ti přijdou vhodné pro toto šílenství.
 Zatímco bude šílenství postupovat, nechávej hráče pravidelně 
házet na Ambice. Všechny jejich hody porovnej. Pokaždé se zota-
ví pirát náležící hráči s nejlepším hodem, opět se vrátí ke smyslům 
(za úspěch si započítá Xka jako obvykle) a od této chvíle je imunní 
k účinkům šílenství.
 Až i poslední hráčský pirát nabude příčetnosti, vyřaď šílenství 
ze hry spolu se všemi krutými osudy, které zplodilo. 

Špehové a zabijáci
Dokud jsou špehové a zabijáci ve hře, můžeš jednou za sezení 
provést něco z následujícího:

Bez předchozího varování vnést do hry lodě;
Bez předchozího varování vnést do hry  opotřebení a poško-

zení;
Vnést do hry královy zmocněnce, a to přímo na loď;
Podniknout útok na Kapitána.

Zvolíš-li poslední možnost, vyřaď špehy a zabijáky ze hry. Místo 
nich dostaneš nehráčskou postavu zabijáka s Troufalostí 5. Jeho 
Profil vytvoř jako obvykle.
 Hráčské postavy se mohou pokusit odhalit a zneškodnit špehy 
a zabijáky, avšak teprve na začátku třetího sezení, které budou ve 
hře.

Vojáci
Vojáky vnes do hry, když vojsko vtrhne na pirátskou loď, nebo 
když se piráti střetnou s armádní silou.
 Vojáci se skládají z velitele a jeho kumpanie. Ty vytvoř jako 
obvyklé cizí postavy.

Zatčení
Zatčení můžeš do hry vnést, kdykoliv pirát nějakého hráče (nebo 
celá posádka) bude dopaden zástupci zákona, nebo se jim dobro-
volně odevzdá. 
 Pirát (či posádka) je zatčen a uvězněn. Vnes do hry konstáblův 
sbor (pokud ve hře ještě není). Vnes do hry naléhavost (brzy; 
stojaté vody).
 Jestliže pirát nějak uteče svým věznitelům ještě před uskuteč-
něním naléhavosti, vyřaď ji nenaplněnou ze hry. Jinak se s ní pirát 
musí vypořádat ještě před útěkem.
 Pokud pirát neuteče, nabídni mu dohodu, nebo ho poprav. 
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Příležitosti
Příležitostí náleží společně všem hráčům i Pánu hry.

Hlasování
Až dojde na hlasování ohledně jakékoliv záležitosti, předpoklá-
dejme, že posádka hlasuje stejně jako hráčští piráti – jeden pirát, 
jeden zlomek posádky. Každý hráč tak dostane jeden hlas, který 
zastupuje názor jeho piráta a příslušné části posádky. Pane hry, ty 
se hlasování neúčastni a nechej hráče, ať si rozhodnou sami.
 První hlasování ve hře se nejspíš bude týkat volby nového kapi-
tána. Druhé hlasování se možná bude týkat rozhodnutí, jak naložit 
s Tomem Reedem – ale třeba to bude první, kdo ví.
 Bylo by rozumné a odpovídající, kdyby piráti o všech důležitých 
společných záležitostech rozhodovali hlasováním. Právě tak to 
dělal Sirnatý Jack a tak to také dělala většina tehdejších pirátů.
 Povšimněte si ale, že následující pravidla dávají kapitánovi 
několik pravomocí a záležitostí, o nichž může rozhodovat sám bez 
jakéhokoliv hlasování. Pane hry, pokud se v některém z násle-
dujících případů rozhodne kapitán jednat v rozporu se zbytkem 
posádky, jsi povinen poslouchat přání kapitána, nikoliv posádky.
 Ostatní hráči nejsou vázáni ničím podobným. Hrajte své piráty 
tak, jak je chcete hrát: pokud vám kapitán začne šlapat po vašich 
právech, vyřiďte si to s ním za pomoci hodů na úspěch a soubojů 
– stejně jako byste si to vyřídili s nepřítelem.

Kořist
Kdykoliv, když se loď zrovna nachází na moři, může se kapitán 
rozhodnout vyrazit a kořistí. Hráč kapitána řekne, jak tučná má 
kořist být, a Pán hry vytvoří její podrobnosti.
 Zatímco budou piráti brázdit moře v honbě za kořistí, všechny 
kruté osudy stále platí a navíc mohou do hry přicházet i nové.

