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Co najdete v plné verzi?
V tištěné verzi Příběhů Impéria naleznete další
materiály a příklady k vašim vlastním příběhům, nové
příkladové postavy, příkladové dovednosti a nápady,
stejně jako popisy organizací, osobností nebo klubů
Spojeného království Velké Británie a Irska. Obsahuje
Cestovatelova průvodce, který vám umožní rozšířit vaše
příběhy na celý známý i neprozkoumaný svět – vydejte
se do opiem vonících dálek Asie; vysoké trávy Afriky,
kde s prstem na spoušti opatrně vykračujte a vyhlížejte
lví stopy, nebo stínu pyramid; prožijte dobrodružství
v různých koutech Evropy za kanálem, na kontinentě,
mrazivém Rusku nebo slunných krajích Středomoří,
kde nebezpečí intrik a dýk hrozí na každém kroku;
objevte pláně a rozlehlý Západ v Novém světě, kde
mohutná bizoní stáda putují za potravou a indiáni válčí s osadníky, nebo třeba do tajemných džunglí Jižní
Ameriky, kde můžete pátrat po dávno ztraceném zlatě
starých civilisací. Plná verze vám ke všem těmto dobrodružstvím a úžasným příběhům poskytuje dostatek
materiálů a přidává i část pro Vypravěče, kteří zde
mohou najít rady a příklady zápletek. Je zde také přiložen zápis odehraného příběhu pro vaši inspiraci.

Zjednodušená verze obsahuje všechny materiály k hraní a vyzkoušení Příběhů Impéria, stejně jako
základní přehled a popis Spojeného království, které je
hlavním těžištěm hry. Nicméně pouze s plnou verzí se
vám otevře celý svět a všechny příběhy, které tato hra
nabízí.

Původní FATE a Fudge
Robert Donoghue, Fred Hicks, Steffan O‘Sullivan
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„Nic není samo o sobě ani dobré,
ani špatné. Záleží na tom, co si o
tom myslíme.“
-William Shakespeare

„Jsme stvořeni z téže hmoty jako
sny.“
-William Shakespeare

KAPITOLA PRVNÍ
PŘÍBĚHY IMPÉRIA
v níž je představeno prostředí a okolnosti, za
kterých se Příběhy Impéria odehrávají.

smečky a měsíční světlo se odráží od hřív jednorožců.
Duchové, kteří nenalezli pokoje, se vracejí zpět mezi
lidi a jejich příbytky, čarodějnice se připravují na sabat
a démoni a andělé se objevují na Zemi, aby jednali
jménem svých vládců.
Na ulicích měst se v husté mlze rozzářily lucerny,
které jako ostrůvky v temnotě prozařovaly bílou temnotu kolem sebe. Lidé, kteří pod nimi procházeli, ani
nevzhlédli. V davu bylo možno rozeznat malátné mrzáky v rozedraných hadrech s prázdným a odevzdaným
výrazem, lidi nakažené cholerou – dříve mohutně stavění muže, které nemoc proměnila v trosky a kteří byli
vyzáblí jako smrt sama, děvčata sotva odrostlá dětským
střevícům, stejně jako ženy, které se dřely v továrnách
– ti všichni pokašlávali a utírali si krev od úst špinavými kapesníky. Proplétali se davem a se zoufalstvím v
očích čekali záchranu, která nikdy nepřijde. Sem tam
se v davu mihli i skřeti v nuzných hadrech, vracející se
z továren a sléváren nebo odjinud. Byli stejně žalostní
jako lidé a stejně jako oni byli bez východiska. Ulicí,
v davu lidí ve starých obnošených šatech, mnohokrát
spravovaných a záplatovaných, prošel vysoký troll ve
starém klobouku. Ve vysokých domech se rozžaly svíce
a první takty hudby zahrály k tanci. V síni začal maškarní bál a opona se zvedla, aby odhalila první dějství
nové hry.
Příběhy Impéria se odehrávají ve světě devatenáctého století, světě gentlemanů, věku páry a doby, kdy
britské Impérium vládlo mořím a pevninám. Tento
svět se od našeho odlišuje možná hodně, ale možná
jen málo – proudí v něm stará magie země a Starší
lid dosud nadobro neopustil tyto končiny a stále se
sem ze Země kouzel vrací. Věk nadvlády kouzel a čar
pomalu končí a postupně je v myslích a srdcích lidí
nahrazuje technologie a výhně průmyslové revoluce.
Na ulicích Londýna, studených a vlhkých v nočním
vzduchu, přesto stále procházejí mágové, skřítci a elfové provádějí svoje kousky a mezi lidmi žijí svoje životy skřeti, trpaslíci, faunové a další stvoření, která dnes
známe jen z příběhů. Svět Impéria je hlavně světem
tajemných britských ostrovů, které se utápí v magických mlhách a kde k nebi ční dolmeny a kamenné
kruhy jako vzpomínka na lid, který tu kdysi žil před
lidmi. Zemí projíždějí rytíři ze Země kouzel, hraniční
skřeti stále obývají polorozbořené věže skotské vysočiny a za nocí se hvozdy a údolími rozléhá vytí vlkodlačí
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Příběhy se vyprávějí o tajemství pyramid i pokladech dávno ztracených pod záplavami písku a času,
o městech v hloubi neprobádané Afriky, záhadného
černého kontinentu, stejně jako o ledových dálavách
Sibiře, mystických horských údolích Tibetu, kořením
vonícím Orientu, bizoních pastvinách indiánských
teritorií a nedozírných džunglích Jižní Ameriky, kam
dosud nevkročila noha bělocha. Gentlemani a cestovatelé vyrážejí ze svých domovů, aby se po letech
vrátili nazpět s vyprávěním o neuvěřitelných dobrodružstvích, která zažili, nebo ztratili život v zemích, o
kterých jejich krajané nikdy neslyšeli.
Hráči se mohou vydat do cizích krajů, objevovat
podivné země a zažít podivuhodná dobrodružství, o
kterých se jinak nepíše. Mohou prozkoumat tajuplnou
Zemi kouzel, kde vládnou Sídhe, a zapojit se do sporů knížat a lenních pánů nebo jen odhalovat tajemství
Férie, kde doposud nestanula noha člověka. Hráči se
mohou postavit v čela armád Jejího Veličenstva a bojovat pro slávu Impéria nebo pod plnými plachtami pronásledovat arabské korzáry či vést flotilu do sevastopolského přístavu vstříc ruské flotile, zatímco kanony
pálí plné boční salvy. Mohou se vžít do role detektivů
Scotland Yardu a pustit se po stopách Jacka Rozparovače nebo se jen pokusit přežít na krutých a studených
londýnských ulicích, kde lidé umírají hladem nebo na
choleru. Vraždy, tajemná zmizení, podivné rituály, zlá
magie i tajemné bytosti, které obcházejí ulice i prastaré
anglické hvozdy, jsou tu na denním pořádku. Mocné
domy mágů vedou své spory a občas i boje v Anglii i na
podivných stezkách kouzel, různé frakce v parlamentu
a Sněmovně Lordů se snaží získat vliv a prosadit své
záměry a často se za politikou skrývá pořádná špína.
Velvyslanci různých zemí se v Londýně chránění svou
imunitou pokouší získat informace, intervenovat ve
prospěch svých zemí nebo Impériu přímo uškodit a
některé aktivity dokonce hrozí vyústit v otevřenou válku. Možnosti světa jsou prakticky neomezené a každý
si zde může najít svůj příběh.
Toto je doba Impéria, jaké nikdy předtím nebylo
a už nikdy nebude.
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Mary O´Donellová stála na zaplivaném chodníku
East Endu a třásla se zimou. Přitáhla si šál blíž k tělu,
ale její rozedrané a mnohokrát spravované letní šaty
ji nemohly uchránit před zimou a zapáchající žlutou
mlhou, která stoupala ulicemi. Musela se opřít o cihlovou zeď továrny, u které stála, aby se jí nezamotala
hlava. Už dva dny nejedla a bylo jí špatně od žaludku. Hučelo jí v hlavě a bála se, že bude zvracet. Dav
okolo ní procházel bez povšimnutí a s neosobní neúčástí. Jeden z procházejících mužů do ní surově vrazil a když upadla, počastoval jí několika nadávkami a
kopancem. Mary k němu zvedla blankytně modré oči
plné slz, protože nechápala, co se stalo a proč jí Bůh
tak nenávidí.
Mary byla hezká drobná dívka, která sem spolu
se svým manželem přišla hledat štěstí z kamenitého
Irska. Byli z tak zapadlé vesnice, která Angličanům
nestála ani za to, aby ji pojmenovali, takže měla stále
staré gaelské jméno. S Jeremym se vzali, když jim bylo
osmnáct. Vyrůstali spolu už od dětství a rodiče jim
oběma zemřeli. Do Londýna přišli začít nový život. Ze
začátku měli štěstí – Jeremyho přijali jako příručího v
jednom obchodě a našli si malý pokoj, kterému mohli
říkat domov. Pak Jeremy onemocněl a přišel o práci i
domov. V zimě a sněhu jej držela v náručí pod schody
domu, když dávil krev a lidé chodili nevšímavě kolem.
Ani jeden se neotočil. Mary musela žebrat, ponižovat
se a prodávat sama sebe, aby měli alespoň na skývu
suchého a plesnivého chleba a nezemřeli hlady. Pak si
Jeremyho vzala smrt a Mary zůstala sama a bez prostředků v ulicích studeného města, kde nikoho neznala
a nemohla se vrátit domů.
Ulicí hřmotně zněl projíždějící šlechtický kočár,
když se zvedla na nohy, oči stále plné slz. Kočár zastavil a zpoza okénka na ni kývnul gentleman sedící uvnitř. Neviděla mu do tváře, ale s nadějí, že se možná
nají a třeba si i vydělá pár šilinků, se k němu vděčně rozběhla, otevřela dvířka s šlechtickým erbem, a
nastoupila. Kočí práskl bičem a kočár se rozjel. Mary
O´Donellovou už poté nikdo z živých nikdy nespatřil.

