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„Tady nejsou žádní hodní a zlí, rozumíš, ty 

ksindle? Jsou jenom lidi a hmyzáci. A pokud se 

nechceš seznámit s tím, co dovedou hmyzáci, bu-

deš se muset naučit vycházet s lidma.“

Tento materiál obsahuje nástin sci-fi prostředí pro 
hru Matouše Ježka Střepy snů. Jde o drsnou planetu, 
která v daleké budoucnosti slouží jako trestanecká ko-
lonie. Odsouzení zločinci i nevinní tady musí společ-
ně bojovat o život mezi hmyzovitými mimozemšťany 
a starými válečnými stroji. Příběhy, které zde prožijete, 
nebudou veselé, ale uvíznou vám na dlouho v paměti.

PROSTŘEDÍ
„Zvláštní milostí prezidenta byl však trest 

smrti změněn na doživotní vyhnanství. Odsouzený 

bude deportován na planetu Sen.“

Soudce lhostejně dočetl rozsudek a zaklapl 

displej zabudovaný do stolu. Obrazovka v cele po-

temněla, přenos skončil. Otto Grünbaum, který po 

celou dobu vyhlašování verdiktu přecházel sem a 

tam mezi svou pryčnou a umyvadlem, teď stál upro-

střed místnosti, obě ruce položené na hrudi, oči 

zavřené a usmíval se. Dostal milost. Má vyhráno.

Alespoň to za vítězství považoval. Dokud nepo-

znal Sen.

Daleká budoucnost, lidstvo ovládá vesmír. Plane-
ta Sen je jedna z těch, které se podobají Zemi alespoň 
natolik, že tu mohou žít pozemšťané bez skafandrů 
a kupolí s umělou atmosférou. Je tu sice voda, ale půda 
je dokonale mrtvá a pustinou se občas přežene pracho-
vá bouře nebo jí otřese zemětřesení. Lidé přesto pla-
netu obsadili a začali zde těžit rudy, budovat základny 
a kosmodromy a kolonizovat pustinu. Jenomže pak vy-
lezli z děr mimozemšťané. Jako by se vynořili odnikud 
– velcí hmyzovití tvorové připomínající mravence nebo 
kudlanky, s nimiž nebylo možno navázat komunikaci 
žádným ze známých způsobů.

Nejdříve zavládlo zděšení. Ale lidstvo se považovalo 
za nadřazenou civilizaci, a tak se pokusilo hmyzovité 
obyvatele planety vědecky zkoumat … a ovládnout. 
Když se to nepodařilo, nastoupila armáda s cílem je 
zničit. Válka udělala z nehostinné a pusté planety ještě 
odpudivější místo – krátery po bombách a zářezy lase-
rů rozervaly skály a jezera se pokryla povlakem ropy 
a prachu. Z doby vyhlazovacího běsnění se tu dodnes 
zachovalo hodně starých válečných strojů a lodí. Někte-
ré jsou nenávratně poškozené, ale jiné, plně automati-
zované a dosud funkční, brázdí povrch planety a udržu-
jí „hmyzáky“ zalezlé v jejich skrýších.

SEN! NA DOŽIVOTÍ…
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prachové bouři a pod nimi se zřetelně rýsovaly 

bulvy.

Benito klesl k nosítkám a uchopil Katrin oběma 

rukama za ramena.

„Proč?“ křičel na ni vztekle, ale v očích měl 

slzy. „Proč musíš být taková hysterka? Co jsem 

řekl tak hroznýho, žes musela utíkat? Ty nemáš 

vůbec rozum, ženská! Co sis myslela, že sama 

v pustině dokážeš? Co?!“

Katrininy nohy se sesunuly z nosítek do písku. 

Sven Holger, řečený Felčar, vzal Benita konejši-

vě za ramena.

„Nech ji být,“ řekl drobnému Italovi hlubokým 

hlasem. „Nevidíš, že je mrtvá?“

Prostředí Snu vám umožní zahrát si příběhy při-
nejmenším ze tří různých žánrů. Bude záležet na tom, 
které prvky zdůrazníte a které naopak potlačíte.

TVRDÁ SCI-FI 
Boj o přežití či svobodu:
Dá se z planety dostat? 
Existuje řídící centrum bojových strojů – zlatý důl 
a sen všech trestanců?
Vyšetřování záhady:
Proč se lidstvo snažilo dobýt tuto planetu? 
Čím se živili hmyzáci před příchodem lidí? 
Mají nějakou civilizaci? Jaká je její podstata?

HOROR
Boj o přežití:
Obětuje klan někoho, když to bude nutné? 
Co když začnou mít automatizované bojové stroje 
poruchy a začnou likvidovat i lidi?
Co se stane, až se všechny bojové stroje rozeberou 
na díly?
Hledání pravdy:
Dokáže se někdo dorozumět s hmyzáky?
Co přesně dělají hmyzáci s lidskými sny?

PSYCHOLOGICKÉ DRAMA 
Boj za změnu:
Dokáží spolu odlišní jedinci kooperovat, pokud 
mají společný cíl?
Existuje spravedlnost, nebo vyhrává silnější? 
Intriky kvůli moci:
Dá se odůvodnit perzekuce politických odpůrců? 
Lze si v těchto podmínkách udržet nevinnost?

MOTIVY
Vor z barelů se kymácel a pohupoval na vlnách, 

ale Andrej si toho nevšímal. Držel se jeho okra-

Lidstvo válku nakonec prohrálo. Hmyzáci systema-
ticky ničili vojenské posádky ve spánku. Zdá se totiž, 
že se živí našimi sny. Po jediné noci v jejich blízkosti 
je člověk ve stavu jako po chemoterapii a stačí něko-
lik takových nocí a z člověka je jen prázdná schránka 
beze snů, svraštělá vyhublá troska. Snad právě z toho 
pochází název planety. Armáda odsud raději ustoupila, 
aby se děsivým tvorům nedostaly do ruky raketoplány, 
s jejichž pomocí by se mohli naučit stavbu kosmických 
lodí a mohli by opustit planetu.

Dnes se sem vozí trestanci. Jednou z mála šancí, jak 
tu přežít, je vyhledávat staré stroje z války, mnohé vel-
mi drahé, a nejcennější součásti předávat posádkám 
přilétajících raketoplánů. Za ně vyměňují vězni jídlo, 
vybavení a ti nejúspěšnější prý mohou doufat, že do-
stanou svobodu od guvernéra planety. Ten ovšem sídlí 
v kosmické stanici na oběžné dráze a pramálo se zajímá 
o dění na Snu.

Tu a tam je možné si přilepšit i jako průvodce vý-
pravy zbohatlíků, kteří se za nejpřísnějších bezpeč-
nostních opatření přijeli podívat na hmyzáky. Někteří 
znudění boháči sem dokonce přilétají tajně v soukro-
mých raketoplánech na nelegální lovy, aby si jako trofej 
odvezli vysušenou hlavu hmyzáka. Jde o velkou vzác-
nost, neboť se jedná o jediné mimozemšťany v celém 
známém vesmíru.

Život je tu tvrdý, stejně jako mezilidské vztahy. Převa-
žují usvědčení vrazi, násilníci či podvodníci velkého for-
mátu, jen výjimečně tu narazíme na politické vězně nebo 
nespravedlivě odsouzené. Obzvláště těžké to mají ženy. 
Nejde sice o žádná křehká a nevinná stvoření, ale i tak 
jsou často mužskou většinou týrány nebo zneužívány.