Hráči kapitána, řekni počet kostek od 2 do 6. To určuje, kolik 
lupu vaše kořist poveze, ale také jak silně bude chráněna. Kořist s 
hodnotou 2 je speciální případ – značí, že hledáte pouze vhodnou 
pláž, na níž můžete vydrhnout svou loď a doplnit zásoby vody a 
potravin.

Pane hry, utrať daný počet kostek – tedy 2 až 6 – k zakoupení 
ochrany pro kořist:

Utrať 2 za kupeckou loď – veze-li kořist 3 nebo 4, bude to 
šalupa; veze-li kořist 5 nebo 6, bude to loď.

Utrať 1 za další loď stejné třídy, která doprovází tu první. 
Kořist rozděl rovnoměrně mezi ně.

Utrať 2 za ozbrojený doprovod, půjde o šalupu nebo loď, to 
záleží na výši kořisti. Utrať 3 za výjimečný doprovod.

Utrať 3 za řadovou loď nebo pevnost, která kořist střeží. 
Utrať 4 za výjimečnou řadovou loď nebo pevnost.

U každé lodi můžeš utratit 1 za výjimečného kapitána nebo 1 
za výjimečnou posádku. V opačném případě budou kapitán i 
posádka obyčejní.

Utrať 1 za to, že na palubě jedné z lodí bude kumpanie vojá-
ků. Utrať 2 za výjimečnou kumpanii vojáků.

Utrať 1 za uvedení některého krutého osudu (například utrať 
1 za uvedení choroby či prokletí na loď).

Utrať 1 za to, že kořist bude před piráty mít obzvláště veliký 
náskok.

Hráči, až vaši piráti dopadnou kořist, hoďte stanoveným počtem 
kostek – tedy 2 až 6. Nepočítejte jen 4 5 6, ale sečtěte všechna 
padlá čísla dohromady. Výsledek je velikost vašeho lupu.



-24- -25-

 Kapitán a proviantmistr rozhodnou, jak s lupem naložit. Poslední 
slovo má kapitán (nezapomeňte smlouvat a uzavírat dohody):

Utrať 3: odstraň ze hry libovolný z těchto osudů: nespokoje-
nost, potřeba nebo opotřebení a poškození.

Utrať 2 a víc: dej libovolnému pirátovy Volna v poměru 1 za 1.
Utrať 1: kapitán získá X.
Zbytek ulož a zapiš na kartu vaší lodi.

Pomocí krádeže (tj. výhrou v hodu na Ambice proti Brutalitě) či 
výhrou v souboji proti tomu pirátu, který zrovna stojí na stráži, 
může kterýkoliv pirát získat plný přístup ke všemu lupu uložené-
mu na palubě. Může ho utratit, uzavírat pomocí něj dohody, nebo 
ho třeba, krucinál, hodit přes palubu, jestli se na to cítí. Jinak to 
může dělat jen kapitán.

Volno
Mít volno znamená pro piráta být na břehu a plnit si vlastní ambi-
ce místo toho, aby musel pracovat na palubě lodi.
 Možnosti tvého piráta v průběhu volna závisí na tom, kolik 
volna dostal od kapitána a jak s ním naloží.

Utrať 1 za práci, o níž připravíš loď.
Utrať 1 za koupel, pokoj a peníze na jídlo a pití.

Tyto první dva body jsou nezbytné minimum, nikoliv jen doporu-
čení. K nim dostaneš ještě skrovné povyražení, které tě opravňuje 
k jednomu sociálnímu kontaktu, jenž potrvá jednu scénu nebo jen 
několik málo scén. Dal-li ti kapitán více než 2 volna:

Utrať 1 za další dvě skrovná povyražení.
Utrať 1 za oblečení a kosmetickou úpravu vhodné do společnosti.
Utrať 1 za pohoštění ostatních, uspořádání večírku či večeře.
Utrať 1 za noc plnou velkolepých prostopášných slastí.
Utrať 1 za vhodný dar zakoupený libovolné osobě.
Utrať 1 za získání přístupu na společenskou událost, která je 

nad tvé postavení.
Utrať 1 za získání přístupu na společenskou událost, na níž se 

setkáš s konkrétní osobou svého výběru.
Utrať 1 za vylepšení svého zázemí na luxusní apartmá, kvalit-

ní víno a dobré jídlo.
Utrať 1 za zajištění anonymity, za změnu svého zevnějšku 

natolik, že tě nikdo nepozná.
Jestliže se tvůj pirát spřáhne s pirátem jiného hráče, každý z vás 
musí utratit 2 za minimální základ, ale od té chvíle může kdokoliv 
utratit 1 bod a zakoupit danou věc pro vás oba. Totéž platí pro tři 
a více pirátů. Jediné omezení je, že všichni piráti musí sdílet stejné 
ubytování, chodit jíst a pít do stejného podniku, všichni navští-
vit stejného krejčího, mít stejné příděly děvek a opia, účastnit se 
stejných společenských akcí, atd.