KAPITOLA DRUHÁ
ÚVOD DO HRY
ve které se dozvídáme blíže, co kniha vlastně
obsahuje a co je to příběhová hra. Je zde také,
jak hra vypadá, jak jsou rozděleny pravomoci
hráčů a Vypravěče.

16

O

čem je tato hra?

Příběhy Impéria (Stories of the Empire) se řadí mezi
takzvané RPG hry. Tato zkratka znamená v anglickém
originále Role Playing Games. Ustálený český překlad
tohoto názvu neexistuje a používané „hry na hraní rolí“
nebo „hry na hrdiny“ nejsou úplně přesné. Dáváme proto přednost označení „příběhová hra“, které lépe popisuje a podtrhuje, o co tomuto druhu her vlastně jde. Ne
každé RPG musí být příběhovou hrou a obráceně ne
každá příběhová hra je RPG, přesto pro účely Příběhů
Impéria budeme toto označení užívat.

P

růběh hry

Příběhová hra vypadá tak, že hráči sedí kolem stolu (případně polehávají po pohovkách v jeho blízkosti)
a Vypravěč (jeden z hráčů, který převezme tuto funkci – viz níže) ostatním předestírá příběh, kterého se oni
aktivně účastní. Ostatní hráči hrají za svoje postavy, když
popisují, jak reagují na vzniklé situace a co chtějí dělat.
Hráči se, podobně jako herci v divadle, vžívají do své
role a snaží se reagovat tak, jak by reagovala jejich postava. Pokud se o někom v běžném životě řekne, že je gentleman, pak to znamená, že splňuje jisté nároky na toto
označení – pravděpodobně je pozorný k ženám, slušný a
uhlazený. Daná osoba na sebe přejímá roli gentlemana a
chová se tak, jak se gentlemani chovají, přestože osobně
by se třeba chovala jinak. Stejně tak hráč převezme roli
své postavy a chová se ve hře tak, jak by se chovala jeho
postava. Pokud je hráč zvyklý urážky přecházet, ale jeho
postava je aristokrat z vysoké společnosti, pak by hráč na
urážku měl reagovat žádostí o souboj, aby mohl obhájit
svou čest, přestože sám po odplatě nijak netouží. Říká
se tomu „hrát svoji postavu“ a v příběhových hrách má
podobné chování zásadní význam. Pokud hráč, který
hraje postavu obchodníka, nebude jevit zájem o nabízené
peníze, nebude smlouvat a naopak bude peníze rozdávat
a poskytovat bezúročné půjčky, je toto jednání podezřelé
a může úplně roztříštit celou hru. V tomto případě by
hráč hrál za sebe a ne za svou postavu.
Hráč si vytvoří postavu, aby mu vyhovovala (inspirovat se může u ukázkových postav, které jsou otištěny

za kapitolou „Tvorba postavy“) a pak hraje její roli –
rozhoduje, co bude postava dělat, kdy a co řekne, jak
bude reagovat na podněty, které jí předestře Vypravěč, a
celkově určí její další chování. Ve chvíli, kdy se hráč rozhodne, že jeho postava se pokusí o něco nebezpečného
nebo o něco, co je v rozporu s přáním jiného hráče nebo
Vypravěče, je třeba určit, jestli se mu to podaří – vznikne
konflikt. Ale jak rozhodnout, jestli se postavě podaří přeskočit propast nebo zda se jí podaří přesvědčit policisty
o své bezúhonnosti? Není dost dobře možné pokoušet se
přeskočení propasti realizovat v pokoji – ať už pro nedostatek místa nebo proto, že vaše postava se od vás může
lišit (a často i velice liší). Pokud je hráč dobrý sportovec,
ale jeho postava je vetchý stařec, pak je podobný pokus
prostě irelevantní. V té chvíli proto nastupují pravidla,
která s pomocí kostek rozhodnou, jak konflikt dopadne
(jak přesně se konflikty řeší, je blíže vysvětleno ve čtvrté
kapitole).
Hráči by se také měli rozhodnout, zda se za své
postavy budou vyjadřovat ve třetí nebo v první osobě.
Oba přístupy jsou možné a oba mají své klady i zápory. První osoba (tedy řešení, kdy hráč sám mluví tak,
jak by mluvila jeho postava – pokud bude osloven, pak
zareaguje přímou řečí: „Dobré jitro i vám, dobrý muži.“)
přináší bezprostřední sblížení s postavou, avšak může
být obtížnější nebo i svazující. Řešení třetí osoby (hráč
v takovém případě zareaguje tak, že popíše, co dělá jeho
postava tak, jako by byl pouhým divákem scény: „Když
na něj ten muž promluví, pak se moje postava ukloní,
sejme klobouk a odpoví mu.“) je jistým způsobem odosobňující, umožňuje barvitější popisy, někdy ale může
způsobit, že hráč se nesžije se svou postavou. Obě možnosti jsou možné a užívané – musíte se rozhodnout sami,
která z nich vám vyhovuje, a nebojte se experimentovat
a oba přístupy střídat nebo měnit, bude-li vám to lépe
vyhovovat.
Jeden z hráčů musí být Vypravěčem. Vypravěč přejímá velkou část zodpovědnosti za celý příběh a hru jako
takovou. Nemá vlastní postavu a slouží jako rozhodčí v
případě konfliktů a sporů postav (a často i hráčů), ale
jeho hlavním posláním je připravit a vyprávět příběh (od
toho také pojmenování Vypravěč), který budou ostatní
hráči hrát a prožívat. Hraje za všechny ostatní postavy
(vedlejší role), které se v příběhu objeví, popisuje prostředí, kde se scény odehrávají a reaguje na to, co dělají
hráči, a podle toho vypráví příběh dál. Přes dobrou přípravu musí Vypravěč často improvizovat a vést hru jiným
směrem než zamýšlel, protože hráči se prostě nechovají
tak, jak předpokládal. To je ale v pořádku – přestože má

