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Cizinec: 
R o m a n c e
c i z í c h 
p l a n e t
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Hra, kterou právě čtete, vám umožní s přáteli ode-
hrát hru žánru planetary romance. Využívá prvků 
pulpu a je asi nejblíže některému ze šestákových ro-
mánů, které dříve vycházely. 

Základní schema hry je v podstatě velice jednodu-
ché – na cizí planetě (většinou na nižším stupni vý-
voje než Země), kterou utlačují zlí okupanti, havaru-
je Cizinec (pozemšťan, který je cizincem v tomto ci-
zím světě), do kterého se zamiluje místní princezna, 
která mu pomůže sjednotit místní kmeny nebo rasy 
utlačované okupanty… a společně vyrazí do boje 
proti nepříteli. Ať již je povede k vítězství nebo po-
rážce, hra je příběhem odvahy a udatnosti v boji za 
svobodu, stejně jako osobním příběhem o výjimeč-
ném hrdinovi a jeho romanci s místní princeznou.  

Příběh tak obsahuje cizí světy, neznámé rasy, od-
vážného hrdinu, krásnou princeznu a zlotřilé nepřá-
tele - výsledkem může být „pulpová“ hra, která bude 
přímo dýchat atmosférou a bude plynout jedním de-
chem (podobně jako kdysi šestákové romány pod la-
vicí). Inspiraci pro podobné příběhy může být knižní 
série Barsoom od R.A. Burroghse (která pojednává o 
Johnu Carterovi a jeho příhodách na planetě Mars), 
kniha Almuric od R.E. Howarda, Hvězdná trilogie 
(jejíž součástí je i kniha Out of the silent planet) od 
C.S. Lewise, série Gor od Johna Normana nebo filmy 
Flash Gordon a nejnověji Avatar Johna Camerona.

Hráči a vypravěči
Hra je optimálně určena pro čtyři až šest hráčů. 

Lze ji hrát s více i méně hráči, ale bylo by třeba hru 
určitým způsobem přizpůsobit. 

Většina hry se soustředí kolem jedné hlavní posta-
vy, kterou ztvárňuje jeden hráč a ostatní představu-
jí Vypravěče. 

Postavu Cizince převezme jeden z hráčů, bude za 
ni hrát a určovat směr, jakým se hra bude vyvíjet. 
Buďte si vědomi toho, že na hráče postavy je kladen 
určitý důraz a zodpovědnost za směřování děje. Svou 
postavu si může hráč vytvořit, jakou chce (za před-
pokladu, že Cizinec bude vysoký, fyzicky zdatný, od-
vážný a pohledný). Další z hráčů bude představovat 
Planetárního vypravěče a bude hrát za okupanty a 
popisovat všechny hlavní situace ve hře – předsta-
vuje také prostředí planety, zvířata a podobně. Další 
hráči představují Vypravěče ras. Každý z nich bude 
mít na starosti jednu z ras, kultur nebo klanů, kte-
ré planetu obývají, a bude hrát za její členy, rozho-
dovat o chování rasy a vyprávět scény, kde její členo-
vé vystupují. 

Ve chvílích, kdy jednotliví Vypravěči ras nevyprá-
vějí nebo se příslušníci jejich ras neobejdují ve scé-
nách, mohou našeptávat hráči Cizince, jak postupo-
vat a radit mu. Jeho cíl (porážka okupantů) je totiž 
i cílem rasy, za kterou vyprávějí. Hráči u toho musí 

skutečně ztlumit hlas a šeptat, protože tak se odli-
ší, že ve scéně nevystupují, ale pouze pomáhají a na-
šeptávají.

Vlastnosti a kostky
Pokud se Cizinec dostane do konfliktu, pak v něm 

užívá své vlastnosti a využívá toho, že je z jiné pla-
nety – na každý hod, který hází, má vždy 3 kost-
ky. K tomu si může přidávat další kostky štěstí, které 
může sbírat. Na začátku hry má dvě.

Vypravěči ras si k  hodu nepřidávají žádné vlast-
nosti a využívají tak jen kostky štěstí. Každá rasa má 
na začátku hry 4 kostky štěstí, které mohou používat 
v konfliktech.