Zrada
Možná přijdeš na to, že nejlepší a nejjistější cestou k dosažení 
ambicí tvého piráta je uzavřít dohodu se zástupci Krále. Ty najdeš 
v každém přístavu a i když je možné, že kterýkoliv z nich vás 
klidně podrazí, většinu času své slovo dokáží dodržet. Propuštění 
jednoho piráta je nic v porovnání s dopadením lodi a celé její 
zpropadené posádky. 

Naléhavá rozhodnutí
Kdo bude novým kapitánem? Jaké pozice získají všichni ostatní?
 Co uděláte s vrahem Tomem Reedem?
 Co uděláte s anglickou válečnou lodí, která k vám v tuto chvíli 
míří z nedaleké Kingstonské zátoky?
 Jak opravíte svou loď a kde získáte zásoby?

A co potom...?
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Jak vést hru
Znej pravidla, sleduj vyprávění
Představ si Poison’d tak, že jeho pravidla ti při hře nahlížejí přes 
rameno a vyčkávají na chvíli, kdy ve vyprávění dojde k některé z 
daných situací:
 Kdykoliv se semele boj – nastupují pravidla pro souboje.
 Kdykoliv postava piráta trpí nebo odolává bolesti, když se 
vystavuje nebezpečí, když se uchýlí ke lstivosti či pečlivosti nebo 
když napadne někoho bezbranného – nastupují pravidla pro hody 
na úspěch.
 Kdykoliv postava piráta spáchá nový hřích, splní ambici nebo se 
některé ambice vzdá, utrpí novou újmu či utrží smrtelné zranění 
– nastupují pravidla pro změnu piráta.
 Kdykoliv postava piráta něco slíbí, odsouhlasí, vysloví výhrůž-
ku, splní přísahu či ji poruší – nastupují pravidla pro dohody.
 Pravidlům vůbec nezáleží na tom, jaké okolnosti takové situaci 
předcházely. Příležitostně tě jedno pravidlo odkáže rovnou na 
další (třeba ve chvílích, kdy bude někdo smrtelně raněn v souboji), 
ale častokrát tomu tak nebude (jako když některou postavu bodne 
zákeřný zabiják do zad a pak ji hodí přes palubu). Smrtelné zra-
nění si žádá o použití příslušných pravidel, ale je úplně jedno, za 
jakých okolností k němu došlo.
 Rovněž se nebere ohled na to, zda si hráči přejí vyvolat pravidla, 
nebo ne. Hráč si nemůže hodit na Ďábla proti Ambicím, aniž by 
poslal svého piráta do nebezpečí, a obráceně - každé nebezpečí se 
musí vyřešit Ďáblem proti Ambicím, i kdyby se to hráči nelíbilo. 
Tvou zodpovědností je znát pravidla, důkladně sledovat vyprávění 
a ve vhodných situacích pravidla použít.