17

Vypravěč za příběh největší odpovědnost, minimálně
stejnou mají ostatní hráči. Příběh utvářejí sami svým
chováním a používáním bodů osudu. Vypravěč toho
musí využívat a stavět příběh kolem nich, a ne se
snažit postavy manipulovat tak, aby dělaly, co chce on.
Koneckonců je tu pro hráče, ne obráceně. Napoprvé
je nezvyklé připravovat hru a vést ji, proto jsou v kapitole Vyprávění a příběhy rady, které by si začínající
Vypravěč měl přečíst. Hráči se v roli Vypravěče mohou
střídat, nebo může Vypravěče dělat pořád jeden člověk – záleží jen na vás. Může to často být nevděčná
role, ale pokud se nějaká hra, kterou vedete, podaří
a všichni se bavili, pak je pro Vypravěče uspokojení
z takové hry mnohem větší, než si hráči často vůbec
umí uvědomit.
Jak hraní, tak vyprávění mají svá vlastní specifika a jiný přístup ke hře. Někoho může bavit jen hrát,
jiného jen vyprávět, ale většinou lidi baví obojí a není
od věci obě role střídat. I skvělý Vypravěč může tím,
že už dlouho nehrál, ztratit kontakt s ostatními a začít
vést hru jinak a obráceně si hráč, který jen hraje, může
vyzkoušením Vypravěčovy role uvědomit mnoho věcí,
které mu pomohou pro další hraní.
Mezi hráči a Vypravěčem by měla existovat tichá
dohoda, díky které Vypravěč nebude postavy trestat
za invenci a vnášení nápadů do hry. Pokud hráč udělá něco nečekaného, ale rozvine tím příběh, pak není
na místě jej nějak trestat nebo penalizovat, ale naopak
se nad zamyslet nad možnostmi, které nová situace
nabízí. Pokud hráč ušetří nepřítele, o kterém Vypravěč
myslel, že ho zabije, a třeba i navrhne, jak by se situace
měla vyvíjet dál, není to chyba („Tak mě zab!“ Postava
zamíří na ležícího nepřítele a prst jí cuká na spoušti, ale pak skloní zbraň: „Ne. Nezabiji tě, když nemáš
zbraň a jsi mi vydán na milost a nemilost. Daruji ti
život a Boží požehnání buď s tebou, pokud se zřekneš
života, který vedeš, a najdeš si počestné zaměstnání.
Běž.“ Hráč se pak podívá na Vypravěče: „Přirozeně
tuším, že se nezmění, shromáždí své muže a při nejbližší příležitosti nás přepadne znovu.“ Vypravěč je
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lehce zaražen, protože očekával, že hráč svého protivníka nenávidí natolik, že jej zabije a s touto možností nepočítal, ale pak se usměje: „Kdo ví? Možná se
polepší, možná ne, ale každopádně teď odchází…“),
ale naopak je to vhodné chování. Pokud ostatní hráči
navrhují, jak by měla nějaká situace dopadnout („A
teď, jak tak stojíme uprostřed místnosti a míříme na
sebe, by bylo zajímavé, kdyby najednou dovnitř vtrhla
policie.“ ) – a často i ve scénách, kde se jejich vlastní
postavy nevyskytují („Strašně zajímavé by bylo, kdyby
Nolan v tom revolveru, kterým drží nepřátele v šachu,
neměl náboje…“), jen to přispívá k dobré hře.
Hráči se často snaží hrát takříkajíc „u zdi“, protože
nabyli špatného dojmu, že Vypravěč je jejich nepřítel
a při první příležitosti se na ně vrhne, nebo proto, aby
jim jejich návrhy, které se týkají jiných hráčů, ostatní
„nevrátili“ u jiné příležitosti. Proto se snaží hrát tak,
aby Vypravěči nedali žádnou příležitost, kterou by
mohl zneužít, a ohledně ostatních mlčí. Vypravěč rozhodně není nepřítelem hráčů. On stojí nad termíny
jako přítel a nepřítel – Vypravěč jistě do cesty postavám
staví nesnáze a překážky, ale jedná tak jen proto, aby
hráče pobavil a připravil jim zajímavý příběh. Koho by
zajímalo tajemství pyramid, kdyby po cestě nenarazil
na jedinou komplikaci, všichni mu pomáhali a byli na
něj milí? Tím, že Vypravěč nebo ostatní hráči házejí
svým kolegům klacky pod nohy, neprojevují zlou vůli,
ale naopak se snaží připravit zajímavou hru. Problém
je prostě v tom, že pokud hráči hrají „bezpečně“, hra se
stává nudnou, protože se v ní nic neděje. Hráči by měli
hrát trochu „nebezpečně“ a důvěřovat svým spoluhráčům i Vypravěči v tom, že i oni chtějí hrát zajímavou
hru a nesnaží se jim ublížit, zesměšnit je nebo se nad
něj vyvyšovat. Pokud tato důvěra vznikne, pak odměnou vám budou nezapomenutelné zážitky, protože
skvělé nápady nezůstávají jen na vás nebo Vypravěči,
ale svou troškou přispějí všichni.
Je třeba napsat, že pravidla si rozhodně nemusejí
číst všichni hráči. Postačí, když je pro první hru prostuduje pouze jeden z nich (tradičně Vypravěč), který