Všichni vězni jsou nuceni žít v klanech, protože jedi-
ně společný spánek na jedné hromadě brání hmyzákům 
napadnout jednotlivého člověka. Nikdo neví, proč tomu 
tak je, snad že hmyzáci nerozmotají to klubko proplete-
ných snů. Každopádně spát několik nocí venku sám se 
rovná jisté záhubě. Největším trestem pro kohokoliv je 
proto být z klanu vyhnán.

 Klany mezi sebou bojují – o jídlo, o věci, přístroje 
a vybavení, o ženy či o bezpečnou skrýš, zkrátka o co-
koliv, co má v těchto podmínkách nějakou cenu. Silněj-
ší většinou vítězí a slabší podléhají. Pro soucit tu není 
místo. Ale je tu naděje na únik. Pověsti o starém raketo-
plánu někde v podzemním krytu jsou stále živé.

ŽÁNRY, TÉMATA 
A JEJICH MOŽNÁ 
ROZVINUTÍ

Katrinina tvář byla svraštělá a děsivě pohub-

lá. Koutky úst měla rozpraskané, vlasy vypadané 

a na nose a na krku jí modravě vystupovaly žil-

ky. Zavřená víčka vypadala šedě jako planina po 
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tek lidí, mohou klany o nové členy tvrdě bojovat. 
Pokud je naopak málo zásob a klan neuživí další 
hladové krky, nemusí se nově příchozích ujmout 
nikdo a jsou ponecháni svému osudu. Nebo si kla-
nový vůdce vybere pouze ty nejlepší a ostatní ne-
chá vyhnat do pustiny.

Konflikty za společný cíl „Stanou se všichni sou-
částí klanu?“:
1. Dozorci nechtějí pustit vězně po přistání ven 

z raketoplánu, dokud se nějak nevykoupí. Pro 
případ úspěchu v konfliktu mohou hráči navrh-
nout, že získají vděčnost některého z ostatních 
vězňů, kterého před dozorci zachrání, a ten se 
stane jejich věrným pomocníkem. Při neúspě-
chu v konfliktu hrozí, že hrdinové příběhu při-
jdou o nějakou cennou věc nebo část vybavení, 
které mají u sebe, anebo že je dozorci zbijí či se-
xuálně zneužijí.

2. Klan se baví tím, že má v kleci chyceného hmy-
záka a nutí nováčky, aby s ním bojovali. V přípa-
dě úspěchu může jeden z hrdinů hmyzáka zabít, 
a získat tak respekt části klanu. Při neúspěchu 
hrozí zranění, zohavení nebo označení ostatní-
mi za zbabělce.

3. Vlivný kmet si nepřeje, aby byla jedna z postav 
přijata do klanu. V případě úspěchu se může za 
její přijetí postavit sám vůdce klanu. Při neúspě-
chu hrozí nepřátelství části klanu nebo dokonce 
vyhnání všech postav.

  TANK RUNNER
Lov na bojový stroj a snaha získat cenné součásti 

z něj. Každý trestanec se dříve či později musí na-
učit, jak hledat bojové stroje, čím je který nebez-
pečný, jak kterou mašinu vyřadit z provozu, které 
součásti jsou cenné a jak je vymontovat tak, aby 
se nepoškodily. Většinou se začíná s malými stroji, 
jako jsou „vrtače“ nebo „pavouci“, které měly za 
úkol vyslídit hmyzáky v jejich děrách a tam je zabí-
jet. Stroje mají sice senzory, které jim mají umožnit 
rozeznat hmyzáka od člověka, ale ne všechny jsou 
stejně kvalitní a bezporuchové. Zkušení honci se 
mohou pokusit obsadit a vyřadit i tank, vznášedlo 
nebo obrněnou loď. Ty představují díky množství 
cenné elektroniky pravý zlatý důl.

Konflikty za společný cíl „Získají součásti z bo-
jového stroje?“
1. Při pátrání po stroji je zastihne prachová bouře. 

Pro případ úspěchu v konfliktu mohou hráči na-
vrhnout, že v jeskyních, v nichž se ukryjí před 
bouří, narazí shodou okolností na hledaný stroj. 
Při neúspěchu v konfliktu hrozí ztráta části vy-
bavení nebo orientace.

je a hleděl bez dechu na kolos, který brázdil 

vlny před nimi. Pancéřovaný trup byl kolem čáry 

ponoru pokrytý usazeninami, hlavně laserů trčely 

do stran jako naježená kopí a čelo i vršek bi-

tevního stroje měly složitý aerodynamický tvar, 

který dodával lodi vzhled plovoucího kachního 

zobáku.

Slyšel vedle zasyknutí. Gordonovi, který byl 

technikem výpravy, unikla nějaká málo používaná 

anglická nadávka, které Andrej nerozuměl.

„Je to obrovský, co?“ řekl s pochopením. „Do-

stat se dovnitř bude fuška.“

„O to nejde,“ odvětil Gordon a nespustil při 

tom z obřího plavidla oči. „Vidíš to světlo tam 

za tím sklem vpředu? To je velitelské středisko. 

Při autopilotovi by mělo být zhasnuté. Tu věc 

někdo řídí.“

Zkuste hrát nejprve jednoduché přímočaré zápletky 
na malém prostoru. V nich budou hrdinové příběhu 
nejčastěji tvořit soudržnou skupinu, takže půjde napří-
klad o sourozence, milence, přátele či bývalé spoluviní-
ky. Tato skupina půjde za společným cílem, například 
„Podaří se jim ulovit vznášedlo H 36?“. Příklady tako-
výchto motivů najdete v následující paletě. U každého 
je navrženo několik konfliktů za společný cíl a možné 
sázky. Konfliktů budete samozřejmě muset vytvořit 
pro příběh víc a vzít při tom v potaz i individuální cíle, 
které pro své postavy hráči zvolí. Níže uvedené příkla-
dy konfliktů slouží pouze pro představu a inspiraci. 
Ukazují sice, jaké sázky v nich mohou navrhnout hráči 
i Vypravěč, aby výsledek konfliktu skutečně posunul 
děj někam dál, ale tyto příklady nejsou nijak závazné. 
Pokud vás při hře napadnou lepší varianty, které lépe 
odpovídají vývoji či atmosféře vašeho vlastního příbě-
hu, tak pozměňte či doplňte konflikt nebo sázky do něj 
podle své chuti.

Teprve po několika testovacích hrách je dobré poku-
sit se o náročnější motiv. V takovém příběhu již mohou 
být osudy jednotlivých hrdinů oddělené a postavy mo-
hou sledovat výhradně jen své osobní cíle, mnohdy do-
konce protichůdné.

ÚVODNÍ PŘÍBĚHY

VYHNANCI
Přílet a vysazení na Snu. Po celé planetě jsou 

roztroušeny přistávací plochy, na něž jednou za 
čas dosedají raketoplány s novou várkou vězňů. 
Ti se musí v prvé řadě začlenit do klanu. Některé 
klany mají tajemné přijímací rituály, v jiných musí 
nováčci zpočátku dřít na staré „mazáky“. Někdy se 
vyžaduje, aby nováčci odevzdali klanu vše, co jim 
soud povolil vzít si na Sen s sebou, což mohou být 
nejen osobní drobnosti, ale u protekčních vězňů 
i kvalitní vybavení pro přežití. Když je nedosta-
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neúspěchu hrozí smrt některých zbohatlíků 
a ztráta důvěryhodnosti skupiny do budoucna.