Vyvolávání soubojů
Hugh McMinn se zmocnil velení The Dagger a nyní se řítí vstříc 
The Resolute, korábu Jeho Veličenstva. „Střílejí po nás, viď,” ptá se 
Hanka, která jej hraje. „Nechci bojovat na dálku, ale bok po boku. 
Zatnu zuby a odhodlaně nás navedu blíž k nepříteli. Plavba pod 
palbou, to je odolávání nátlaku, že?“
 Dávám jí za pravdu. Když odolá nátlaku, místo toho aby opěto-
vala palbu, navede The Dagger do vzdálenosti vhodné pro boj bok 
po boku. Ale ještě předtím se vrhne střemhlav do nebezpečí - to 
když vpluje přímo pod děla The Resolute.
 „Ajaj,“ povídá Hanka, „to neni dobrý. Na Ďábla proti Ambicím 
nemám moc šancí.“
 Tak jako onak tahle situace vyústí v boj. Vždyť Hugh se řítí 
střemhlav přímo proti The Resolute, do prdele! I kdyby Hanka vyhrála 
každičký hod na úspěch, skončí to bojem. A to brzy. Vítězné hody 
neznamenají, že může oddalovat boj do té doby, než jí padne 
neúspěch. Nemůže se donekonečna blížit k Resolute a nikdy k ní 
nedoplout. Kdepak, vítězné hody znamenají, že se boj vyvine 
přirozeným způsobem a Hanka si může diktovat podmínky.
 Uvědom si, že boj není způsoben prohraným hodem, ale jedno-
duše tím, že ve vyprávění došlo k boji.
 No ale pro naše účely řekněme, že Hanka hod prohrála.
 Neúspěšný hod znamená, že můžeš boj vyvolat hned teď. Zhatíš 
tím Hance její plány a překazíš její naděje na výhodné podmínky. 
Famózní! Prohrála v hodu. Chudák Hugh McMinn nedokáže 
nemyslet na vlastní kůži a svou budoucnost. Místo aby nepohnu-
tě vypínal hruď, trhne sebou. Kormidelník to uvidí a otočí loď, 
posádka děl začne pálit. Teď se střílí na dálku, kde má navrch The 
Resolute, nikoliv The Dagger.
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Bojuješ, nebo odoláváš nátlaku?
Co nevidět bude někdo čelit děsivému útoku, tak už to v téhle hře 
chodí. Až k té situaci dojde, zeptej se: „Dobrá, takže tě přetáhl 
pistolí přes zátylek / bodnul kudlou do zad / ti namířil pistoli do 
obličeje a stiskl spoušť / tě popadl a chce tě strhnout přes zábrad-
lí. Budeš bojovat, nebo odoláváš nátlaku?“
 Tohle je nejlepší fígl celé hry. Z nezáviděníhodné situace pro 
postavu udělá příležitost pro hráče. Hráč se tak více emotivně 
zapojuje do utrpení své postavy.
 Kdyby hráč chtěl odolávat nátlaku, ale závažnost útoku ho 
děsila – „Vždyť mi kurva chce uříznout hlavu podělanou pilou, jak to 
myslíš, jestli odolávám nátlaku?“ – poukaž na pravidla, která popi-
sují zacházení se smrtelnými zraněními. Třeba se hráč nakonec 
rozhodne bojovat, to se může stát vždycky, ale vždy stojí aspoň za 
zvážení, zda místo toho neodolávat nátlaku.