Planetární vypravěč má na začátku 4 kostky štěstí a 
kromě toho si v konfliktech také přidává další kostky 
podle okolností, za kterých ke konfliktu došlo – na 
jeden hod si takto může přidat 1-3 kostky. Kromě 
toho má také vlastnost pozice, které určují sílu oku-
pantů na planetě. Jejich sílu určíte dle konkrétní hry, 
ale standardně mají okupanti na začátku hry pozice 
rovné 10 (je tak vidět, že ani spojené rasy nemají bez 
Cizince proti okupantům šanci).

Kostky štěstí – jsou to další kostky, které se dají při-
dat k hodu v konfliktu. Pokud na nich padne úspěch 
(hod 4-6), pak jsou ze hry odstraněny. Pokud padne 
neúspěch, vracejí se do banku a hráč je může použít 
při jiném hodu.



3)

Příprava na hru
Na začátku se pobavte o tom, jakou hru byste chtěli 

hrát a společně se domluvte, jaká by měla být plane-
ta, na které Cizinec ztroskotá. Rozhodněte se, kdo za 
něj bude hrát (a buďte si vědomi toho, že je to důle-
žitá úloha) a kdo bude hrát za ostatní Vypravěče. Vy-
pravěči ras zhruba připraví své rasy, za které budou 
hrát (např. Z´Xvellové - čtyřruké bílé bytosti žijící v 
podzemí, Vrrauové - humanoidní kočkovité šelmy 
bojující šavlemi, Ataiové - lidem podobná rasa s na-
zelenalou kůží a černýma očima, kteří si staví měs-
ta nebo N´Lik´W´Daaové - arboreálové s červenou 
srstí, kteří si staví své příbytky v korunách stromů) 
– detaily se doladí v průběhu hraní. Při jejich vymýš-
lení záleží na vaší fantazii, ale rasy by měly být dosta-
tečně podivné a zajímavé, aby stálo za to s nimi hrát 
a objevovat je. Nebojte se klišé a toho, že jsou snad 
vaše rasy nerealistické – pokud jsou zajímavé, pou-
žijte je. Platí zde jen jedno pravidlo – jedna z nich 
musí být lidem podobná, protože z ní bude pocházet 
princezna, která se do Cizince zamiluje (je to přeci 
planetární romance!).

Poslední krok představuje společné vytvoření oku-
pantů, kteří planetu ovládají a utlačují a proti kte-
rým se bude bojovat (a za které bude hrát Planetár-
ní vypravěč). Může to být jiná rasa, nějaká skupina 
v rámci ostatních ras, která zotročila ostatní a vládne 

jim nebo dokonce nějaká kultura nebo rasa z jiného 
světa, která si tuto planetu podmanila. Při její tvorbě 
platí opět jedno pravidlo – a to, že tato rasa nebo kul-
tura je zlá, krutá a ošklivá (je to přeci jen pulp, pro-
tivníci musí být dostatečně záporní, aby měl hrdina 
motivaci proti nim bojovat!).

Záběry z planety 
Následuje představení planety a prostředí. Kaž-

dý z hráčů nyní dostává možnost vnést do hry ně-
jaký prvek, který v ní chce a který by se v ní nějak 
měl projevit. To je provedeno pomocí několika scén, 
které vytvářejí jakoby roztřesený a nekvalitní filmo-
vý záznam, který někdo o planetě natočil. Hráči tím-
to způsobem popíší nějakou scénu a prvek, který ve 
hře chtějí (záběr na okupanty popravující zajatce bez 
soudu určuje, že si okupanti s nějakým právem ne-
lámou hlavu a provádějí genocidu místních obyva-
tel; záběry zotročování místních a velké koncentrač-
ní tábory určují, že okupanti berou otroky; útok po-
vstalců na mohutných mastodontech proti okupač-
ním silám – rasa využívá mohutná zvířata k boji jako 
tanků; atp.).

Hra a hraní
Pak již následuje hra samotná.

