
Na kraji
hra pro jednu postavu, tři hráče a 2krát tři GM, dohromady ve třech lidech.

Ten kdo je na kraji má jen jediný krok
Má na rozmyšlenou jedinou chvíli
Už stojí na kraji a má se rozhodnout
Ten kdo je na kraji, váhá

C&K Vocal - Na kraji

Toto je hra o cestě. O překážkách, které na člověka číhají, o nepřátelích, kteří ho potkají a 
o cíli tam někde v dáli, nejasném, ale o to víc žádoucím.

Hra se odehrává ve třech časových rovinách – na začátku cesty, uprostřed usilovného 
hledání a pak těsně před cílem. Všechyn roviny jsou spojeny osobou jednoho člověka – 
hlavní postavy hry. Každou ale vypráví jiný hráč, a ve vyprávění se hráči střídají. Teprve 
na konci se ukáže, proč a za čím se protagonista vydal, a jestli toho vůbec dosáhl.

Ke hře budete potřebovat tužku a list papíru pro každého hráče (zhruba velikosti A5), a 
dále hrst žetonů (mince, skleněné čočky nebo třeba pokerové chipy). Tak, jak je hra 
napsána, počítá se 3 hráči. Autoři se nepokoušeli vytvářet varianty pro jiný počet hráčů, 
ale domnívají se, že systém tomu v podstatě nebrání.

Při tvorbě jsme použili ingredienci Retrospektiva a Prodictum a obrázkové ingredience 
Souboj (9), Cesta (2) a Splněný sen (8).
Další inspirací nám byly hry Penny for my thought, Land of Nodd,  v menší míře Polaris 
a Shock a dále film Fontána.

Zahájení

Úplně na začátku hry hráči napíšou na kousky papíru tzv.  triggery. Ty budou později 
sloužit jako vodítko pro zahájení každé scény. Vhodný trigger může být například „Noční 
nebe“, „Zácpa v ulicích“ nebo například „Novorozené dítě“. Je třeba aby triggery nebyly 
příliš vágní (pak je těžké se inspirovat), ale ani příliš konkrétní. Například trigger 
„Obloha“ pravděpodobně nenavede ostatní k ničemu zajímavému. „Obloha v nočním 
městě“ je výrazně lepší. Naopak „Noční obloha v Praze, nad kopulí pražského planetária“ 
už je příliš konkrétní.

Každý hráč napíše celkem 6 triggerů, tak, aby je ostatní neviděli. Pak je všichni společně 
nasypou do misky a promíchají.

Dále je potřeba dovědět se něco o postavě, kterou budete společně hrát. Rozhodněte se, 
jestli postava bude muž nebo žena. Další podrobnosti stanovte následovně:

Každý hráč napíše na papír před sebou 4 otázky. Může to být něco zcela obyčejného, jak 
třeba „Jak je postava vysoká?“ nebo „Je postava černoch?“. Také se můžete zeptat na 
názory postavy, například „Mylsí si, že účel světí prostředky?“ nebo „Má ráda riziko?“. 



Pokud chcete, zeptejte se i na něco úplně absurdního: „Kde se rodí sny?“ případně 
„Kdyby se postavě ztratil stín, kam by šla hledat nový?“ nebo třeba „Kolik hodin je 
možné být zcela šťastný?“

Pamatujte, že tyto otázky jsou to jediné, co o postavě víte na začátku hry. Nezapomeňte 
se zeptat na všechno důležité. Nebo spíš: na cokoli se zeptáte, to asi důležité bude.

Pak každý hráč podá svoje otázky tomu po levé ruce. Ten napíše odpověď na každou z 
nich a podá papír dál. Znovu ke každé otázce přibude odpověď, a pak se papír vrátí k 
autorovi otázek. Ten si vybere z každých dvou nabízených odpovědí jednu a pak ji i s 
otázkou nahlas přečte. 

To, co je přečteno, se stává faktem, který na začátku příběhu platí.

Poznámka autorů: podobnou mechaniku jsme poprvé potkali v Penny a líbilo se nám, jak 
vytváři různorodé scény, které ale spolu souvisí (protože se jedná o jeden příběh). 
Nebojte se proto psát triggery a otázky nečekané a neobvyklé. Doporučujeme ale položit 
si vždy otázku: „Dokázal bych z toho vytvořit zajímavou scénu?“ Pokud je odpověď ne, 
pak trigger raději zahoďte a vymyslete jiný.

Hráč je na řadě

Hráči se při hře pravidelně střídají, v pořadí začátek cesty – cesta – před cílem. Hráč, 
který je právě na řadě (říkáme mu hlavní hráč), popisuje činy svojí postavy. Jiný hráč, 
zvaný GM (z anglického Game Master, pán hry – pojem zde ale používáme spíš ze 
zvyku) mluví za zbytek světa – popisuje prostředí, mluví za další postavy a podobně. 
Role GM se střídá mezi oběma dalšími hráči, jak bude dále vysvětleno.

Před začátkem scény přečtěte její název (viz seznam scén na konci).