Nechci vyhrát souboj, chci...
Dejme tomu, že Špinavec Ben Whitelock už toho všeho měl plné 
zuby a odhodlal se mladému Zebu Harrisovi useknout dlaň. Jinak 
to nepůjde. Ani se smrtí se nespokojí, musí to prostě být dlaň.
 „Připlížím se mladýmu Zebu Harrisovi za záda, až bude stát 
na hlídce,“ vykládá Špinavcův hráč, „a praštím ho klackem do 
kebule. Povalím ho na zem a pak se na něm vyřádím jeho vlastním 
kladivem a dlátem.“
 Stane se to?
 Nejdřív vyřešíme to „připlížím se“. Hráč Špinavce si hodí na 
Ambice proti Brutalitě. Neúspěch zhatí veškeré budoucí plány: 
Mladý Zeb si Špinavce všimne a je na hráči, jak na to zareaguje.
 Předpokládejme však úspěch. Špinavcův hráč si započítá Xka 
za vyhraný hod a my se přesuneme k „praštím ho klackem do 
kebule.“ Jde o útok zezadu, takže Špinavcův hráč bude házet na 
Brutalitu proti Duši. I zde neúspěch znemožní další pokračová-
ní: Špinavec nezasadí pořádný úder, rána se možná jen sveze po 
Zebově lebce a je na jeho hráči, co na to řekne.
 Když budeme opět předpokládat úspěch, jak to bude dál? 
Špinavec Ben Whitelock stále nedostál svého bestiálního plánu, 
pouze si k němu připravil ideální půdu. Mladý Zeb se svíjí v bez-
vědomí a Špinavec se nad ním tyčí s dlátem v ruce.
 Teď je na čase otočit se na Zebova hráče a zeptat se, jak máme 
nacvičeno: „budeš se prát, nebo odoláváš bolesti?“
 Špinavec Ben zajisté doufá v to druhé. To by si pak hráč Mladé-
ho Zeba hodil na Duši proti Ďáblu a nadbytečná Xka by shrábnul 
do kapsy. Špinavec Dan by dokončil svůj ohavný, násilný čin a my 
bychom pokračovali ve hře. Skutek vykonán.
 Ale co když se Zebův hráč bude chtít prát? Šlo by o zápolení 
holýma rukama, boj na pěsti, avšak „usekneš nepřítelovi ruku“ 
není uvedeno jako výhra u žádného stupně gradace. Znamená to 
snad, že mladý Zeb se useknuté dlani vyvleče tak snadno? Oprav-
du mu stačí jen vyvolat souboj? Ano, stačí (tedy prozatím - budouc-
nost zůstává nejistá a boj nože proti noži dokáže leccos zamotat).
 „Ale... ale vždyť jsem ho omráčil a klečím mu na zádech! Jaktože 
se se mnou ještě pere?“ To je trefná otázka. Zeptej se Zebova hráče, 
vsadím se, že pro vás má trefnou odpověď – začne se zmítat, aby se 
vymanil ze sevření, bude kousat, zběsilými pohyby si od pasu vytáhne 
nožík, něco podobného. Jestli nepřijde s odůvodněním, musí odolávat 
bolesti. Nemůže vyvolat pravidla pro boj, pokud boj neodvypráví!
 „Ale vždyť jsem vyhrál v každém hodu! Jaktože nedosáhnu 
svého cíle?“ Tak hele, ty vyhrané hody ti daly Xka, ne záruku 
úspěchu. Nestěžuj si, protože Xka ti pomůžou vyhrát souboj.
 „Tohle je k posrání. Jak mu teda můžu useknout ruku?“ Snad-
no. Přesvědč jeho hráče, aby spolupracoval – buď tím, že nechá 
postavu odolávat bolesti, nebo uzavřením dohody. Ale když nebu-
de druhý hráč souhlasit, vyústí to v boj. A to není zrovna vhodný 
způsob, jak dosáhnout takhle specifického cíle.
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Snad i pravdivé  
skutečnosti o pirátech
Takový typický pirát je dvacátník, maximálně mu táhne na třicet – pirátská 
posádka je sebranka mladých, zdivočelých mužů. Život je tvrdý a člověk 
se hold rychle opotřebuje. Dokonce i pirát, který zbohatne, koupí si plan-
táž na Jamajce a dá se na odpočinek, bude žít jenom tak do padesáti.

Víte, jaký je rozdíl mezi pirátem a korzárem, že? Korzáři se sice také 
plaví na soukromých lodích, ale přímo od koruny mají pověření 
(obvykle sepsané na lejstru) přepadat a potápět nepřátelské lodě, a to 
výměnou za podíl na zisku. Korzárství je legální záležitost, je to vlast-
ně způsob, jak si král efektivně rozšiřuje flotilu, aniž by musel, ehm… 
rozšiřovat flotilu. Oproti tomu piráti přepadají a okrádají kohokoliv, 
nehledíce na to, kdo válčí s kým.
 Piráti, kteří padnou do spárů jakýchkoliv úřadů či oficiálů, mohou 
očekávat zatčení, uvěznění, soud a nakonec šibenici.

Na pirátských lodích vládne demokracie. Posádka si sama volí 
kapitána a pokud s ním není spokojena, může po něm požadovat 
odstoupení a následně si vybrat někoho jiného. Celá posádka rovněž 
hlasuje nad tím, kam se popluje, kde se opatří zásoby a které lodě se 
cestou budou přepadávat.
 Všichni ale moc dobře víme, jak to s takovou demokracií v malých 
skupinách dopadá. Vsadím kilo, že většina rozhodování probíhá spíš 
skrze pletichy a zastrašování než poctivým hlasováním.
 Na druhou stranu, když se člověk ponoří do záznamů a sleduje, 
jakou trasou se ta která pirátská loď plavila, je těžké uvěřit, že její 
posádka plánovala nějak zvlášť dopředu. Třeba se přece jen řídí 
nahodilým hlasováním.

Není pochyb o tom, že pirátské lodě vyplouvají i na dlouhé cesty. 
Zimu stráví třeba v Karibiku, léto podél pobřeží na sever až k 
Newfoundlandu, pak napříč Atlantikem až k pobřeží africké Guineyi, 
kousek dál na jih obtočit další výběžek a vzhůru do Pacifiku. Nebo k 
Madagaskaru. Nebo do Indického oceánu.