MRTVÝ MUŽ ODCHÁZÍ
Smrt v klanu vždycky odstartuje kolotoč udá-

lostí. Pokud jde o odchod vůdce nebo někoho s vý-
značným místem v klanové hierarchii, vypukne boj 
o moc a může dojít k rozpadu klanu či ke změně 
způsobu vlády. Může to být příležitost k vyřizová-
ní si starých účtů nebo k získávání si cizí vděčnosti 
do budoucna. Rozbuškou dramatických událostí se 
může stát i vražda uvnitř klanu. Atmosféru nedůvě-
ry a vzájemného podezírání rozptýlí jedině úspěšné 
vyšetřování a potrestání viníka. Ale i docela obyčej-
né přirozené úmrtí s sebou nese nebezpečí rozbro-
jů. Smrt matky jistě vyvolá potřebu, aby klan zajistil 
péči o její dítě a smrt muže třeba povede až ke rvač-
ce o jeho partnerku či vybavení, které vlastnil.

Konflikty za společný cíl „Udrží jednotu klanu?“
1. Po smrti vůdce se ztratila cenná věc z jeho ma-

jetku, která byla nepsaným odznakem jeho po-
stavení. Pro případ úspěchu v konfliktu mohou 
hráči navrhnout, že zloděj nevydrží tlak vyšet-
řování a dá se na útěk do pustiny. Při neúspěchu 
v konfliktu hrozí, že se všichni v klanu začnou 
z krádeže podezírat navzájem.

2. Ukáže se, že vůdce byl ve skutečnosti otráven 
nebo jiným způsobem zavražděn. V případě 
úspěchu mohou hrdinové příběhu odhalit vraha 
nebo alespoň najít nějakou první stopu vedoucí 
k němu. Při neúspěchu upadnou do podezření 
z vraždy oni sami.

3. Útok cizího klanu, případně i podporovaný 
zrádcem ve vlastních řadách. V případě úspě-
chu se mohou postavy ocitnout v čele obrany 
a získat si mezi členy svého klanu zastánce pro 
budoucí boj o místo vůdce. Při neúspěchu hrozí 
zajetí a odvlečení postav nebo rozprášení a zá-
nik klanu.

POKROČILÉ MOTIVY 

DVANÁCT DĚTÍ
Narození řady dětí v rozmezí několika měsíců 

vyvolá v klanu nutnost sehnat další zásoby. Mož-
ná to povede k přepadení či tajné krádeži zásob 
jiného klanu, který je na tom lépe. Anebo k pokusu 
vyhádat s posádkou zásobovací lodi mimořádnou 
dodávku zásob pro klan „na dluh“. Třeba se ale na-
konec ukáže, že ve skutečnosti pozemské zákony 
zaručují trestancům právo na dostatek jídla a za 
dodané součásti bojových strojů by měli dostávat 
spíš pochutiny, boty, šatstvo a různé předměty. Ty 
ale posádky zásobovacích lodí tajně rozprodávají 

2. Obojživelný stroj vjede do hluboké řeky. V pří-
padě úspěchu mohou hrdinové částečné pono-
ření vozidla využít k tomu, aby se na něj snáze 
vyšplhali. Při neúspěchu hrozí zranění v proudu 
nebo zdržení a nutnost stroj na druhém břehu 
řeky stopovat.

3. Někdo skupinu sledoval a po úspěšném lovu 
jí chce ukrást získané strojové díly. V případě 
úspěchu mohou postavy zloděje zajmout. Při 
neúspěchu hrozí ztráta součástí a nutnost pro-
následovat viníka (či viníky) až na území jejich 
vlastního klanu.

BLÍZKÁ SETKÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO DRUHU
První setkání s mimozemšťany. Hrdinové mo-

hou hmyzáka nejprve jenom zahlédnout mezi 
dunami a nebo v prašné bouři. Teprve tehdy se 
mohou dozvědět od ostatních, jaké nebezpečí 
číhá venku v pustině a proč je tak důležité, aby se 
lidé drželi pohromadě. Pak už je mohou hmyzá-
ci ohrožovat přímo, například během výpravy za 
válečným strojem. Pokud skupina mimozemšťany 
zaskočí, například náhodou vpadne při plížení se 
jeskynním systémem do jejich hnízda, mohou na 
lidi zaútočit i fyzicky svými kusadly. Většinou ale 
budou jen obcházet a vyčkávat, zda někoho nepře-
může spánek. Může také dojít k ohrožení klanu 
hmyzákem, který se naučil, že pokud se dotýká ně-
kterého spáče ležícího v klanovém ležení na kraji, 
dokáže oddělit jeho sny od snů ostatních.

Konflikty za společný cíl „Vydělají si peníze do-
provodem výpravy zbohatlíků, kteří chtějí vidět 
hmyzáky?“
1. Na místě setkání s výpravou už je konkurenční 

tým (nejspíš několik bizarních individuí z klanu 
Mystiků) a chce jim přebrat průvodcovství. Pro 
případ úspěchu v konfliktu mohou hráči na-
vrhnout, že zbohatlíci dostanou z těchto vězňů 
strach a svým průvodcům (postavám hráčů) za-
půjčí zbraně na případnou obranu před takový-
mi individui. Při neúspěchu v konfliktu hrozí, že 
zbohatlíci si najmou pro jistotu i druhou skupinu.

2. Místo hmyzáků najdou jen jejich mrtvoly s od-
řezanými hlavami. Dcera jednoho z klientů do-
stane hysterický záchvat. V případě úspěchu ji 
mohou postavy uklidnit a její otec jim z vděč-
nosti slíbí příplatek. Při neúspěchu hrozí, že čle-
nové výpravy jim budou klást celou věc za vinu 
a budou si na ně chtít po návratu stěžovat u gu-
vernéra planety.

3. Narazí na lovce hmyzáků s trestaneckým dopro-
vodem, který se chce zbavit náhodných svědků 
své nelegální zábavy. V případě úspěchu může 
skupina lovce nebo alespoň někoho z jeho prů-
vodců zajmout a odevzdat spravedlnosti. Při 
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bu vraků a nepotřebných zrezivělých dílů, byly 

vztyčeny tři jako varovné memento.

Tien-Li konečně pochopil, proč tak urputně 

trvali na tom, aby přišel do jejich tábora, ač-

koliv mohli vést vyjednávání na neutrální půdě. 

Chtěli mu to ukázat. A on ten vzkaz pochopil. 

Klan, který si může vyzdobit svůj domov vysuše-

nýma nohama desítek zabitých hmyzáků, se nemusí 

bát nikoho.

Sen je pustina, kde převažují skály mnoha odstínů 
a prašné pouště. Nachází se tu sice na řadě míst voda, 
ať již v podobě řek, jezer nebo ledovců, ale půda přesto 
zůstává bez života. Krásná místa bývají skrytá, napří-
klad krápníkové jeskyně nebo obří ledové krystaly ve 
skalách. Je těžké popisovat krajinu bez života – bez lesů, 
trávy, zvířat a ptáků. Aby popisy nebyly jednotvárné, 
je vhodné do nich zapojovat techniku a známky civi-
lizace – stopy války a zbytky strojů a zařízení. Mohou 
to být trosky, vraky i jednotlivé díly pohozené podél 
cest, opevnění zbudovaná z kusů pancířů a velkých 
ocelových kol, opuštěné kryty, hangáry, garáže i celé 
vojenské základny a samozřejmě používané přistávací 
plochy pro zásobovací lodě.