První scéna
První scéna se soustředí na to, jak se Cizinec do-

stal na planetu. Většinou tedy bude spočívat v havá-
rii jeho hvězdné lodi na planetu (ale není to samo-
zřejmě jediné možné řešení).  Hráč Cizince scénu 
uvede, popíše okolnosti, za kterých došlo k havárii a 
ve chvíli, kdy se loď řítí atmosférou, přebírá vyprávě-
ní Planetární vypravěč, jež popíše dopad lodi a do-
vypráví havárii. Pokud na palubě lodi byli další lidé, 
pak všichni zahynou a jediný přeživší je Cizinec, kte-
rý se vynoří z vraku na úplně cizí planetě a pod ci-
zím sluncem…

Hráč si může určit, co všechno má Cizinec u sebe. 
Jde o věci, které dokázal zachránit ze zbytků lodi – 
většinou na sobě bude mít zbytky skafandru, v ruce 
laserovou pušku s omezeným množstvím nábojů a 
nějaké vybavení. 

Průběh hry
Hra spočívá v tom, že Cizinec, který přistál na pla-

netě, se nakonec zapojí do povstání proti zlým oku-
pantům. Přestože jeho záměry jsou zpočátku roz-
hodně jiné (většinou dostat se z planety pryč), po-
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stupně se rozhodne pomoci místní obyvatelům, kte-
ří jsou utlačováni (často protože se zakouká do míst-
ní princezny, která jej miluje – to je pravidlo!) nebo 
mu nic jiného nezbývá (jediný kosmodrom na pla-
netě je v hlavním městě ovládaném okupanty). Po-
stupně si získá důvěru ras a kultur, které na planetě 
žijí (a ovládají je vypravěči ras), složí zkoušky přije-
tí do kmene a podobně. Poté je sjednotí v boji proti 
okupantům a vede je do boje.

Vyhodnocování konfliktu
V případě, že ve hře dojde k nějakému konfliktu, 

vyhodnocuje se hodem šestistěnných kostek. Obě 
strany vezmou počet kostek, které mají a hodí – kaž-
dá kostka, na které padlo 1-3 je považována za neú-
spěch, všechny, na kterých padlo 4-6 jsou považová-
ny za úspěch. Strana, která má více úspěchů v kon-
fliktu vítězí a dovypráví, jak se konflikt vyvinul a co 
se stalo. 

Cizinec si v hodu počítá vždy trojici kostek (proto-
že je výjimečný cizinec z jiné planety) a může dle li-
bosti přidávat kostky štěstí, které má. Každá kostka 
štěstí, na které padne úspěch je po hodu odstraně-
na a hráč o něj přijde, kostky s neúspěchy se vracejí 
do banku a může je použít zase příště. Stejně mohou 
kostky štěstí užívat Vypravěči. Vypravěči ras jsou na 
nich dokonce závislí, protože žádné jiné kostky ne-
mají. Planetární vypravěč si k hodu připočítává 1-3 
kostky za okolnosti konfliktu (okupanti mají přesi-

lu, obklíčili Cizince a jeho vojáky, atp.) a může stejně 
využívat kostek štěstí.

Vypravěč má také vlastnost, která se jmenuje po-
zice. Ta se může různit hru od hry, ale standardně je 
pozice okupanta na planetě rovna 10. Ve chvíli, kdy 
Cizinec s pomocí ras, jejichž důvěru si získal, vede 
akce, které mají ohrozit pozice okupantů (vede vo-
jáky do boje proti menším jednotkám, otrokářským 
skupinám nepřítele, osvobozuje zajatce nebo otroky, 
útočí proti opevněným pevnůstkám nepřítele, sabo-
tuje jejich zásobovací trasy, provede atentát na ne-
přátelské generály a podobně), rozhodne se o vý-
sledku konfliktu hodem. Pokud Cizinec uspěje, zís-
kává kostku štěstí a pozice protivníka je snížena o 
jedna (nebo až o tři, pokud se na tom hráči dohod-
nou před hodem dle významu akce).

V  tomto úsilí mu mohou pomáhat Vypravěči ras 
tak, že k jeho hodu přidávají své vlastní kostky štěstí 
(ve chvíli, kdy na akci jejich příslušníci participují a 
oni se podílí na vyprávění situace). V případě úspě-
chu získávají také kostku štěstí jako Cizinec. 