Piráti své poklady nezakopávají. To se stalo tak jednou, dvakrát v 
dějinách. Většinou je prohýří za chlast, hazard a děvky. Dokážete 
si představit, jakou vzpruhu zažije místní ekonomika, když připluje 
napakovaná pirátská posádka?
 Posádka lodi obvykle sepíše na papír svá pravidla pro rozdělování 
kořisti, hezky předem a s potvrzením: nejdřív se vyhradí nějaká suma 
na údržbu lodi, pak se dá stranou plat pro tesaře a pro felčara, něco 
padne jako kompenzace za ztracené oči a končetiny. Zbytek se rov-
ným dílem rozdělí mezi všechny piráty, snad jenom kapitán dostane 
čtyřnásobný či pětinásobný díl, víc nic.
 Španělské tolary, tedy stříbrné mince o hodnotě osmi španělských 
reálů, mají zhruba stejnou kupní sílu jako dnešní pětistovky. Dublony 
jsou větší zlaté mince s podstatně větší hodnotou; stačí hrst dublonů a 
máte vystaráno na rok, možná i na déle.
 Podíl řadového piráta z jedné vyloupené lodi mohl činit tak tři, třeba 
i čtyři sta tolarů – to by dneska bylo sto padesát až dvě stě tisíc korun. 
 Většina kořisti však bude v obchodním zboží, nikoliv v mincích a 
prutech. To znamená štůčky látek, žoky tabáku, šedou ambru, velrybí 
olej, koření, barvy, šperky, stříbrné nádobí, třeba i otroky.

Ano, na pirátské lodi narazíte na posádky smíšených ras či národností 
mnohem častěji než dejme tomu na lodích kupeckých či korábech 
Královského loďstva. A to v míře nikoliv malé – někdy bývá i třetina 
či čtvrtina posádky černá. Nemůžete si ale představovat, že každý čer-
noch, který se dostane na pirátskou loď, dostane svobodu. Piráti třeba 
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někdy dobyjí otrokářskou loď a potom otroky prodají kvůli penězům. 
Jindy zas lapí otroky, neosvobodí je, a místo toho je nechají dělat ty 
nejhorší práce na palubě.
 Kdyby bylo třeba narychlo někoho rozeznat, je to snadné: jestli 
drží zbraň, tak to není otrok.

Z doby kolem roku 1700 známe jenom dvě pirátky, Annu Bonnyo-
vou a Mary Readovou. Obě se shodou okolností plavily na lodi bez-
významného piráta jménem Calico Jack – Anna Bonnyová opustila 
svého manžela a utekla s Calicem na moře, Mary Readová se na onu 
loď později nechala naverbovat v přestrojení za muže. Calicovo jmé-
no známe jen díky jeho souvislosti s oběma pirátkami. Po chlapíkovi, 
který okrádal hlavně rybářské lodě, by jinak neštěkl ani pes.
 Takže akorát tyhle dvě. Ovšem ze stejné doby i dále, až do americké 
občanské války, víme o desítkách a desítkách žen, které v převleku za 
muže sloužily v běžné armádě, námořnictvu, nebo kupeckých službách. 
Většinou se na ně přišlo, až když je stihlo zranění nebo těhotenství 
– takže kolik tak muselo být pirátek, které zůstaly neodhaleny?

Některé lodě začnou svou kariéru tím, že je kapitáni koupí a vybaví 
přímo za tímto účelem. Mnoho jiných pochází samozřejmě z kořisti. 
Nicméně pár lodí se na dráhu pirátství vydalo po vzpouře. Život na 
královských lodích totiž může být pro řadového námořníka peklo. 
Práce je to vyčerpávající, bídně placená a navíc spousta mužů byla 
na loď odvlečena násilím a námořníky nedělá dobrovolně. Palubní 
tresty jsou děsivé, vždyť mnozí piráti se své brutalitě naučili v područí 
svých bývalých, královských kapitánů.
 Díky dozoru důstojníků a námořnickým kodexům je na armádních 
lodích stále snesitelněji než na lodích soukromých, nicméně i přinej-
lepším čeká běžného námořníka pořádná bída.
 Potkáte-li piráta s rozpolceným nebo vypáleným jazykem, vězte, že 
to má za vzporu na královské lodi.