Určitým okořeněním představivosti a filmovosti 
scén může být to, že Sen je planeta o něco menší než 
naše Země, a je tu proto nižší gravitace. Lidé jsou běžně 
schopni dělat skoky tak vysoké a daleké, jaké by v po-
zemské realitě vypadaly jako vrcholný sportovní vý-
kon. Téhož jsou pochopitelně schopni i hmyzáci.

 SÍDLA KLANŮ
Opuštěná vojenská základna (Velín, Ubikace, 

Poradní místnost, Bar, Ošetřovna, Záchody a spr-
chy, Muniční sklad, Kotelna, Hangár), Ruiny těžař-
ských zařízení (Řídící centrum, Laboratoř, Sklad, 
Mobilní buňky pro dělníky, Kabina jeřábu, Výtah, 
Šachta), Trosky velkého válečného stroje (Pilotní 
kabina, Strojovna, Zásobník raket), Obydlí splete-
ná z kabelů (Šamanova chýše, Společná síň, Mon-
tážní hala, Strážní věž, Zásobárna, Latríny), Skalní 
převis, Pramen řeky, Horké gejzíry

SKRÝŠE MIMOZEMŠŤANŮ
Jeskynní komplex, Kráter po meteoritu, Staré 

doly, Nevyužívaný ropovod pod vodou, Vyhlodané 
chodby v ledu, Skalní průrva, Písečný kaňon

OSTATNÍ LOKACE
Jezero znečištěné naftou, Mořská zátoka rozrytá 

střelami, Skály sežehlé plamenomety, Poušť přeta-
vená žárem ve sklo, Ostrov rozervaný výbuchem, 
Bažiny s mrtvolami hmyzáků, Přistávací plocha, 
Zásobovací loď, Podzemní kryt, Vrakoviště nevy-
užitelných dílů, Řídící centrum bojových strojů, 
Vnitřek bojového stroje 

ještě cestou na Sen. Jak se vězni mohou takovému 
zneužívání svého postavení bránit?

KLANY ÚTOČÍ
Některé klany se mohou obrátit proti ostatním. 

Mohou se například pokusit okrást sousedy o ne-
dávno získané cenné součásti či elektroniku z vá-
lečného stroje anebo jim unést odborníka, kterého 
sami postrádají. Zajímavý motiv může představo-
vat také odhalování toho, že jeden klan chystá pře-
padení zásobovací lodi, což by mohlo vést až k za-
stavení zásobování Snu. Možná nezbude než tento 
úmysl udat dozorcům přilétajících lodí. Anebo 
dokáží situaci vyřešit ostatní klany a šílenému zá-
měru samy zabránit? Nebude třeba vytvořit do bu-
doucna společnou radu, která bude řešit a trestat 
prohřešky jednotlivých klanů a třeba i vážné zlo-
činy jednotlivců?

TANEC S HMYZÁKY
Hledání šamana, který prý žije s hmyzáky, mlu-

ví s nimi a bere drogy, které mu umožňují nespat. 
Z toho se může vyvinout příběh o tom, zda se sku-
tečně mimozemšťané lidskými sny živí. Existují sice 
báchorky o tom, že hmyzáci kladou do hlav spáčů 
vajíčka, která se pak promění v larvy žeroucí sny, 
nebo že oplodňují lidskými sny svou královnu, ale 
třeba je vše jinak. Možná se prostřednictvím snů 
celou dobu snaží s lidmi komunikovat a právě ve 
světě snů budují svou civilizaci. Anebo se třeba tito 
tvorové ve skutečnosti z lidských snů rodí – jsou to 
pokroucené sny, jež unikly z hlav spáčů do našeho 
světa a nyní žijí vlastním životem. Anebo … kdo ví?

VYKOUPENÍ Z VĚZNICE SEN
Pokus o únik z planety. Může jít o ukrytí se v zá-

sobovacím prostoru některé odlétající kosmic-
ké lodi, o obsazení soukromé lodi milionářského 
výletníka lovícího hmyzáky, o hledání starého 
ukrytého raketoplánu nebo o odhalení tajemství, 
které umožní vykoupit či vynutit si propuštění od 
guvernéra Snu. Vždy však platí jedno. Úspěšným 
útěkem Sen končí. Život postavy mimo Sen už není 
součástí jejího příběhu – po úniku už je jen bílá 
záře, světlé zítřky a velké očekávání. I když není 
vyloučeno, že někteří z uprchlíků se vzhledem ke 
svým nenapravitelným zločineckým sklonům na 
Sen ještě někdy vrátí.

LOKACE
Byly všude. Upevněné nad vchodem každého obyd-

lí spleteného z kabelů, zabodané do písku podél 

cest. Šamanova chýše se jimi ježila celá. A na 

bráně rozdělující souvislou ochrannou hrad-
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bezpečně vyřazovat z chodu bez poškození nej-
důležitějších dílů. Sami žijí ve vraku jednoho ob-
rovského stroje a odmítají se stěhovat. Protože 
ve svém okolí již většinu strojů ulovili, vyrážejí 
menší skupiny na stále delší a riskantnější hony 
do vzdálenějších míst planety na území jiných 
klanů. Při dlouhé odluce od klanu samozřej-
mě hrozí nebezpečí, že skupina usne a bude ve 
spánku napadena hmyzáky. Proto vojáci nabízejí 
obrovské bohatství jiným klanům, pokud by jim 
chtěli prodat prostředky proti spánku, zejména 
kofeinové kapsle. Shánějí se také po jakýchkoliv 
prostředcích, včetně tibetských meditací, které 
umožňují člověku dlouho nespat.

TECHNICI
Klan, jenž cíleně získává za členy lidi, kteří 

rozumí vnitřnostem válečných strojů nebo tech-
nice obecně. Snaží se přetahovat jiným klanům 
špičkové montéry, pyrotechniky a elektromecha-
niky anebo je získávat mezi nováčky. Ostatním 
klanům pak nabízejí své služby. Když se někomu 
podaří ulovit stroj, jehož řídící jednotku lze při 
demontáži snadno poškodit, nebo se jedná o řídce 
se vyskytující model anebo při demontáži hrozí 
nebezpečí výstřelu, výbuchu či popálení, obvykle 
požádá o pomoc Techniky. Samozřejmě za pří-
slušný podíl na zisku. Technikům formálně velí 
volený Mistr, ve skutečnosti však všechna důleži-
tější rozhodnutí předkládá radě volitelů, která jej 
na místo Mistra vynesla. Technici obývají jedny z 
mnoha starých hutí. Staré štoly a kutací jámy jim 
umožňují provádět bezpečným způsobem mnohé 
experimenty při rozebírání strojů a likvidovat 
výbušniny a munici.