pak ostatní několika slovy seznámí s podstatou (dobrým pomocníkem může být Jednostránkové shrnutí
pravidel). Tato kniha nemá být nějakou striktní sadou,
kterou je třeba prostudovat do nejmenších detailů a
která nedovoluje odchylky nebo jiný výklad. Naopak
– tato kniha je pouze pomůcka, která vám má pomoci
v případě, že si nebudete vědět rady nebo nebudete
vědět, jak různé situace vyřešit. Nebojte se zkoušet a
chybovat – neexistuje něco jako správný nebo špatný
způsob, kterým by se mělo hrát. Tato kniha nabízí jistý
přístup, který autorům připadá zábavný a vhodný, ale
pokud se u hry budete dobře bavit, pak hrajete dobře, i
když se přístupu autorů vůbec nedržíte. Právě zábava a
radost ze hry by měly být měřítkem dobré nebo špatné
hry. Nenechte se zmást tím, že zatím neovládáte všechna pravidla nebo, že se v nějakém případě nerozhodnete přesně podle nich – všechno má svůj čas a podobné
pokusy a omyly ke hře prostě patří. S postupem času se
právě jimi učíte a daří se vám hru stále zlepšovat.
V této kapitole jsou základy, které vám osvětlí,
co vlastně držíte v ruce a jak byste s tím měli zacházet. Podstata hry samotné je obsažena v třetí (Tvorba
postavy) a čtvrté (Systém) kapitole. Hráčům bude
často stačit pouze projít si třetí kapitolu, protože představuje univerzální návod a lze díky ní vytvořit dobré
postavy i bez delší četby. Čtvrtá kapitola je popisem
celkového „technického“ systému, který hra využívá a
všech jejích pravidel. Společně představují obě kapitoly mechanický základ systému a ostatní kapitoly představují především popis světa nebo podporu hraní.
Vypravěč by si před začátkem hraní rozhodně měl
přečíst kapitolu sedmou – Vyprávění a příběhy, která mu napoví, jak by mohl hru koncipovat (inspirací
je i kapitola poslední, která popisuje ukázkovou hru).
Tato kapitola rozhodně není jen pro Vypravěče a přečíst si ji mohou (a možná by i měli) i ostatní hráči.
Kapitola pátá popisuje svět, ve kterém se Příběhy
Impéria odehrávají, a jak hráči, tak Vypravěč by si ho
měli alespoň prolistovat.
Cestovatelův průvodce (kapitola šestá) je popisem různých končin Impéria a světa – pokud se vaše
příběhy budou odehrávat ve Velké Británii (která je
popsána o kapitolu dříve), není zatím nutné, abyste se
do jeho četby pouštěli. Přináší ale mnohé poznatky a
nápady pro hraní právě v těchto cizích zemích.
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Stručné shrnutí systému

Tato stránka představuje stručné shrnutí sytému a mechanik tak jak je
popisuje kapitola 4. Měla by sloužit pro jednoduchou a rychlou orientaci
v systému.

Vlastnosti postav

Každá postava je definovaná sadou vlastností, které určují zejména to, jak je
úspěšná v konfliktech.
Jsou to zejména Aspekty, Dovednosti a
počet Bodů osudu.

Konflikty

Základní (a v podstatě jediný) mechanismus hry. Slouží k
rozhodování sporů. Kdykoliv se má rozhodnout o výsledku akce,
jejíž důsledky nejsou předem jasné, přichází ke slovu tato
mechanika. Každý konflikt se rozhoduje hodem dle dovedností
jednotlivých aktérů.

Sázky

Před hodem si každá starana konfliktu určí své cíle - tedy, čeho
dosáhne pokud bude v konfliktu úspěšná a jak to ovlivní příběh.
Funguje to podobně jako sázky v jakékoliv jiné hře, jen “platidlo”
je jiné.

Hod

Všechny hody se provádějí čtyřmi tzv. FUDGE kostkami (jsou
označeny [+] a [-]). Pro získání výsledku hodu se prostě hodnoty
sečtou (přičemž se [-] počítá jako -1 a [+] jako +1).
K hodu se dále přičítá hodnota dovednosti, kterou postava v
konfliktu používá.
Ta strana, která dosáhně většího výsledku, vyhrává.
Hráči ještě mohou výsledek zvrátit použitím aspektů. Za použití
aspektů se platí body osudu.

Dovednosti

Základní vlastnosti, které se používají v
konfliktech. Představují různé oblasti,
kterým se postava naučila a ve kterých je
různě zdatná. Postava při každém konfliktu vyebere jednu dovednost, ketrá mu
svou povahou nejvíce odpovídá. Hodnotu této dovednosti si potom přičte k
hodu.

Aspekty

Představují základní chartakeristiky
postavy. Mechanicky v kombinaci s
Bodem osudu mohou ovlivňovat
konfliktové hody. Za každé použití
aspektu při konfliktu musí postava
zaplatit (spálit) jeden Bod osudu.
Použití aspektu umožní hráči znovu
hodit celý hod znovu nebo otočit
jakékoliv [-] nebo [ ], které při hodu
padlo na [+].

Body osudu

Mají dvě funkce:
a) Jejich spálení v kombinaci s
Aspektem
umožňuje
ovlivňovat
konfliktové hody.
b) Jejich spálením mimo konflikty
může postva ovlivňovat příběh - přidávat
prvky a postavy do děje a podobně.
Body osudu se obvykle doplňují do
maxima na konci každé hry.
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„Co je po jméně? Co růží
zvou i zváno jinak, vonělo by
stejně.“
-William Shakespeare

„Víme, co jsme, ale nevíme,
co můžeme být.“
-William Shakespeare

KAPITOLA TŘETÍ
TVORBA POSTAVY
A JEJI MÍSTO V PŘÍBĚHU
v níž nalezneme komplexní podklad pro tvorbu postavy, která hráče representuje ve hře a
světě Impéria. Vypravuje se zde také pro potřeby tvorby postav o pravidlech, která jsou poté
rozepsána v kapitole další.
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K

Každý hráč (kromě Vypravěče) je ve hře representován svou postavou. Je to jakési hráčovo alter ego ve
hře a světě devatenáctého století. Hráč převezme celou
její roli, jako se herec v divadle vžívá do role divadelní
postavy. Zde však postava není svázána žádným předem daným scénářem – to hráč rozhoduje, co postava
říká, jak se chová a co dělá.

Na začátku každé hry nebo tažení musí dojít
k tvorbě postav, protože postava je hráčovou projekcí ve hře. Hráči mohou své postavy vytvářet společně nebo každý sám, každopádně by se však vždy
před jejich tvorbou měli domluvit s Vypravěčem na
tom, co vlastně společně chtějí hrát a co od hry očekávají. Chcete v ulicích Londýna bojovat o přežití ve
stokách zločinu, nebo hrát vysokou politickou hru
na ostří nože v Parlamentu? Chcete objevit tajemné
a krásné končiny zeleného ostrova, kde ve větru zní
tiché kvílení Baen sídhe, zlověstných Banshee? Chcete
zažít dobrodružství v džunglích Jižní Ameriky a pátrat po městech Mayů dávno ztracených v džungli?
Chcete v Egyptě pátrat po tajemstvích pyramid, nebo
snad prozkoumat opiem vonící ulice Šanghaje nebo
Hong-Kongu? Chcete pronásledovat upíry v tajemné
Transylvánii nebo procházet ztemnělým hřbitovem na
Walpurgisnacht, zatímco rýnská mlha zahaluje kříže a
nad vámi ve větru ševelí dubové listí a olše? Ve Stories
of the Empire lze prožít všechny tyto momenty, ale je
dobré dohodnout se na tom, co se bude hrát, protože
ne každá postava musí být vhodnou a zábavnou volbou do každé hry. Za postavu pouličního zlodějíčka,
který umírá na choleru, na niž není léku, a jediné, o
co stojí, je uzdravit se a přežít, se jistě bude dát dobře
hrát, avšak pro politickou hru z prostředí aristokratických kruhů není příliš vhodná (samozřejmě, pokud si
hráči přejí, lze ji hrát i v takové hře, je však třeba, aby
si hráči byli vědomi jejích limitů a možností).
Hráči by se s Vypravěčem také měli domluvit na
tom, kolik budou mít postavy aspektů. Co to je aspekt
a jaký má význam, je vysvětleno o kousek níže. Obecně
řečeno však platí, že čím bude aspektů více, tím budou
vaše postavy schopnější a všestrannější. Hráči, kteří
chtějí mít hrdiny excelentně zvládající několik oborů,
sáhnou po vyšším počtu aspektů, zatímco hráči, kteří
budou chtít mít skupinu postav, které se teprve rozkoukávají a dohromady toho moc neumí, budou volit
aspektů méně. Vyzkoušeným optimem mezi těmito
variantami je 4-5 aspektů. Hráči a Vypravěč se mohou
rozhodnout pro větší i menší počet, záleží jen na tom,