Na začátku scény si hráč vytáhne jeden trigger a přečte ho ostatním. Nejprve hráč po 
pravici a postupně i všichni ostatní (včetně hráče tahající triggeer) doplní nějaký detail. 
Hlavní hráč pak trigger a doplňující detaily shrne do úvodu scény.

Od něj převezme vyprávění GM. To, který z hráčů se stane prvním GM se určí podle 
počtu písmen na triggeru - pokud byl sudý, pak je to hráč po pravé ruce hlavního hráče, 
pokud byl počet písmen lichý, pak po levé ruce. Ten hraje za okolní svět (jak bylo 
popsáno výše) do té doby, než děj dojde k tzv. rozcestí.

Rozcestí

Rozcestí je okamžik v ději, kdy není další vývoj děje jasný. To, o co se hlavní postava 
pokouší, může dopadnout různě. Nebo možná má třetí hráč nápad, jak by se děj mohl 
ubírat zcela nečekaným směrem. V takovou chvíli přichází ke slovu třetí hráč (který do 
této doby jen tiše sledoval dění), který nabídne alternativu. Hráč hlavní postavy si vybere 



jednu z nabízených možností, a děj pokračuje. Ten GM, jehož varianta byla vybrána, si 
vezme jeden žeton (uiplatní se v závěru hry).

Rozcestí vznikají těmito způsoby:
- Hlavní hráč se dokončení své věty podívá na oba spoluhráče a požádá je o 2 možnosti 
řešení situace.

Příklad:
Hlavní postavou příběhu je Bezejmenný, poslední člověk na Zemi, který se na 
polorozpadlé kosmické lodi vydal ke hvězdám hledat Lidstvo.
Bezejmenný stojí v prázdné chodbě, u stopu poblikávají skomírající zářivky. Z temnoty 
před ním se začínají ozývat nepříjemné zvuky.
Jirka (hlavní hráč): „Pár kroků ode mě je větrací šachta. Rychlé k ní přiběhnu, sundám 
starou mříž a vlezu do šachty. Vyčkávám“
Pavel (současný GM): „Nic se neděje, jen ty zvuky se přibližují.“
Jirka: „Super. Vždy jsem byl trpělivý. Nehnutě počkám až půjdou kolem „mé“ šachty. Ta 
co pánové, co uvidím?“
Pavel: „Uvidíš 2 robotické bojovníky. Útočné pušky v rukou.“
Radek: „Uvidíš nazelenalou mlhu, valící se nízko u podlahy. Zvuky které vydává ti 
připomínají nářek dětí.“
Jirka: „Ááá. Mlha vypadá záhadně, líbí se mi víc. Pokračuj Radku.“

- Hlavní hráč řekne něco jako „a nemohlo to být jinak?“ a třetího hráč přidá druhou 
možnost.
Příklad:
Bezejmenný dorazil do nitra Země II, duté planety ovládané šíleným počítačem. Do cesty 
se mu postavila jednotka bojových robotů.
Jirka (hlavní hráč): „Schovám se před nimi do boční chodby.“
Pavel (současný GM): „Zapadnul jsi do uličky mezi stěnami obloženými elektronikou. 
Chvíli se mezi nimi proplétáš, když se najednou rozezněl alarm, a za tebou zazněly 
kovové kroky.“
Jirka: „Hej, to se mi nelíbí. Nemohlo to být jinak?“
Radek: „Ale jo. Došel jsi do prázdné místnosti a zadýchaně se opřel o stěnu. Ta se 
rozblikala a elektronický hlas ohlásil, že začíná cyklus likvidace odpadu a ze stěn vyjely 
plynové hořáky.“
Jirka: „To by bylo asi moc snadný, utéct jim jen tak, co?“

- Třetí hráč řekne něco jako „myslím si, že by to mohlo být jinak“ a přidá druhou 
možnost.
Příklad: 
Bezejmenný právě prolétá souhvězdím Raka, když tu se ozve tiché bouchnutí na vnější 
plášť lodi.
Jirka (hlavní hráč): „Podívám se jednou z kamer, co jsou na vnějším plášti.“
Pavel (současný GM): „Do pláště lodi narazil malý meteorit. Rána sice nebyla velká, ale 
z nádrží začalo unikat palivo.“
Radek: „Já myslím, že by to mohlo být i jinak. Podle mě kolem prolétá skleněná láhev. 



Obraz je sice zrnitý a nestabilní, ale i přes to rozeznáváš, že v láhvi je zastrčený dopis.“
Jirka: „To se mi líbí. Mechanickou rukou si nechám podat láhev dovnitř. Jak to bylo dál, 
Radku?“

Všimněte si prosím, že ve všech příkladech šlo o něco důležitého. Není vhodné přít se o 
zbytečnostech, jestli třeba vaše postava dojde v noci k lednici sama, nebo potká 
spolubydlícího (pokud ten spolubydlící není zrovna vlkodlak a není úplněk). Zbytečnosti 
hru jen zpomalí. Stejně tak není smyslem rozcestí vyhnout se za každou cestu potížím. 
Cesta k cíli je dramatická – a dobré drama je to, co měli autoři na mysli.