NOMÁDI
Kočovný klan pod vedením diktátora. Život 

v něm patří k vůbec nejtvrdším, protože celé-
mu společenství vládne psychicky vyšinutý vrah 
a parta jeho nohsledů. Ti bezohledně terorizují 
a využívají ostatní členy klanu. Vůdce štve své lidi 
stále dál a dál, protože věří, že kdesi na planetě se 
nachází řídící středisko, z něhož se dají ovládat 
všechny válečné stroje. Kvůli této honbě za chi-
mérou nemají Nomádi často dost času na obživu 
a musí krást a přepadat jiné klany. Občas někoho 
na příkaz svého vůdce zajmou a nevybíravými 
metodami se z něj snaží dostat informace, ať už 
o klanových zásobách a jejich zabezpečení nebo – 
to častěji – o možném umístění řídícího střediska. 
Díky neustálému cestování patří ale Nomádi mezi 
nejlepší znalce planety, neboť mnoho z nich už 
prošlo horkými prašnými pouštěmi kolem rovníku 
i špinavými ledovci poblíž pólů.

POSTAVY
„Dalo mi to práci, ale nakonec jsem z něho 

vytáhl všechno. Chtělo to jen získat si jeho dů-

věru, občas s ním prohodit pár slov a nakonec se 

mi začal svěřovat.“

Mladý Hetschke se celý třásl rozrušením. Onwu 

se těžce nadechl a chtěl mu něco říct, ale chla-

pec se nenechal přerušit.

„Víš, co je zač?“ zeptal se starého černocha 

dychtivě a ihned navázal. „Tomu neuvěříš. Byl 

nižším armádním velitelem v jedné z místních 

základen. To on se jako první odvážil navrh-

nout, aby se Hvězdná flotila stáhla. Nadřízení 

mu přišili šíření poraženeckých nálad a zavřeli 

ho. Když pak nakonec stejně museli Sen vyklidit, 

nechali ho tu.“

„Hetschke, podívej,“ začal Onwu, ale mladík mu 

skočil do řeči.

„To ještě není to nejdůležitější. Hele, on ví, 

kde je schovaný raketoplán. Rozumíš, řekl mi, že –“

„Hetschke!“ vyštěkl černoch, teď už příkře. 

„Uklidni se. Didiera sem deportovali až něko-

lik let po mně. Je to starej cvok, to ti v klanu 

potvrdí kde kdo. Každej měsíc si vymejšlí novou 

historku. Žádnej raketoplán není, rozumíš?“

„Je mi to líto,“ dodal pak, když se podíval 

chlapci do očí.

KLANY
Na Snu je několik desítek klanů. Mají různé způso-

by vlády, od teroru jediného bezohledného diktátora, 
přes radu starších až po společné rozhodování všech 
svých příslušníků. Mají navzájem odlišný poměr mužů 
a žen, různé zastoupení jednotlivých ras, národností 
i profesí a také jinak nastavené mezilidské vztahy, ať už 
jde o přijímání nováčků nebo o postoj k jiným klanům, 
hmyzákům či dozorcům a boháčům, kteří na Sen při-
létají.  Můžete si tak vymyslet prakticky jakýkoliv klan 
pro svůj příběh. Dodržet byste měli jen jediné pravidlo 
– klan by měl mít alespoň jeden rys, kterým se výraz-
ně liší od ostatních klanů a který ho činí zapamatova-
telným. Následující paleta má sloužit především jako 
příklad pro inspiraci. Názvy klanů jsou pouze pracovní 
a slouží pro lepší zapamatování. Na Snu se obvykle mlu-
ví o „Chávezově klanu“, „těch z hutí“ a podobně.

VOJÁCI
Klan organizovaný jako partyzánská skupi-

na. Jméno dostal podle muže, který stojí v jeho 
čele a říká se mu Generál. Nosí vojenskou unifor-
mu a údajně byl skutečně na Sen deportován za 
nějaký válečný zločin. Vojáci patří mezi špičky 
v lovení bojových strojů. Sbírají o nich kdejaké 
informace a zkoušejí stále nové způsoby, jak je 
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život pro to, aby se nestali pouhými oběťmi využíva-
nými svým bezohledným okolím. Pro zkušenější hráče 
může být výzvou vyzkoušet si i druhou stranu mince, 
tedy zahrát si postavy na první pohled záporné, jejichž 
nízké či pokřivené cíle a nevybíravé prostředky k jejich 
dosažení brání postavám ostatních hráčů v naplnění 
jejich snů.

Níže najdete několik příkladů postav, pro přehled-
nost rozdělených do tří palet. Některé koncepty jsou 
ale použitelné pro různé typy příběhů. Mnohé postavy 
můžete vytvořit jednoduše tak, že některý navržený 
koncept upravíte nebo několik konceptů zkombinujete 
dohromady. Buďte tvůrčí a nezapomeňte, že každý hr-
dina s sebou nese vlastní příběh.

PŘÍBĚHY O HLEDÁNÍ 
CESTY PRYČ A O ZLU 
V LIDECH
Matka odsouzená za vraždu násilnického man-
žela, která se za jakoukoliv cenu chce dostat zpět 
k dětem.
Zarputilý muž, který se snaží zajistit přežití sobě 
a svému psovi.
Dítě, které se na Snu narodilo a lepší svět pro ně 
existuje jen v pohádkách před spaním.
Masový vrah vládnoucí klanu za pomoci teroru 
několika pomahačů. Trpí utkvělou představou, že 
má vládnout celému Snu a že jiné klany jej chtějí 
zavraždit.
Žena zneužívaná několika muži v klanu, jimž se 
chce pomstít.
Policejní informátor usvědčený z podvodů, který 
se zoufale snaží vyhnout setkání s těmi, jež sem 
dostalo jeho udání.
Boháč, který tu byl na lovu mimozemšťanů, ale 
prachová bouře zničila jeho techniku.
Vyšinutý vězeňský psychiatr usvědčený z vražd 
pacientů. Nehodlá s tím přestat ani tady.
Podivín označovaný v klanu za blázna, který tvrdí, 
že zná skrýš, kde je ukrytý raketoplán.

PŘÍBĚHY O HRŮZE 
Z NEZNÁMA A KONTAKTECH 
S MIMOZEMŠŤANY
Bývalý voják, který se děsí hmyzáků a byl odsou-
zen za dezerci.
Odpůrce válek s mimozemšťany, jenž je na Snu 
dobrovolně, aby s nimi navázal kontakt.
Stařec, který sem přišel kdysi jako voják a zůstal 
tady jako poustevník.
Novinář, který chce napsat reportáž o podmín-
kách odsouzených.

MYSTICI
Klan uctívající hmyzáky. Jeho členové věří, že 

hmyzáci jsou démoni přicházející z nitra planety, 
které je třeba upokojit oběťmi. Často proto válčí 
s jinými klany. Jeho muži jsou divocí, vousatí, bi-
zarně tetovaní a na pažích a nohou mají jizvy od 
obřadů, při nichž nabízejí hmyzákům svou krev. 
Téměř třetinu tohoto klanu tvoří ženy, které se ob-
lékají vyzývavě, hodně se smějí a mají důležitá mís-
ta v klanové hierarchii. Klan reprezentuje navenek 
Společenství tří, což jsou dva muži a jedna žena, 
o nichž klan věří, že mají přímé spojení s hmyzáky. 
Šedou eminencí klanu je ale šaman, který má na 
starosti rituály k usmíření hmyzáků a také vyjed-
návání s oficiálními místy. Díky svému bizarnímu 
vzhledu a nábožným řečem o hmyzácích jsou totiž 
Mystici oblíbenými průvodci oficiálních výprav 
boháčů, kteří se na Sen občas přijíždějí podívat na 
mimozemšťany. Nemusí je obvykle doprovázet da-
leko. Mystici totiž žijí v okrajové části jeskynního 
komplexu, jehož zbytek obývají hmyzáci.