jakou hru chtějí hrát. Více než 7 aspektů již většinou
není vhodných, protože je hráč sám nestíhá sledovat.
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oncept

Před začátkem tvorby postavy po stránce aspektů a
dovedností je dobré se nad postavou zamyslet a vytvořit si sám pro sebe její koncept. Nemusí být dlouhý
nebo nijak promyšlený – stačí třeba i jedna věta, která
postavu popíše nebo ukáže na její nejhodnotnější rysy,
které stojí za to dále rozvíjet (např. „Rád bych si zahrál
vznešeného gentlemana z lepší společnosti, který má
obchodní společnost a za obchodem objel většinu koutů Impéria.“ nebo „Moje postava bude cizinec – nejraději nějaký Evropan… ukažte mi mapu… už to mám
– zahraju si za zchudlého maďarského šlechtice, který
přijel do Londýna se suitou transylvánského prince,
který je tu na diplomatické návštěvě…“). Takové krátké črty nebo koncepty postav můžete vytvářet sami,
nebo se nad nimi zamyslet s ostatními hráči. Často
je to dobrá metoda – ostatní hráči mají nápady, které
by vás nenapadly a obráceně. Pokud se nad postavami
pobavíte, nejen si ujasníte, kdo co chcete hrát, ale získáte také jasnější představu o tom, jakou hru vlastně
chcete hrát. Rozhodně to ale není povinné, často totiž
mají postavy před sebou různá tajemství, která si chtějí nechat pro sebe (aby pak mohla hrát nějakou roli
ve hře – pokud má postava strašlivé tajemství, jehož
prozrazení by ji přivedlo do velkých problémů, ale do
hry se nijak nepromítne a nebude v ní mít žádnou
roli, je tajemství úplně zbytečné a jako by ho postava
neměla … pokud chcete dát postavě nějakou zajímavou schopnost, informaci nebo rys, pak by se ve hře
měl projevit) a takové přípravné sezení by hru obralo
o tajemnost. Záleží tedy čistě na vaší domluvě. Nejdůležitější informací o postavě jako takové je její místo
v příběhu. Následují její cíle, informace o tom, kdo
to je, o její povaze, o tom, co umí a ovládá, a o jejím
vzhledu a vybavení.
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méno

Nejdříve je potřeba postavu pojmenovat (samozřejmě, pokud chcete, můžete postavě dát jméno až na
konci tvorby – záleží čistě na tom, jak jste zvyklí). To
je důležitý krok, který určí její jedinečnost a odliší ji od
ostatních. Nedáváte přece jméno jen tak někomu – jde
o postavu, která vás ve hře representuje, a to nelze jen
tak odbýt. Jména devatenáctého století mají svá specifika, proto se u nich krátce zastavíme.
Okruh jmen, ze kterých si hráč může vybírat, je
jasně určen tím, odkud jeho postava pochází nebo
kde žije. Je jasné, že nebylo zvykem, aby se arabský
obchodník jmenoval William nebo aby byl německý
důstojník pojmenován Mwanga. Možné to jistě je, ale
není to obvyklé, a pokud přece jen někdo nosí taková
podivná jména, přitahuje to hned pozornost a jistě pro
to musí být nějaký důvod. Je to výjimka, a nechtějí-li
hráči nějaký podobný exces, měli by volit jména příhodná svému původu.
V rámci Britských ostrovů lze rozlišit čtyři hlavní
národy – Angličany, Welšany, Skoty a Iry.
Křestní jména mají většinou podobná a často může
někdo, kdo se jmenuje William, být Ir stejně jako Welšan. Samozřejmě i zde existují výjimečnosti, přesto se
nikdo nebude divit anglickým křestním jménům jako
jsou třeba Andrew, Anthony, Douglas, Edward, James,
Jeffrey, Michael, Nicolas, Richard, Steven, Thomas,
William (Amy, Cathrine, Elizabeth, Emily, Ellen,
Jeniffer, Jessica, Mary, Martha, Rachel nebo třeba