V tomto roce, tedy 1701, operuje v oblasti Karibiku kolem 25 pirátských 
lodí. Většinou jde o jednostěžňové nebo dvoustěžňové šalupy s posádka-
mi kolem 80 duší, je mezi nimi jen pár lodí s posádkami až 250 mužů.
 V celém Karibiku kotví jen 4 nebo 5 anglických válečných lodí 
vyhrazených k boji proti pirátům. Aby se kupecké lodě lépe ubránily, 
občas se shlukují do konvojů. Pokud to dokáží zařídit, najmou si 
jednu ozbrojenou šalupu, většinou to však risknou a plují o samotě. 
Piráti jsou sice nepříjemností, ale zdaleka ještě ne hrozbou pro globál-
ní námořní obchod.

Pirátské lodě mívají zhruba stejně velké posádky jako jejich protějšky 
v běžném námořnictvu, ale zároveň mnohem, mnohem početnější 
posádky než lodě kupecké. Kupecké lodě vyplouvají s tak málo 
námořníky, že ani nedokáží střílet ze všech svých děl naráz, a na 
polovině palebných pozic děla docela chybí, to aby bylo více místa na 
náklad. Pro piráty snadná kořist.
 Dvoustěžňová šalupa jako The Dagger bude mít v pirátských službách 
posádku 80 až 120 mužů, ve službách kupců posádku jen 10 až 15 hlav. 
Trojstěžňová pirátská loď o 200 až 300 tunách bude mít posádku zhru-
ba 200 mužů, stejně jako tatáž loď u námořnictva, zatímco na podobně 
veliké kupecké lodi by mužů sloužilo méně než 50.

I s tolika rukama je údržba lodi pěkná dřina. Krom každodenních 
prací je loď nutno několikrát do roka vytáhnout na břeh, položit na 
bok, vypálit a vydrhnout její trup dočista a nahradit všechny zpřelá-
mané či plesnivé fošny. Je to několik dní pekelné dřiny a nepřejte si, 
aby vás přitom zastihl nepřítel.

Mnohé kupecké lodě se vzdají bez jakéhokoliv odporu, obzvlášť 
pokud doslova záříte ochotou sáhnout po nadbytečném násilí. Když 
už přece jenom dojde k námořní bitvě, ta se skládá s některých, nebo 
rovnou všech, následujících fází: pronásledování, krátké či dlouhé; 
občasný výstřel pro vyměření dostřelu; loď s delším dostřelem  
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udržuje tempo a střílí po té druhé; obě lodi si na dálku vyměňují 
palbu; palba se zaměřuje na trup s cílem potopit nepřítele, nebo 
na plachty a stěžně s cílem jej znehybnit; lodě se přibližují, aby se 
mohly zahákovat, ale předtím si ještě vymění boční salvu, hroznou to 
záležitost; ostrostřelci ze stěžňů jedné či obou lodí odstřelují nepřátel-
ské námořníky, dělostřelce a důstojníky; lodě se zahákují a připravují 
k abordáži.
 Pirátské lodi obvykle do kupců nestřílejí s plnou vervou. Boje mezi 
jednotlivými piráty, korzáry nebo královskými loděmi však bývají 
velmi tvrdé.

Dobrá dělostřelecká posádka je celkem přesná a dokáže na rozumnou 
vzdálenost efektivně trefovat nepřátelské stěžně, přestože se loď hou-
pe na vlnách. Výstřel, nabití a další výstřel je záležitostí tří, čtyř, možná 
pěti minut. Námořnictvo si v trénování a sekýrování dělostřelců vede 
ještě lépe než pirátští kapitáni.
 Vaše děla, osobní pušky i pistole střílejí kule s nízkou rychlostí (v 
porovnání s moderními zbraněmi), ale ohromnou ráží: dělové koule 
mají šest, osm nebo dvanáct liber, kule do muškety mají v průměru 
na dva centimetry. Otočná děla přidělaná k palubnímu zábradlí střílejí 
kule o velikosti vajec. A pak nezapomínejme na řetězové střely, které 
trhají ráhnoví a stěžně, ale ani námořníkům nedělají dobře, tyčové 
střely pro totéž, rozžhavené střely pro podpalování lodí a kartáčové 
střely pro sprosté zabíjení.