STAŘÍ
Klan s nejdelší historií. Sestává z těch nejtvrd-

ších zločinců. V jeho čele stojí rada starších, jejíž 
členové – mnohdy více než osmdesátiletí – patří 
k vůbec prvním vyhnancům na Snu. Rada vede 
klan velmi konzervativním způsobem jako kla-
sickou vězeňskou komunitu, kde nováčci musí 
snášet ústrky od zkušenějších vězňů, kteří jsou 
na Snu delší dobu než oni. Tento klan se neštítí 
jakýchkoliv prostředků, jak získat nějaké hmotné 
výhody. Obsadil například polorozpadlé budovy 
v bezprostřední blízkosti jedné z nejfrekvento-
vanějších přistávacích ploch a slabší klany, které 
sem přicházejí směnit s dozorci získané strojové 
součásti, musí za přístup na plochu platit Starým 
tribut. Z členů tohoto klanu se také často rekrutují 
průvodci nelegálních loveckých výprav na hmyzá-
ky, které pořádají na Snu tajně někteří zbohatlíci. 
Mystici proto Staré nenávidí a tyto dva klany jsou 
takřka neustále ve válečném konfliktu.

KONCEPTY POSTAV
I když na Snu převažují zločinci, neznamená to, že by 

se tu nedali najít kladní hrdinové. Může jít o oběti jus-
tičního omylu, odpůrce různých autoritativních režimů 
nebo lidi, kteří svůj zločin spáchali v prudkém hnutí 
mysli a teď toho litují. Většina vyhnanců si ale v sobě 
nese zlo – chybí jim zábrany, jsou agresivní, mají po-
chybné morální hodnoty a životní cíle nebo jsou jinak 
problematičtí. Soužití v takové komunitě připomíná 
mnohdy tanec na ostří nože. Vyjít s podobnými lidmi 
může od hrdinů příběhu vyžadovat přetvářku, úskoky, 
opatrnost a diplomacii, ale i tvrdost a ochotu riskovat 
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Všechno bude jiné, Nguyene. Ale ty se nemusíš 

bát, vždycky jsme přece byli dobří přátelé.“

Teď konečně se Pedro otočil. Z hrudníku mu vy-

růstaly dvě hmyzovité končetiny sepjaté v typic-

kém gestu kudlanek. A světlo baterky se v šeru 

odráželo na jeho velikých fazetových očích.

ROLE
Trestanci na Snu zůstávají samozřejmě i v drsných 

podmínkách doživotního vyhnanství především lidmi. 
Mají tedy běžné lidské touhy, ideály i slabosti a lze pro 
ně použít obecné Role, Hodnoty a Šrámy ze základní 
knihy Střepů snů. V dalších kapitolách si uvedeme pou-
ze ty, které jsou pro prostředí Snu! Na doživotí… typické 
nebo dokonce unikátní.

Pokud jde o Role, ty mají oproti herní příručce mírně 
obměněnou hierarchii. Rolí první úrovně je druh provi-
nění. Právě odpověď na otázku, „za co tady je,“ charak-
terizuje jako první archetyp každého vězně a jeho roli 
v příběhu. Na druhém místě je úloha v klanu, protože 
klan je základní společenská jednotka na Snu. Svým pří-
slušníkům umožňuje klan přežít ve spánku, kdy na lidi 
mohou zaútočit hmyzáci. Třetí úroveň pak obsahuje to, 
čím je daný jedinec výjimečný, stejně jako v základní 
knize. Jen jsou tyto zvláštnosti přizpůsobeny realitě Snu.

Uvědomujte si při tvorbě Rolí, že Sen slouží jako 
vězení pro celý lidmi obývaný vesmír. Svět daleké bu-
doucnosti přitom není nijak podrobněji definován, pro-
tože na Sen doléhají pouze jeho ozvěny v podobě osu-
dů jednotlivých odsouzenců. Jediné, co je pevně dáno, 

Vědec přijíždějící zkoumat a pozorovat mimo-
zemšťany v jejich přirozených podmínkách.
Naivní dívka zamilovaná do svého únosce, jehož 
chce na Snu najít.
Fanatik, který zešílel a mimozemšťany uctívá jako 
božstvo. Jednou za čas přespí sám venku a je to na 
něm vidět – má vypadané vlasy, je vrásčitý a vy-
hublý.

PŘÍBĚHY O ZMĚNĚ 
POMĚRŮ A O LIDSKÝCH 
SHLEDÁNÍCH
Policista, který byl odsouzen, protože věděl příliš 
mnoho. Na Snu touží zavést pořádek a udělat z něj 
místo k žití.
Dozorce na transportní vězeňské lodi, který za 
nejrůznější úsluhy převáží tajně vzkazy trestanců 
mimo Sen.
Vězeň-překupník, co na základě dohod s posádka-
mi zásobovacích lodí rozprodává ostatním drogy, 
alkohol a další zakázané zboží.
Kněz, který zneužíval chlapce a Sen bere jako své 
pokání a druhou šanci.
Politická disidentka, jež se nechala odsoudit, aby 
se na Snu setkala se svým manželem.
Kultivovaný defraudant, co není schopen při-
způsobit se drsným podmínkám.
Geolog, který chce přimět svůj klan, aby místo 
honby na bojové stroje začal kutat ve starých do-
lech.
Odborník na důlní díla, jemuž přeskočilo. Tvrdí, 
že dostal milost od guvernéra planety a brzy se 
vrátí domů.
Konzervativní stařešina prosazující v klanu opa-
trnost, jenž si chce udržet své postavení.
Zvěd z jiného klanu pátrající po cizích informa-
cích a zdrojích.

CHARAKTERISTIKY
Pedro Gonzáles stál v temné části jeskynní 

místnosti, hleděl kamsi do spleti chodeb a dosud 

se neotočil. Nguyen už začínal být z jejich roz-

hovoru nervózní.

„Byl jsi pryč velmi dlouho,“ řekl zdvořile, 

ale hlas se mu nechtěně roztřásl.

„Trvalo nějaký čas, než jsem dokázal to, co 

jsem si předsevzal,“ odvětil Pedro oním nezvyk-

lým šepotavým hlasem, kterým mluvil od začát-

ku jejich setkání. „Ale moji učitelé mě konečně 

uznali za připraveného na to, abych prošel promě-

nou. Mám teď dost síly, abych změnil i náš klan. 
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ROLE III. ÚROVNĚ 
(VÝJIMEČNOSTI) 

Elektrotechnik, Demontér, Zbrojní technik, Prv-
ní pomoc, Ošetří poranění, Vyléčí nemoc, Vykladač 
snů, Odborník na … (vojenské základny, pozemní 
stroje, bojová plavidla, letouny, raketoplány, pan-
céřování bojových strojů, maskování, automatické 
naváděcí systémy, senzory a spouštěcí mechanismy, 
právo a zákony, chování či komunikaci hmyzu), 
Přesvědčí dav, Má osobní autoritu, Tmelič party, 
Dokáže organizovat práci, Neodolatelný pro ženy/
muže, Děsí svým vzhledem, Citově otupělý, Zůstává 
chladnokrevný, Zná partyzánský způsob boje, Umí 
se ukrýt, Naslouchá druhým, Vydrží dlouho nespat, 
Běhá rychle, Běhá vytrvale, Dobře šplhá, Skvěle sly-
ší, Vypáčí cokoliv, Umí se rvát, Bojuje nožem, Skvě-
le střílí, Platí svým tělem, Dokáže smlouvat, Umí 
podvádět (při obchodu, v počtech, v hazardní hře), 
Vycítí … (prachovou bouři, zemětřesení, hmyzáky), 
Vydrží bolest, Pěstí by porazil vola, Celé noci nespí, 
Věří, že … (způsobil válku s hmyzáky, má smířit lidi a 
hmyzáky, hmyzáci před ním prchají, dokáže ovládat 
válečné stroje pouhou vůlí)

Střelná zbraň, Bodná zbraň, Brýle, Společenský 
oblek, Medailón s fotografií, Kufřík s nářadím, Vysí-
lačka, Prášky na spaní, Kofeinové kapsle, Dalekohled, 
Vozidlo, Bible, Dýmovnice, Pes, Krysa, Robodroid

HODNOTY
Společnost na Snu je civilizací odsouzených zločinců. 

