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1. Úvod 

Život v pekle není věčný. Tak se i jednou za čas stane, že na čertovská 

stvoření dolehne nuda, kterou je třeba zahnat na útěk. Oblíbenou zálibou 

tu je soutěž mezi několika ďábli o to, kdo první získá duši jedné náhodně 

vybrané oběti. RPG hra Ďáblova léčka vám přináší možnost, být součástí 

tohoto klání. Dokážete vyhrát v tomto pekelném souboji? 

Ďáblova léčka je trochu netradiční stolní RPG. Odklání se od schématu, kdy 

jednotlivé postavy hrají pospolu v jedné skupině hrdinů. V této hře hráči 

v rolích ďáblů spolu soutěží o to, kdo zvítězí, podobně jako je to zvykem u 

mnoha deskových her. Hra je určena pro 3-6 hráčů. 

 

2. Rozdělení rolí 

Ve hře existují tři různé role, kterých se mohou jednotlivý hráči zhostit. 

Každého příběhu se účastní několik ďáblů, jedna oběť a jeden vypravěč, 

ten ovšem nemusí být nutnou součástí příběhu a jeho roli může přebrat 

hráč oběti. O tom, co je to podle pravidel Ďáblovi léčky příběh se dozvíte 

v části 3. Průběh hry. V následujících odstavcích se dozvíte více o 

jednotlivých rolích.  

Ďáblové soutěží proti sobě o to, kdo první získá duši oběti. K tomu 

využívají své pekelné nadpřirozené schopnosti. Mohou vytvářet živé tvory 

a významně ovlivňovat okolí oběti. Jejich další silou zbraní je našeptávání. 

Více o těchto schopnostech je napsáno v části 4. Ďáblovi schopnosti. 

Jednoho příběhu se účastní dva až čtyři ďáblové. 

Každý příběh se točí kolem jedné oběti. Hráč, který zastává tuto roli, 

vymyslí postavu oběti, její aspekty i okolní svět. Během příběhu hraje za 

tuto postavu a popisuje její činy a reakce. Pokud v příběhu není určen 

vypravěč, určuje i dění v okolí postavy. Hráč oběti není soupeřem ďáblů, 



ale neutrálním hodnotitelem jejich snah. Rozhoduje o tom, jak jsou jejich 

pokusy účinné a to, komu se prvnímu povede přivést oběť na scestí a získá 

pro sebe její duši. Více se dozvíte v části 6. Slabá místa oběti. 

Vypravěč popisuje okolní svět, ve kterém se příběh odehrává. Přebírá 

prvotní myšlenku o prostředí od hráče oběti a pomocí své vlastní impro-

vizace jí dotváří a předává ostatním hráčům. Není nutné, aby v každém 

hrál jeden hráč vypravěče. Této úlohy se může zhostit hráč oběti. K roli 

vypravěče se vztahuje část 7. Okolní svět. 

 

3. Průběh hry 

V rámci hry se odehrávají tzv. příběhy. Každý příběh představuje jeden 

souboj ďáblů o duši oběti. Jednotlivé příběhy na sebe nenavazují. V novém 

příběhu si hráči, pokud chtějí, mohou rozdělit role i zcela jinak, než tomu 

bylo v předchozím příběhu.  

Každý příběh se točí kolem jedné oběti. Její představitel za ní hraje a 

postupně popisuje, jak proplouvá ze dne na den svým životem. Do toho 

běhu událostí ďáblové vkládají své nástrahy, aby oni odhalili slabá místa 

oběti a díky tomu uchvátili její duši. Okolní svět je během hry popisován 

vypravěčem, nebo hráčem oběti, pokud vypravěč není určen.  Popis činů a 

dějů kolem oběti je zběžný a do podrobností se zabíhá až v případě, že si 

to hráč jednoho z ďáblů přeje. 

Příklad: Obětí je manažer. Jeho hráč zběžně popíše. Pak se zúčastním 

firemního jednání, kde jsem informoval o pokrocích v naší práci. Ďáběl si 

může vyžádat podrobný popis, včetně účastníků schůzky. Třeba tam 

nalezne někoho, kdo by mu mohl pomoci v jeho snažení, vyvolat v oběti 

vztek a tak najít mužovo slabé místo. 

 



4. Ďáblovi schopnosti 

Každý ďábel má pět následujících dovedností, které jsou vyjádřeny pěti 

druhy karet.  

Stvoření živé bytosti 

Ovlivnění živé bytosti 

Stvoření neživého 

Ovlivnění neživého 

Našeptávání oběti 

První čtyři mají na kartách své číslo, které vyjadřuje přesvědčivost výsledku 

při použití této dovednosti. Kvalita je vyjádřena v rozmezí 1-10, kdy číslo 

deset znamená dokonalé použití schopnosti a číslo 1 mizerný výsledek. 

Stvoření i ovlivnění bude trvat tolik úplňků, kolik je vložená hodnota karet 

při použití schopnosti. Náročné cíle se povede úspěšně uskutečnit, jen 

pokud je kvalita dostatečně vysoká. Málo náročné cíle se dobře povedou i 

s nízkou číselnou kvalitou. O výsledku rozhoduje oběť, případně vypravěč.  