Ani nevím, jaké vám mám dávat šance, když v boji přijdete ke zranění 
nebo si uženete pracovní úraz. Dřevěné nohy, klapky přes oko, háky 
místo rukou, to jsou všechno skutečné věci. Lodní felčar nejspíš 
nezmůže víc, než že vás štědře napojí rumem a potom vám končetinu 
upiluje, aby vás nezabila infekce.

Pomineme-li nezbytná rizika povolání – mezi nimi pokročilý alkoho-
lismus, tropické horečky, syfilis a samozřejmě rozstřílení na maděru 
– život na pirátské lodi je stejně zdravý jako život na palubě kupecké 
či vojenské lodi, možná dokonce zdravější. Když už nic jiného, 
dostáváte lepší jídlo: v běžném námořnictvu jsou krysy masíčkem 
pro kapitána, zatímco námořníci se musejí spokojit s moučnou kaší 
prožranou moly. Pirátské posádky nemají důvod, proč snášet takové 
útrapy, ty se zkrátka odchýlí od stávajícího kursu a vyplení příbřežní 
města a vesnice. Jestli se to kapitánovi nebude líbit, tak čert ho vem, 
vždycky ho můžou cestou vysadit na nějakém pustém ostrově.

Piráti většinou nenutí zajatce, aby z prkna seskakovali do moře. Pad-
nete-li do ruky pirátům, spíš než procházka po kládě vás čeká hození 
přes zábradlí bez zbytečných ceremonií a ještě pravděpodobnější je, 
že vás popraví mečem nebo pistolí. Vzácně se stává, že piráti vezmou 
rukojmí kvůli výkupnému a v takovém případě s vámi budou naklá-
dat relativně dobře. Nedělejte si ale marné naděje.
 Nejcennějším pokladem kupecké lodi může být tucet mincí nebo 
malý krucifix vykládaný diamanty, přičemž obojí se na palubě snadno 
ukryje. Piráti zajmou cestující a důstojníky, načež je budou mučit, 
dokud jim nevyzradí, kde se poklad ukrývá. Někdy mučí nebo popra-
ví kapitána za to, že před nimi utíkal, že opětoval palbu, nebo čistě z 
toho důvodu, aby se jeho následník víc obával pirátů.
 Jste-li členem pirátské posádky, jako běžný trest za středně závažné 
prohřešky čekejte vysazení na pustém ostrově. Třeba to nějak přežije-
te. Ačkoliv piráti dokáží vymyslet velmi důmyslné způsoby popravy a 
někteří je i s oblibou praktikují, pokud vás čeká rozsudek smrti, pak 
pravděpodobně jen v podobě oprátky. Jak na moři, tak na souši.

Nezkoumal jsem skoro žádné zdroje! Většinu těchto „skutečností“ 
jsem vytáhnul z knihy Under the Black Flag (český překlad zatím 
není) od Davida Cordinglyho (který je nejspíš spolehlivým sekundár-
ním zdrojem). Některé si ale jenom tak tahám z prstu (a nebude jen 
jedna). Které, to nepovím.
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Přímé vlivy:
Paul Czege

Graham Walmsley
Meguey Bakerová

Emily Care Bossová
Julia Bond Ellingboeová
Joshua A. C. Newman
Elisabeth Shoemakerová

Anna Kreiderová
The Forge www.indie-rpgs.com

The Mountain Witch od Tima Kleinarta
Steal Away Jordan od Julie Bond Ellingboeové

Lobscouse & Spotted Dog od Anny Chotzinoff  Grossmanové 
a Lisy Grossman Thomasové

Lonesome Cowboy od Joanny Estepové a Carolyn Drewové
Master & Commander: Odvrácená strana světa od 

Petera Weira
Hry a komiksy Random Order od Jamese V. Westa

Piráti od Romana Polanskeho
Rogue’s Gallery od rozličných umělců

Under the Black Flag od Davida Cordinglyho
samozřejmě Piráti z Karibiku od Disneyho

InSpectres od Jareda Sorensena
Sorcerer od Rona Edwardse

Ta kniha o pirátech, kterou jsem četl v roce 2002, ať už se jmenovala 
jakkoliv. Ten spisovatel byl fakt blázen do „prvních demokratů“.
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bez vašich reakcí a testování by to nešlo

Přidejte se k diskuzi!
Přijďte na fórum Lumpley Games na Forge:

www.indie-rpgs.com
Nebo se přidejte k českým diskuzím na RPG Fóru:

www.rpgforum.cz