Konec scény

Scéna musí někdy skončit, aby se hra mohla přesunout k dalšímu hráči. Obvykle to bude 
jasné – pokud se Bezejmenný měl setkat se svou nemesis, a právě utekl ze spárů šíleného 
počítače, je čas předat slovo dál. Nebojte se nechat konec scény otevřený (pokud to tedy 
není zrovna poslední scéna, tam to může a nemusí být problém), později bude čas věci 
uzavřít. Například, Bezejmenný může prchnout na poškozeném raketoplánu s palbou 
laserů v zádech, ale pro teď je zachráněný a to stačí.

Občas se ale scéna táhne příliš dlouho a konec je v nedohlednu. Všichni jsou otrávení, ale 
stále se jim nechce končit a nechat scénu nedohranou. V takovém případě může hlavní 
hráč říct, že právě odehrané rozcestí je předposlední, a po něm bude následovat už jen 
jedno a konec scény. To dává ostatním dost času dovést věci k nějakému konci, a přitom 
děj příliš neprotahovat.

Autoři doporučují, aby první scéna každého  hráče měla zhruba 2 až 3 rozcestí, druhá 3 
až 4 a třetí scéna kolem 5 rozcestí.

Konec hry

Až poslední hráč dokončí vyprávění a příběh dospěje ke konci, je třeba ho uzavřít. Cíle 
už bylo dosaženo (nebo zmizel v nenávratnu?), ale nejspíš zůstává spousta otevřených 
otázek. 

Ten hráč, který má nejvíc žetonů, odvypráví závěr. Zde už není žádný GM ani žádná 
rozcestí, prostě jen několika větami uzavřete příběh a udělejte za ním pomyslnou tečku. 
Pokud je hráčů s nejvíce žetony více, hoďte si žetonem. Panna vyhrává.

Seznam scén

Ke každé scéně je kurzívou doplněný příklad z příběhu Bezejmenného.

Začátek cesty – šťastná vzpomínka
Bezejmenný prochází opuštěným skladištěm podzemního komplexu, kde prožil celý svůj  
dosavadní život. V zapdlém regále nachází obrázkovou knihu o zvířatech, a odnáší si ji  
domů.



Na cestě – malá překážka
Kosmická loď, ve které Bezejmenný cestuje, je zasažena meteoritem. Naštěstí čidla na  
lodi detekují blízký vrak podobné lodi, ze kterého Bezejmenný získá součástku nutnou k  
opravě lodi vlastní.

Před cílem – Jak našel nečekanou pomoc
Bezejmenný, sedící v poškozené kosmické lodi uprostřed nekonečného vesmíru, nachází  
dopis v láhvi, psaný lidskou rukou.  Nastavuje kurs napsaný na rubu papíru a modlí se,  
aby mu nedošel kyslík.

Začátek cesty – nešťastná vzpomínka
V podzemním komplexu propukl požár, a Bezejmenný musí vzít nohy na ramena, aby si  
zachránil holý život. Po dramatickém útěku z chodeb zavalených troskami se dostává ke  
dveřím, za kterými je něco co nikdy neviděl – denní světlo.

Na cestě – setkání s nemesis
Bezejmenný nalezne planetu nesoucí známky lidsé činnosti.Přistane na povrchu, kde je  
zastaven robotickou hlídkou, která mu oznámí, že se nachází na planetě Země II bez  
povolení, a že je zatčen.

Před cílem – jak se ztratil a zase našel cestu
Bezejmenný prolétá polem asteroidů, kdyžje dostižen robotickými stíhači. Bezejmenný,  
radši než by zemřel v troskách vlastní lodi, obléká skafandr a s kyslíkem na dva dny  
vyráží na zoufalou cestu k cíli.

Začátek cesty – jak jsi získal cíl cesty
Bezejmenný prochází pustinou, posetou troskami strojů, které v životě neviděl. Pak mu 
vítr přinese poškozenou magnetickou pásku, na které se mluví o katastrofě, která měla  
postihnout Zemi, a o lidské výpravě do vesmíru, která se snažila uniknout. Nachází  
funkční kosmickou loď a vyráží ke hvězdám.

Na cestě – velká překážka od nemesis
Bezejmenný je odveden do nitra planety, kde je hlavním počítačem odsouzen k trestu  
smrti. Podaří se mu uprchnout a dostat se k vlastní lodi, a pronásledován robotickými  
stíhači odlétá do vesmíru.

Před cílem – poslední překážka před cílem a cíl
Bezejmenný doráží ke kosmické lodi, vznášející se ve vesmíru. Dostane se dovnitř, ale  
loď je pustá.Po oživení palubního počítače zjišťuje, že se jedná o loď z planety Země II,  
bývalé kolonie uprchlíků ze Země. Posádka je mrtvá, protože počítač, před kterým lidé  
prchali, infikoval jejich zásoby kyslíku smrtícím virem. Bezejmenný sám má kyslík sotva  
na půl hodiny, a tak píše poslední záznam do palubního deníku, kterým končí historie  
Lidstva.

Závěr

Hru napsal Lyco a Insolitus do soutěže RPG Kuchyně 2011.