Příklad: Malého obyčejného neškodného pavouka lze bez problémů 

vytvořit i s kartou s hodnotou jedna, sice mu možná bude chybět nějaká ta 

nožka, ale bude postačující. Za to na k stvoření velikého žijícího dinosaura 

bude zajisté potřeba aspoň devítka. 

U našeptávání oběti není určena přesvědčivost výsledku. Ta záleží jen na 

tom, co je obsahem našeptávání. Konečné rozhodnutí je na oběti. 

Pořadí hráčů a toho, kdy mohou využít své schopnosti, se určuje podle 

toho, v jakém pořadí se přihlásí o slovo. 

 



4.1. Stvoření živé bytosti 

Pomocí této schopnosti ďábel může vytvářet nové živé bytosti i svou 

vlastní podobu, ve které se bude zjevovat ve světě smrtelníků. Tyto bytosti 

může ďábel bez použití jiné schopnosti přímo ovládat, mohou tak být 

vlastně jeho další podobou, nebo mohou plnit jeho příkazy při zachování 

vlastního vědomí.  

Příklad: Pomocí této schopnosti může ďábel vytvořit oběti vysněného 

partnera. Může i vytvořit skutečného draka, kterého postava středověkého 

rytíře vždy toužila porazit. Úspěch této snahy pak bude záviset na hodnotě 

použité karty nebo karet. 

 

4.2. Ovlivněná živé bytosti 

Pomocí této schopnosti ďábel ovlivnit mysl jiné živé bytosti. Nemůže však 

ovlivňovat samotnou oběť. Ovlivněný tvor nebo bytost bude plnit po dobu 

trvání ovlivnění jeden ďáblům příkaz nebo přání, jako by to bylo vždy jeho 

přirozeností.  

Příklad: Jeden z ďáblů je přesvědčen, že se samuraj Majeda zamiloval do 

dcery svého pána. Proto plánuje ovlivnit mysl této dívky, aby po Majedovi 

zatoužila.Teď zbývá otázka,jestli upíše Majeda svou duši kvůli svému srdci? 

 

4.3.  Stvoření neživého 

Pomocí této schopnosti může ďábel vytvořit majetek, po kterém doposud 

oběť jen neúspěšně touží. 

 

 



4.4. Ovlivnění neživého 

Pomocí této schopnosti ďábel ovlivňuje neživé předměty v okolí. 

Příklad: Ďábel může nechat vyhodit do povětří válečnou vesmírnou loď, 

která zrovna úročí na bezbranné plavidlo, ve kterém se nachází rodina 

oběti. 

 

4.5. Našeptávání oběti 

Pomocí této schopnosti může ďábel oběti vnuknout novou touhu, která by 

byla tím osudovým slabým místem. Hráč ďábla pošeptá hráči oběti několik 

málo vět, o kterých si myslí, že by k tomu mohla vést. O úspěšnosti této 

snahy rozhoduje hráč oběti. Své rozhodnutí si nechává pro sebe. 

V prostředí příběhu se našeptávání odehrává v mysli oběti. 

Příklad: Ďábel na jednu chudou oběť nastražil velikou léčku. Přichystal pro 

něj několik situacích, ve kterých bude silně ponížen, protože nemá žádný 

majetek. Pak přijde na řadu našeptávání o tom, že všechny strasti  vyřeší 

pořádný balík peněz. 

Našeptávání není jedinou situací, kdy hráč ďábla může něco šeptem sdělit 

představiteli oběti. Mnohé nabídky samotného ďábla osudové postavě by 

měly být utajeny. Mohou být tedy sděleny také šepotem, stejně jako 

předcházející schopnost, pokud hráč vlastní kartu „šepot“.  

 

5. Karty 

K vyjádření schopností ďáblů slouží karty. Při použití dané schopnosti je 

třeba dané karty vyložit a odložit stranou mezi odložené karty. U karet 



s číselným vyjádřením přesvědčivosti schopnosti je možno použít dvě karty 

zároveň a jejich čísla tak sečíst. 

Příklad: Ďábel chce znovu vytvořit zemřelého syna oběť, aby získal její duši 

za příslib času, který by mohla se svým ztraceným synem strávit. V ruce má 

dvě karty schopnosti stvoření živé bytosti s hodnotami 2 a 4. Použije obě, 

aby měl větší šanci, že se věc podaří. Tyto karty poté odloží k odloženým 

kartám. Po použití schopnosti si hráč ďábla vždy vezme jednu novou kartu 

z balíčku.  O výsledku této snahy rozhoduje oběť, jestli je nový syn 

s přesvědčivostí 6 a po dobu 6 měsíců dostatečným důvodem k upsání 

duše. 

Na začátku si každý ďábel z balíčku vylosuje pět karet. Při použití schop-

nosti se použité karty odkládají stranou a hráč ďábla si vezme jednu novou 

kartu z balíčku, a to i v případě, že použil dvě karty schopností. 