Susan pro dámy). Ostatní národy mají samozřejmě
svá unikátní jména, která by mohla charakter postavy ozvláštnit, protože podle něj ostatní ihned poznají
jeho národnost – Irové mají svá vlastní jména v gaelštině, která, přestože je používají, často je překládají do
angličtiny nebo používají přímo anglické varianty, jako
jsou třeba chlapecká jména Connor, Sean, Ryan, Patrick, Liam nebo Craig a dívčí Ciara, Niamh, Morrigan
nebo Grace, Skotové mají zase pro chlapce Alistair,
Donell, Dougal, Douglas, Errol, Ian, Kenneth nebo
Malcolm a pro děvčata pak Aileen, Annabel, Christie,
Jannet, Kyla, Laren, Nessa, Muira nebo Tara, Welšané
pak mají svá chlapecká jména Cedric, Drew, Gavin,
Griffin, Kai, Lloyd nebo Wren a dívčí Enid, Gladys,
Lowri, Mairwen, Meredith, Riannon nebo Sulwyn.
To, co platí pro jména křestní, platí i pro příjmení.
Nejrozšířenější jsou anglická příjmení, která se ujala i
v ostatních zemích. Anglická jmena jako Smith, Williams, Brown, Taylor, Johnson, Wright, Lewis, Moore,
Baker, Jenkins, Stevens a mnohá další representují většinu užívaných jmen. Přesto si i ostatní národy britských ostrovů uchovaly své vlastní způsoby ohledně
příjmení a nadále je dle svých tradic užívají.
Jak již bylo řečeno, Irové se stále z hrdosti drží vlastních jmen a příjmení, které často jen neradi překládají
do angličtiny. Impérium ale neuznává irská jména, a
proto je uvádíme pouze v závorce. Irská jména mají
silnou klanovou tradici a jsou z ní stále odvozena.
Obvyklá jsou příjmení jako O‘Brien (Ó Brianin), Byrnes (Ó Broin), McCain (Ó Catháin), O‘Connor (Ó
Conchúir), Ryan (Ó Riáin) Murphy (Ó Murchadha)
nebo O‘Neill (Ó Néill). U Skotů dodnes jméno representuje příslušnost ke klanu, širší rodině, která má tradiční teritoriální integritu, přirozené spojence i tradiční nepřátele mezi dalšími klany. Častá příjmení jsou
třeba Campbell, Cameron, Mackintosh, MacGregor,
MacLachlan, MacDonnell, MacDonald, MacDuff,
Drummond, Munro a Stewart. Welšská příjmení jsou
Bennett, Davis, Ellis, Evans, Griffiths, Jones, Lewis,
Llewelyn, Lloyd, Owen, Pritchard, Powell, Price,
Meredith, Thomas, Trewent a Yorath. Welšané doma
často před příjmení přidávají předložky ad nebo ap,
což znamená syn – příjmení ab Owen pak znamená
syn Owenův (často se zkracuje jako Bowen).
Zvláštní jména a příjmení mají obyvatelé dalších
národů obývajících Britské ostrovy. Skřeti a trollové
používají zkrácená lidská jména jako jsou Bob, Bill,
Jim, Mike, Roy, Sam nebo Tom. Skřetí příjmení se
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většinou skládají ze dvou částí – přídavného a podstatného jména, která odkazují k jejich původu. Jména jako Greywood, Greenwood, Longdale nebo třeba
Stonebeach jsou jména ze severu Anglie a Skotska (i
když třeba zrovna Stonebeachové žijí i ve Walesu),
zatímco Steephill, Greenhill nebo třeba Sharpcliff jsou
jména skřetů z Walesu a jihu Anglie. Trollové často
příjmení nepoužívají vůbec a stačí jim křestní jméno,
pokud ale příjmení používají, pak se podobají skřetím,
co do způsobu tvorby, tématem odkazují ale spíš na
konkrétněji uchopitelné věci. Jména jako Redstone,
Oldbush nebo Saltwater jsou mezi trolly častá. Se skřety mají společné to, že odkazují zásadně na přírodní
věci, nikdy na umělé nebo rukou stvořené. Trpaslíci
používají jako příjmění normální anglická jména, která jsou ale po severském zvyku rozšířena o –son nebo
–daughter (tedy –syn nebo –dcera, podle pohlaví nositele příjmení). Používají tedy příjmení jako Moorson
(a Moordaughter) nebo Lewisson (a Lewisdaugter).
Elfové pak používají normální anglická příjmení a trojici křestních jmen. První je anglické (často jsou to stará jména), které používají na veřejnosti. Další dvě jsou
většinou staroanglická, anglosaská nebo gaelská jména, kde první je jménem daným a druhé jménem otce.
Jméno anglického elfa pak bude například William
Cathaoir Iarlaith Durnham (přičemž nejčastěji bude
mezi lidmi používat jméno William Durnham, mezi
svými pak spíše druhá dvě jména, doplněná o místo
narození – Cathaoir Iarlaith z Nottinghamshiru).
Samostatnou kapitolou ke jménům jsou pak šlechtické, církevní a jiné tituly, jejichž podrobný rozbor by
vydal na mnoho stran této příručky.

A

spekty

Jak již bylo řečeno, hráči a Vypravěč by se měli
dohodnout na počtu aspektů. Původní Fate obsahuje
mechaniku zvanou fáze, ta se ale v praxi příliš neosvědčila, a proto není do těchto pravidel zahrnuta.
Aspekty jsou sadou charakteristik, které popisují
vaše postavy – a dohromady dávají stručný obrázek
o každé z nich. Pokud si někdo přečte seznam aspektů, měl by mít rámcovou představu o tom, co je daná
postava zač. Aspekty jsou ve stručnosti to nejdůležitější
nebo nejzajímavější na postavě a popisují nebo pojmenovávají to, kvůli čemu ji vlastně hráč hraje a co na ní
stojí za to.
Aspekt je to, co je ve středu zájmu. Pokud by šlo o
film, pak by se to často objevovalo v záběru a kamera
by se na to soustředila, v knize by to autor často zmiňoval.
Postava může například pít alkohol, ale pokud to
nemá jako aspekt, tak je to jen detail a nejde o nic zajímavého. Ale pokud má aspekt Alkoholik, pak ji kamera bude zabírat s lahví v ruce, spisovatel bude často
zmiňovat její unavené, zarudlé oči, alkoholový odér,
který se kolem ní vznáší a dokonce proto, že si chtěla
pořídit láhev skotské, vstoupí do obchodu, který chvíli
nato vyhodí do povětří irští separatisté, a postava tak
smrti unikne jen o vlásek … a to dá například také
vzniknout jednomu dlouhému a neuvěřitelnému příběhu, ke kterému dal podnět právě tento aspekt. Je to
na postavě prostě to nejdůležitější.
Aspekty mohou být vlastnostmi postavy (Cílevědomý, Tvrdohlavý, Arogantní, Veselý, Mluvka, Silák…),
fyzickými popisy (Svalovec, Hrbáč, Otylý, Krasavec,
Skrček…), výstižnými popisy (Irčan, Modrooký ďábel,
Gentleman, Podrazák…), předměty (Angurvadel –
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magický meč), HMS Swallow – loď námořního kapitána, Drachenburg – rodový hrad zámeckého pána,
Dýmka…), mohou se vztahovat k povolání postavy
nebo její životní dráze (Voják, Žoldnéř, Obchodník,
Cestovatel, Major Jejího Veličenstva, Podloudník…),
může to být přesvědčení nebo cokoli dalšího, co nějak
vystihuje postavu (Život ve stínu města, Plechový žaludek, Děvče v každém přístavu, To jsem slyšel!…).
Hráč by měl také pamatovat na to, že pokud je
jeho postava příslušníkem některého z jiných národů
Impéria (skřeti, elfové, trollové…), je to natolik výrazný prvek jejich postavy, že jeden z aspektů by měl být
právě tento popis (Skřet, Elf, Troll…). Podobný případ
může (ale už nemusí) nastat v případě cizince v Impériu (Němec, Rus, Francouz…). Záleží jen na názoru
hráče, zda jde o výrazný prvek jeho postavy – pokud
půjde o rodilého Pařížana, který nosí baret, mluví se
silný francouzským přízvukem a do řeči vkládá slova
ze své rodné řeči, je aspekt Francouz (nebo Pařížan)
asi na místě; pokud půjde o španělského obchodníka,
který se v dětství s rodiči přestěhoval do Anglie, vyrostl
tu a od Angličanů už ho odlišuje snad jen cize znějící
jméno, nejde už asi o jasný a výrazný rys postavy a jeho
národnost by proto neměla být aspektem.
Aspekt může být použit k získání výhody v konfliktu. Během něj se hráč rozhodne, že vyvolá aspekt
(za každé vyvolání aspektu hráč zaplatí jedním bodem
osudu), a díky němu pak může zlepšit výsledek svých
akcí a zvrátit výsledek konfliktu na svou stranu. Aspekt
se projeví výrazně i v příběhové rovině, kdy hráč popíše nějakou viditelnou akci, činnost, nějaký proslov
nebo jinou aplikaci aspektu své postavy. Například
major Johnson bojuje v londýnských uličkách s několika stoupenci kultu krvežíznivé bohyně Kálí. Hodí si
kostkami, ale padne mu výsledek jedna, a neměl by tak
uspět. Rozhodne se ale vyvolat aspekt a položí Vypravěči na stůl svůj bod osudu a řekne: „S kultisty jsem
bojoval už během své služby v Indii. Sesypou se na
mě, já uskakuji před jejich seky, ale neútočím … dobře
totiž vím, že klíčové je porazit jen jejich vůdce, protože to ostatním zlomí vůli k boji. Chvíli se jen bráním a proplétám se mezi nimi. Nakonec se přeci jen
prosmýknu až k jejich vůdci (jako jediný má červený
turban na hlavě) a vší silou po něm udeřím. Teď nebo
nikdy! Používám aspekt Voják a přehazuji si hod.“
Později major pronásleduje utíkajícího nepřítele
v křivolakých uličkách a opět hodí špatně, opět použije
bod osudu a řekne: „Londýn znám jako své boty. Tím
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směrem, kterým běží, je jenom jeden most přes řeku.
Budu riskovat, nepoběžím proto za ním, ale přímo k
mostu. Mohu jen doufat, že můj odhad bude správný
… používám aspekt Londýnské uličky a přehazuji celý
hod.“
V obou případech nestačí jen vysvětlit, jak aspekt
používáte – nestačí jen říci, že major s kultisty Kálí
bojoval v Indii, a má proto výhodu, nebo že se v Londýně vyzná, a proto si přehodí hod. Pouhé vysvětlení
je statické a nijak hru neozvláštní nebo nepodbarví.
Zábavná hra potřebuje činnosti, pohyb, akci a dokonce i nejistotu! Proto nestačí jen vysvětlovat, ale musí se
i popisovat vizuální prvky a události, které se v příběhu díky aspektu dějí.
Mechanicky pak čas na vyvolání aspektů přichází
ve chvíli, kdy oba aktéři konfliktu hodili kostkami a
ty leží před nimi. Pokud některá ze stran (pozor – i
Vypravěč může využívat aspektů nehráčských postav)
nebude spokojená s výsledkem, rozhodne se vyvolat
aspekt, zaplatí za něj bodem osudu, popíše, jak použití
aspektu změnilo příběh, a může buď jeden výsledek
[–] nebo [0] otočit na [+], nebo vzít všechny kostky a
hodit si jimi znovu.