Někteří z nich mají alespoň nějaké – byť trochu svéráz-
né či zmrzačené – morální krédo. Jiní byli odsouzeni 
nespravedlivě a další se touží napravit. Ale většinou 
jsou tu jednoduše nebezpeční lidé beze cti a zábran. 
V takovém světě je samozřejmě hodně těch, jejichž 
ideály jsou z pohledu běžného člověka problematické. 
V následující paletě je najdete pod označením „zvrá-
cené hodnoty“. Hrát postavy s takovými hodnotami je 
vhodné spíše pro starší a zkušené hráče. Buďte připra-
veni na to, že jejich příběhy budou morálně nejedno-
značné a budou na hony vzdáleny filmům s kladnými 
hrdiny v hlavní roli.

HODNOTY
Spravedlnost, Svoboda, Náprava sebe sama, Od-

činění zločinu, Soucit, Soužití, Nevinnost, Civili-
zované chování, Asketismus, Puritánství, Přežití, 
Opatrnost, Klan, Rodina či osoba žijící mimo Sen

ZVRÁCENÉ HODNOTY
Vlastní prospěch, Jídlo, Chlípnost, Moc nad lid-

mi, Nadřazenost (své osoby, rasy, národa, sociál-

je fakt, že hmyzáci jsou jediní známí mimozemšťané. 
Proto se nebojte si volně vymýšlet. Vaše postava může 
být vojenský velitel z nedávné meziplanetární války 
odsouzený za zločiny proti lidskosti. Může jít o techni-
ka, který zanedbal své povinnosti a způsobil srážku do-
pravních raketoplánů. Nebo můžete vytvořit politickou 
fanatičku, jež podnikla sabotáž na umělou atmosféru 
celé jedné planety. Mějte ovšem zároveň na paměti, že 
mnohdy lépe než velkorysé postavy působí dobře ode-
hraný příběh obyčejného hrdiny. S pocity muže, který 
ve vzteku zavraždil svou manželku kvůli nevěře, se do-
káže ztotožnit kdokoliv. Dokonce i v tak bizarním pro-
středí, jako je Sen! Na doživotí…

Samostatnou zmínku si zaslouží Role uvozené slovy 
„věří, že …“. Podobně jsou formulovány i některé Šrá-
my. U těchto Rolí a Šrámů platí, že postavě pomáhají 
nebo škodí bez ohledu na to, jestli se nakonec ukážou 
jako pravdivé nebo jako pouhá domněnka či blud sa-
motného hrdiny. Pokud zkrátka někdo věří, že hmyzáci 
před ním prchají (Role), tak o tom bude často mluvit 
a nebude mít z hmyzáků strach. Časem se o něm mohou 
začít šířit zvěsti, že snad před ním hmyzáci opravdu ně-
kdy utekli (co na tom, že si jej možná ani nevšimli). Jeho 
pověst jej pak bude předcházet a bude mu v ledasčem 
pomáhat. Stejně tak věří-li někdo, že jej hmyzáci všude 
sledují (Šrám), bude mu to komplikovat život a bránit 
v dosahování jeho cílů, i kdyby to ve skutečnosti nebyla 
pravda. Bude mít panickou hrůzu z toho, že by zůstal 
třeba jen na chvíli sám, a uvidí-li hmyzáky, byť jakkoliv 
daleko, pokaždé na ně ostatní upozorní. Bude to dělat 
tak často, až nabudou lidé v jeho okolí dojem, že v jeho 
přítomnosti opravdu potkávají hmyzáky častěji než jin-
dy, a začnou se s ním cítit nepříjemně.

 ROLE I. ÚROVNĚ (DRUH 
PROVINĚNÍ)

Nájemný vrah, Vrah v afektu, Násilník, Teroris-
ta, Válečný zločinec (spáchal genocidu, vraždil za-
jatce, nesplnil rozkaz, dezertoval), Mafiánský boss, 
Vyděrač, Podvodník, Finanční defraudant, Politic-
ký odpůrce, Nevinný, Nespravedlivě odsouzený, 
obchodník s … (drogami, bílým masem, zbraněmi, 
přístupovými kódy), … v přestrojení

ROLE II. ÚROVNĚ (ÚLOHA 
V KLANU)

Vůdce klanu, Pravá ruka vůdce, Milenka vůdce, 
Duchovní autorita, Šaman, Stařešina, Člen klano-
vé rady, Kutil, Řidič, Zdravotnice, Taktik, Bojovník, 
Hlídka, Průzkumnice, Hledač strojů, Mechanik, 
Montér, Pyrotechnik, Specialistka na jemnou prá-
ci, Třídič dílů, Opravář, Nosič (dílů, vody, vyba-
vení), Kuchařka, Obchodník, Děvče pro všechno, 
Matka rodu, Dítě, Novinář, Vědec, Android, Geolog
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CÍLE

Většina odsouzenců přilétá na Sen s velmi jednodu-
chými cíli, jako je přežití v drsných podmínkách a snění 
o útěku. Na takových konečných cílech se ale dají těž-
ko postavit jednotlivé příběhy. Proto je vhodné kromě 
(a nebo namísto) těchto velkých a dlouhodobých cílů 
dát postavám konkrétnější touhy, které se týkají lepších 
životních podmínek, bojů mezi klany, pozice v klanu, 
získávání přátel a spojenců, lásky a vztahů k ostatním 
nebo stínů minulosti.

VELKÉ CÍLE
Přežije drsné podmínky?
Unikne ze Snu?
Setká se znovu s … (příbuzným, láskou, přítelem)?