Kromě karet schopností existují také jiné karty. Karta „šepot“ umožňuje 

tajné sdělení oběti. Tato karta je stejně jako karty schopností na jedno 

použití. Poté se odkládá stranou a hráč si může vzít jednu novou kartu 

z balíčku. Poslední druh karet umožňuje hráčům vzít si z balíčku více karet. 

Po použití se tato karta také odkládá mezi odložené karty. 

Když dojdou karty v balíčku, zamíchají se všechny odložené karty a tak se 

vytvoří nový balíček. 

 

6. Slabá místa oběti 

Hráč zastupující postavu oběti si musí sám pro sebe určit, jaká budou slabá 

místa oběti a jaká bude potřeba přesvědčivost, aby v každém z těchto 

případů zaprodal svou duši. Pokud se hry účastní vypravěč, může mu tajně 

sdělit svá počáteční slabá místa. Během hry mohou slabá místa přibývat, 



například díky našeptávání, nebo když představitel usoudí, že jeho postava 

díky změnám okolností po něčem zoufale touží.  

Duši musí oběť odevzdat z vlastní vůle, ale nemusí si v ten moment 

vědoma opravdových následků. 

Příklad: Osamělý muž může svou duši zaprodat ďáblovi v přestrojení velmi 

atraktivní ženy, po které celé dny touží. Svůdkyně takto z muže může 

vymámit slib, že on bude patřit navždy svou duší jen jí.   

Kromě slabých míst by si měl hráč oběti předem stanovit charakterové 

rysy postavy, podle kterých by se měl rozhodovat při všech činnostech i při 

tom, jestli bude ďáblovo našeptávání účinné.  

 

7. Vytváření světa 

Příběhy nejsou vzájemně svázány, proto se každý z nich může odehrávat 

v jiném čase i na úplně jiném světě. Děj může probíhat v realitě dneška, 

v dávné historii, v daleké budoucnosti i v různých světech vytvořených 

fantazií hráčů.  

Oběť v dohodě s vypravěčem stanovuje prvotní myšlenku o světě, kterou 

následně během příběhu dotváří hráč s rolí vypravěče, tedy buď vypravěč, 

nebo oběť samotná.  

 

8. Konce hry 

Konec hry nastává v okamžiku, kdy se jednomu z ďáblů podaří získat příslib 

duše oběti. Tento ďábel tak vyhrává souboj v tomto příběhu. 

 



Ingredience 

Téma: Člověk a vize 

Mechanická ingredience: šepot 

Obrázkové ingredience: 

 
6. Pokušení 

 

 
8. Sny a touhy 

 
Předchozí dvě ingredience mě nasměrovaly k tomu, po čem člověk touží, 

jaké má vize a sny o své budoucnosti. Ke snaze, jak toho dosáhnou. Co by 

pro to člověk udělal? Když jsem k tomu přidal mechanickou ingredienci 

„šepot“, ďábel pokušitel byl na světě, tedy aspoň v mé mysli.  

 

9. Souboj, duel 

Závěrečná ingredience mě přivedla i myšlence souboje mezi těmito ďábli.  

 



Vezmi dvě karty Vezmi dvě karty Vezmi tři karty

Vezmi tři karty Vezmi čtyři karty Našeptávání oběti

3 4

Našeptávání oběti Ovlivnění živé bytosti Ovlivnění živé bytosti

1 2 3

Stvoření živé bytosti Stvoření živé bytosti Stvoření živé bytosti



4 5 6

Stvoření živé bytosti Stvoření živé bytosti Stvoření živé bytosti

7 8 9

Stvoření živé bytosti Stvoření živé bytosti Stvoření živé bytosti

10 1 2

Stvoření živé bytosti Ovlivnění živé bytosti Ovlivnění živé bytosti

1 2 3

Ovlivnění živé bytosti Ovlivnění živé bytosti Ovlivnění živé bytosti



4 5 6

Ovlivnění živé bytosti Ovlivnění živé bytosti Ovlivnění živé bytosti

7 8 9

Ovlivnění živé bytosti Ovlivnění živé bytosti Ovlivnění živé bytosti

10 1 2

Ovlivnění živé bytosti Stvoření živé bytosti Stvoření živé bytosti

1 2 3

Stvoření neživého Stvoření neživého Stvoření neživého



4 5 6

Stvoření neživého Stvoření neživého Stvoření neživého

7 8 9

Stvoření neživého Stvoření neživého Stvoření neživého

10 3 4

Stvoření neživého Ovlivnění neživého Ovlivnění neživého

1 2 3

Ovlivnění neživého Ovlivnění neživého Ovlivnění neživého



4 5 6

Ovlivnění neživého Ovlivnění neživého Ovlivnění neživého

7 8 9

Ovlivnění neživého Ovlivnění neživého Ovlivnění neživého

10 1 2

Ovlivnění neživého Ovlivnění neživého Ovlivnění neživého

5 1 2

Ovlivnění neživého Stvoření neživého Stvoření neživého



Šepot Šepot Vezmi tři karty

Šepot Šepot Šepot