V  případě, že Cizinec prohraje, zůstává pozice 
okupantů nezměněna a Planetární vypravěč získává 
dvě kostky štěstí.

 „Smrt nebo sláva!“ 
Ve chvíli, kdy má Cizinec důvěru všech ras a po-

malu se blíží zavírací hodina čajovny, kde hrajete 

nebo je již pozdě, můžete se rozhodnout, že hru vy-
řešíte způsobem „smrt nebo sláva!“. V takovém pří-
padě příslušníci utlačovaných ras vyrazí en masse 
proti okupantům a vše se rozhodne v jediné obrov-
ské bitvě. Cizinec i utlačované rasy v tomto konflik-
tu využijí všechny své kostky, které mají k dispozi-
ci a Planetární vypravěč promění všechny své pozi-
ce na kostky (jedna pozice je jedna kostka štěstí) a 
hází také veškerými dostupnými kostkami. Výsledek 
se zjistí jediným hodem. 

Způsob hry
Povšimněte si, že mnoho aspektů hry a příběhu je 

v  Cizinci definováno dopředu. Velké množství as-
pektů hrdiny i světa je definováno pravidly, stejně 
tak žánrový příběh je jasný dopředu. Neberte tyto 
věci jako nějaká stresující omezení vaší představi-
vosti – chápejte je spíše jako základní kameny pro 
vaše nápady. Snažte se odehrát a využít tu základní 
kostru co nejlépe a nejnápadněji, ale klidně je měň-
te, pokud to bude zajímavé. Vyžívejte se v detailech 
a popisech scén, nebojte se kreativně používat klišé. 
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A l t e r n a t i v n í 
možnosti hraní

Nemusí se jednat o planetary romance a postavu, 
která se zřítí na cizí planetu. Stejně dobře budou pra-
vidla fungovat o pro další hry s  jedním ústředním 
hrdinou. 

Může jít třeba o hru v kyberpunkovém dys-
topickém světě, kde hlavním hrdinou bude 
klon vůdce totalitního státu, který bude po 
odebrání orgánů na transplantaci vyhozen 
na smetiště. Tam ho ale zachrání obyvatelé 
nižších pater a po sjednocení různých skupin 
a frakcí povede revoluci proti vládě. 

Může jít o fantasy příběh o cizinci, který 
přijde do království, které ovládá uzurpátor 
trůnu, který vládne tvrdou rukou, a jeho vo-
jáci vraždí a vypalují na potkání. Nově pří-
chozímu se podaří sjednotit rozhádané baro-
ny a knížata k boji proti tyranovi a povede je 
do boje. 

Stejně dobře tak ale může jít o hru ze sou-
časnosti, kde se hrdinovi, který se vrací z ci-
ziny do své rodné země, kde vládne diktátor, 
podaří spojit různé opoziční strany a skupi-

ny a nenásilnou revolucí zvítězit nad utlačo-
vateli. 

Vždy půjde o příběh výjimečného jedince, který 
povede utlačované do boje proti utlačovatelům a na 
vůdci tohoto boje bude silný důraz. Nemusí jít vždy 
o „cizince“, ale pokud jde o cizí neznámé prostředí, 
většinou to bývá nejlepší řešení. Platí, že ve chvíli, 
kdy vám nevyhovuje žánr planetary romance nebo 
chcete vyzkoušet jiné prostředí, můžete využít tyto 
pravidla a zvolit si kulisy vaší hry podle vlastního 
uvážení.

I n g r e d i e n c e
Zde můžete najít soupis ingrediencí, které poslou-

žily jako stavební kameny při tvorbě této hry:
Obrazové:

Osamělý cizinec v cizí zemi – osamocený 

poutník v cize se tvářícím prostředí.
Polibek pod oblohou cizí planety a ne-

známým měsícem – romance cizích pla-
net… pokud toto není planetary romence, 
pak již nic.

Souboj a nepřátelství, které vypadá veli-

ce pulpově.

Hráčská ingredience:
Šepot – ostatní hráči (kteří hrají Vypravě-

če jednotlivých ras) ve chvíli, kdy nevyprávě-
jí, mohou našeptávat hráči Cizince, jak po-
stupovat nebo co má dělat, protože jeho cíl je 
i jejich cílem.