D

ovednosti

Jakmile má postava zvolené aspekty, je na řadě
vybrat jí dovednosti. Stručně řečeno, dovednosti
representují, co postava umí, co může dělat a jak je
dobrá v tom, co dělá. Dovedností je celá řada, mnoho
ukázkových je uvedeno na konci této kapitoly (nejde
samozřejmě o úplný výčet – každý hráč si pro svou
postavu může vymyslet dovednosti vlastní).
Je jasné, že ne všichni stejnou věc zvládají stejně
dobře. Zatímco nezkušený člověk se štětcem a olejovými barvami nic nesvede, mistr svého řemesla dokáže
stvořit dílo, které vám na první pohled vyrazí dech. To
je zde rozlišeno stupněm dovednosti. Žádná z dovedností nesmí mít vyšší stupeň, než je počet aspektů
(pokud má postava 5 aspektů, žádná z dovedností nesmí
být lepší než 5 stupňů) – proto, čím více má postava
aspektů, tím je mocnější.
Pomocí dovedností hráč řeší konflikty – pro každý konflikt vybere jednu ze svých dovedností (obvyk-

le tu nejvyšší relevantní), kterou v konfliktu použije
(pokud se hráč dostane do souboje, vybere si pravděpodobně některou z dovedností bojových, pokud bude potřebovat ošetřit zranění, pak použije některou z dovedností
popisujících jeho zručnost v medicíně). Pokud použije
v konfliktu dovednost, která má například tři stupně,
pak se k jeho výslednému hodu připočte trojka. Čím
vyšší je tedy stupeň dovednosti, tím vyšší je šance na
vítězství v konfliktu.
Každá postava se může pokusit o něco, co neovládá
dobře (co nemá mezi dovednostmi uvedeno). Pokud
hráč chce, aby jeho postava zastavila krvácení postavě
jiné a přitom jeho postava medicínu vůbec neovládá,
může se o to přesto pokusit, pouze nebude mít k hodu
žádný bonus, který jí poskytují dovednosti (k hodu si
nic nepřičte).
Za každý aspekt, který postava na začátku má,
získá její hráč k rozdělení 6 bodů dovedností (pokud
má postava 5 aspektů, pak má na začátku k rozdělení 30
bodů dovedností). Tyto body může využít k nákupu a
zlepšování dovedností.
Za získání nové dovednosti (tedy dovednosti na
prvním stupni) hráč zaplatí 1 bod. Za přestup na každou následující pak zaplatí o jeden navíc – tedy, pro
přestup z prvního stupně na druhý 2 body, z druhého na třetí 3 body, z třetího na čtvrtý 4 body, atd.
Ve zkratce je tedy cena přestupu z předcházejícího na
následující stupeň rovna jeho číselné hodnotě.
Pokud chce hráč, aby jeho postava měla dovednost na vyšším stupni, musí zaplatit body za všechny
přestupy na tento stupeň – pokud chce mít například
dovednost na čtvrtém stupni (a k hodu si tedy bude
přičítat 4), pak za ni zaplatí 10 bodů (1 bod za 1. stupeň, 2 za přestup na druhý stupeň, 3 za přestup na
třetí stupeň a 4 za přestup na stupeň čtvrtý – celkem
tedy 10).

Je jasné, že pokud bude hráč chtít, aby jeho postava měla vyšší stupně dovedností, zaplatí za tyto vyšší
stupně více bodů, a bude mít proto dovedností méně
(a proto ve více případech jeho postava nebude mít
žádnou dovednost a bude muset spoléhat na hody
kostkami, protože se mu k hodu nic nepřičte). Nebo
může mít stupně dovedností nižší, ale bude jich mít
více. Samozřejmě, nejlepší je existovat někde mezi
těmito extrémy, přesto si každý hráč jistě najde způsob,
který mu bude vyhovovat.

C

íle

Další věc, která je ve hře velice podstatná, je určení cílů postavy. O co postavě vlastně jde? Čeho chce
dosáhnout? Jaké jsou její sny? Cíle postavy jsou to, co
ji žene dál a nutí ji pokračovat. Vnášejí do hry nové
prvky, napětí a vedlejší scény, proto jsou pro celkovou
skladbu příběhu velice důležité.
Cíle jsou dvou druhů – krátkodobé a dlouhodobé.
Krátkodobé cíle jsou určeny pro jedno sezení a pro postavu znamenají to, čeho chce dosáhnout
během právě tohoto jednoho sezení. Po jejich dosažení
je nahradí další krátkodobé cíle, v případě, že se jich
nepodařilo dosáhnout, mohou zůstat i pro sezení
následující, nebo je hráč při změněných okolnostech
sám změní a zaměří se na něco jiného.
„Navštívím strýce a požádám jej o půjčku na koupi
domu.“
„Doprovodím svou sestru na cestě do Dillí. Cesty jsou
nebezpečné a dáma přece nemůže cestovat sama.“
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„Vloupám se na německé velvyslanectví a získám
uloupené plány nového křižníku.“

nu? Dobrý způsob je určovat své cíle tak, aby skupina
mohla fungovat jako celek.