CÍLE
Najde bojový stroj?
Zneškodní bojový stroj?
Prodá či smění získané součásti výhodně?
Zprovozní bojový stroj?
Udrží se ve skupině s ostatními?
Získá funkční kanón?
Ochrání získanou partnerku/partnera před ostat-
ními?
Stane se nejsilnějším v klanu?
Doručí zásilku?
Chytí zvěda z druhého klanu?
Vyzví informace od cizího klanu?
Převezme vedení klanu?
Získá přízeň stařešiny?
Odrazí útok jiného klanu?
Uzavře příměří s jiným klanem?
Získá důvěru/respekt/popularitu ve svém klanu?
Dopadne vůdcova vraha?
Zabrání lynčování?
Stane se vůdcem klanu?
Najde novou zem pro své lidi?
Potlačí vzpouru v klanu?
Ubrání se hmyzákům?
Zabije hmyzáka?
Uloví hmyzáka?
Získá … (předmět, knihu, drogu, zprávy z domova)?
Pomstí se za … (udání, nespravedlivé odsouzení, 
podraz)?
Zjistí, za co je na Snu?
Zbaví se závislosti na … (drogách, jiné osobě)?
Vyléčí se?
Zbaví se hmyzáckého parazita?
Napraví se?

ní skupiny, inteligentních či talentovaných lidí), 
Fanatismus (ve víře, v politickém přesvědčení), 
Chorobná soutěživost, Anarchie (nerespektování 
pravidel) 

ŠRÁMY
Mnoho ze šrámů typických pro Sen! Na doživotí… by 

se dalo označit jako potíže ve vztazích s lidmi. Ať už je 
člověk hádavý, náladový nebo má odpor k tělesnému 
kontaktu, na Snu je to vážný problém. Ve světě, kde 
spát několik nocí venku sám se rovná jisté záhubě, je 
životně důležité být součástí nějaké skupiny. Jenomže 
klan je společenství nejrůznějších lidí, kteří spolu ne 
vždy dobře vycházejí. Kdo je neoblíbený nebo narušu-
je sociální soudržnost komunity, dostává obvykle těžší 
a nebezpečnější práci a nenachází u ostatních podporu. 
A pokud dělá opravdu velké problémy, klanový vůdce či 
rada jej mohou vyštvat samotného do pustiny.

Stejně jako v případě hodnot, i zde je několik návr-
hů na „zvrácené šrámy“ pro zkušené hráče. Ty by na 
jiném, civilizovanějším místě mohly být hodnotami. Ve 
společnosti všeho schopných zločinců však pravdomluv-
nost nebo odpor k násilí představují pro hrdinu vážný 
handicap, který mu může bránit, aby účinně prosazoval 
a naplňoval své touhy a sny. Zvrácené šrámy je vhodné 
kombinovat spíše s „normálními“ hodnotami, protože 
jejich zvrácenost nevychází z hrdiny samotného, ale spí-
še z krutého vězeňského prostředí, v němž je nucen žít.

ŠRÁMY
Strach z … (mimozemšťanů, hmyzu, strojů, 

davů, tmy), Úzkost při … (hádkách, projevech ná-
silí, manipulaci s nebezpečnými věcmi), Nerozumí 
strojům, Odpor k tělesnému kontaktu, Nedůvěra 
k lidem, Punc remcala, Často se hádá, Výkyvy ná-
lad, Prudké reakce (panické, hysterické, vzteklé), 
Rozhazovačnost/plýtvání, Ospalost, Stáří, Bez-
brannost, Závislost na druhých, Hlad, Chtíč, Primi-
tivita, Duševní porucha (kleptomanie – nutkání ke 
krádežím, halucinace – zrakové či sluchové přelu-
dy), Působí odporně, Zmrzačený, Infekce, Citlivost 
na ozáření, Abstinenční příznaky, Vyhnanec z kla-
nu, Věří, že … (vlastní klan jej chce opustit, hmy-
záci jej všude sledují, mu hmyzáci dávají telepatic-
ké příkazy, hmyzáci mluví jeho ústy), Postupně se 
mění v hmyzáka, Hmyzácký parazit v těle

ZVRÁCENÉ ŠRÁMY
Pravdomluvnost, Odpor k … (násilí, hádkám, 

sprostým slovům), Důvěřivost, Etický kodex, Cud-
nost, Úcta k … (autoritám, pravidlům, všem lidem 
bez rozdílu)  
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Při tvorbě projektu Sen! Na doživotí… zněla z repro-
duktorů především tato hudba.

• album skupiny Antimatter „Planetary Confine-
ment“

• album skupiny Office of Strategic Influence (OSI) 
„Free“

• hudba k filmu „Blade Runner“ od Vangelise

NOSNÉ MOTIVY
Toto prostředí pro Střepy snů je složeno ze tří zá-

kladních prvků, které se navzájem doplňují.  Na závěr 
si řekneme, jaký je jejich účel a využití ve hře.

Vězení: Sen je především obrovské vězení. To umož-
ňuje vyhrocovat do krajnosti mezilidská dramata a kon-
flikty v místě, z něhož není pro nikoho úniku. Některé 
lidi nutí taková situace jednat bez jakýchkoliv skrupulí, 
jiné naopak navzdory jejich zločinům polidšťuje.

Pustina a válečné stroje: Nehostinnost planety má 
vytvořit na postavy tlak, aby nezůstaly pasivní – pokud 
chtějí přežít, musí lovit válečné stroje, obchodovat s po-
sádkami přilétajících lodí, krást nebo bojovat s jinými 
klany, zkrátka musí jednat. Stopy ničení a boje předsta-
vují malebnou sci-fi kulisu a lov na staré válečné stroje 
nabízí divokou akci, honičky a napětí.

Hmyzáci: Hmyzovití mimozemšťané přinášejí do 
hry strach a tajemství, kterému je možno přicházet 
postupně na kloub. Jejich přítomnost představuje stálé 
nebezpečí a nutí lidi žít společně, překonávat rozdíly, 
vycházet se sebou navzájem a spolupracovat. Zároveň 
jsou však hmyzáci skrze sny s lidmi nějak spojeni, tak-
že jsou možná lidem bližší, než by se na první pohled 
mohlo zdát. Cílem tohoto materiálu není dát odpověď 
na otázku, jak je to s hmyzáky doopravdy. Nějaké mož-
nosti jsou tu naznačeny, ale mají sloužit jen jako inspi-
race. Nejzajímavější odhalení, jaké je tajemství právě 
toho vašeho Snu! Na doživotí…, můžete učinit jedině vy. 
A nebo s ním možná přijde v průběhu hry některý z va-
šich hráčů!

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
„Tak si to probereme,“ ucedil Wayne. „Výsled-

kem vaší výpravy jsou tři vyplýtvané kofeinové 

kapsle, rozbitá navigace a Keira má zhmožděnou 

nohu. Wolf vám venku usnul a doteď zvrací na 

ošetřovně. Dé-dvanáctku jste sice našli a vyřa-

dili, ale poškodili jste při tom řídící jednotku 

a rozmlátili tři ze čtyř senzorů. Co čekáš, že 

dostaneš? Milost od guvernéra?“

Wayne jindy působil takřka ležérně, ale teď mu 

potlačovaný hněv dodával vzhled skutečného vůdce 

klanu. Johnson se neodvážil ani nadechnout, na-

tožpak odpovědět. 

„Doufám, že sis svou poslední výpravu užil,“ 

řekl Wayne nakonec. „Protože jako šéf party jsi 

skončil.“

INSPIRAČNÍ ZDROJE
Další inspiraci pro toto prostředí můžete získat z ná-

sledujících děl.

• film Davida Finchera „Vetřelec III“
• film Rolanda Emmericha „Měsíc 44“
• povídka Jaroslava Mosteckého „Železný kačeny“
• povídka Claude Veillota „Hvízdači“

http://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_Confinement
http://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_Confinement
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_(OSI_album)
http://en.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner_(soundtrack)
http://www.csfd.cz/film/2665-vetrelec-and-179-alien-and-179/
http://www.csfd.cz/film/2574-mesic-44-moon-44/
http://www.legie.info/povidka/7307-zelezny-kaceny
http://www.legie.info/povidka/11315-claude-veillot-hvizdaci