„Prodám informaci o návratu lorda Gildoye nejvyšší
nabídce.“

Pokud se hráči s Vypravěčem dohodnou na tom, že
budou objevovat tajemství egyptských pyramid, pak dobrým cílem pro některého hráče může být například to, že
se rozhodne získat srdce a ruku dcery britského konzula
v Káhiře (gentlemana by ani nenapadlo zvažovat získání
jejího srdce bez nabídky sňatku). Získat její srdce je skvělý
cíl pro hru, protože nekoliduje s cílem hlavním a naopak
jej skvěle rozvíjí. Vliv konzula Velké Británie jim může
průzkumnou výpravu v Egyptě velice usnadnit a potřebovali by jeho pomoc tak jako tak. Romantická zápletka
s jeho dcerou vytvoří pěkné vedlejší scény, které neroztříští
děj a naopak mohou dějovou linku obohatit (co se stane,
pokud se děvče rozhodne navštívit svého milého někde na
vykopávkách a cestou ji unesou kočovní Arabové? Nebo
v Káhiře propuknou násilné bouře proti Evropanům?
Pojede zamilovaná postava zachránit dívku svého srdce, i
když ostatní potřebují zoufale jeho pomoc?).

…
Dlouhodobé cíle znamenají pro postavu něco,
čeho chce dosáhnout z dlouhodobého hlediska – nejčastěji jde o horizont několika sezení, může ale také
jít o celý život postavy. Často jde o završení jejích
dlouhodobých snah a několika krátkodobých záměrů – dosažení dlouhodobého cíle znamená ujít trnitou
cestu a často má nejen pro postavu velký význam.
„V parlamentu prosadím zákony, které vypudí tu
smrdutou chudinu z měst. Vlna popularity s takovými
opatřeními ve straně mne může vynést až na křeslo předsedy.“
„Tuto kampaň proti vzbouřeným domorodcům dovedu do úspěšného konce a opět kolonii připojím do panství
Jejího Veličenstva.“
„Ten obraz sice máme odvézt do Petrohradu, ale ani
mě nenapadne, abych ho daroval carovi. Zařídím, že se
cestou ztratí a prodám ho v Benátkách známému kupci.“

Není také příliš vhodné volit cíle pasivní („Někam
se schovám a nevystrčím nos, dokud se to nepřežene.“).
Zatímco ostatní hráči budou mít mnoho zajímavých
scén souvisejících s jejich cíli, hráč s cíli pasivními
bude jen sedět a sledovat, protože sám se pro nevhodnou volbu cíle nebude moci zapojit.

„Zničím Lorda Twelyshe pro tu urážku.“
…
Cíle mají většinou nějakou souvislost s cílem celé
hry a je třeba je volit uvážlivě. Pokud jeden z hráčů
bude chtít dosáhnout křesla v parlamentu, druhý se
zverbovanými žoldnéři svrhnout španělskou vládu na
Kubě, třetí se rozhodne odjet do Indie lovit tygry a
čtvrtý postavit loď v loděnicích v Southamptonu, jde
jistě o dobré cíle, ale nemohou dost dobře fungovat
společně. Jak by skupina s takovými záměry mohla
například společně objevovat tajemství egyptských
hrobek, když je jejich cíle trhají každého na jinou stra-
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D

etaily a dokončení

V tuto chvíli je postava po stránce pravidel
prakticky hotova. Hráč už má poměrně přesnou
představu o tom, jakou hru chce hrát, kdo je jeho
postava, co umí a čeho chce během hry dosáhnout.
Nyní se může zaměřit na všechno ostatní, co
postavu dotváří a co by mohlo být pro hru užitečné. Může po dohodě s Vypravěčem určit, co má

postava u sebe nebo jaké vlastní majetky a nemovitosti. Má nějaké sourozence? Příbuzné? Vlivného strýce? Jakého dosáhla vzdělání? Má nějaké
přátele ze studií? Podnikla nějakou studijní cestu
do zahraničí? Může určit rodinný erb, rodinnou
historii a rodové nepřátele, bude-li si přát. Teď
může hráč doplnit veškeré další údaje, které se mu
budou pro hru zdát podstatné.
Zda preferujete předherní přípravu s desítkami stran popsaných historií vaší postavy, povídkami o jejích předchozích akcích a kresbami, nebo
úmyslně začínáte s postavou nepropracovanou do
hloubky a vnášíte detaily až v průběhu hry, záleží
čistě na vaší volbě. Dotvořte nyní vaši postavu,
jak uznáte za vhodné, a můžete se připravit na to
nejdůležitější – na hru samotnou.
Zmíníme se zde ještě o jedné podstatné věci
– a to jsou jazyky, kterými postava hovoří. Není
žádné pravidlo pro to, jak to určit – řiďte se zdravým rozumem (za jazyky se standardně nemusí
platit dovednostními body, pokud se nedomluvíte
jinak). Pokud postava nikdy nebyla v Itálii a s italštinou se nikdy nesetkala, italsky se nedomluví
(pokud ovšem svůj čas nevěnovala studiu latiny –
v tom případě se může pokusit se s jistými problémy dohovořit), naopak pokud postava několik let
žila a obchodovala v Německu, je vysoce pravděpodobné, že německy mluví.
Nerozhodnete-li se z nějakého důvodu jinak,
pak všechny postavy mluví angličtinou. Je Věk
Impéria a angličtina je univerzálním dorozumívacím jazykem, takže jej všechny postavy ovládají a
mohou se ve skupině domluvit.
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V

olba
dovedností
V Příbězích impéria si sám hráč volí dovednost, kterou
v konfliktu použije, a z toho vyplývá, že je možné (a také
vhodné) si dovednosti upravit pro svou postavu tak, aby
jí vyhovovaly a odpovídaly. Pokud si jeden hráč pro svou
postavu atletického krasavce vezme dovednost Běh, další
pro postavu hrbáče dovednost Vytrvalé kulhání a jiný pro
postavu tajemného mága Vynoření ze stínů, pak mechanicky budou tyto dovednosti mít ve hře stejný výsledek.
Co ale bude jiné - a to, co je důležité - je příběhový efekt
těchto dovedností. Atletický krasavec prchajícího nepřítele prostě dohoní, hrbáč ho uštve, protože svým kulhavým
pohybem mu bude stále v patách a mág se prostě vynoří z
nějakého stínu před pronásledovaným.
Pokaždé půjde o mechanické užití dovednosti, ale
příběhově se bude značně lišit pro každou postavu. Proto
jsme v prvním sloupci vždy uvedli příklad obecné dovednosti a v dalším sloupci pak příklady zosobnění dovednosti pro různé postavy. Při tvorbě postavy můžete postupovat tak, že si vyberete nějakou obecnou dovednost a pak
si ji zosobníte (přejmenujete tak, aby vám vyhovovala). V
textu níže rozhodně nejsou uvedeny všechny a nemusíte
používat právě je – naopak, pokud vytvoříte dovednosti
přímo specifické pro svoji postavu, bude to jen dobře.
Možná se toto zosobňování dovedností zdá jako zbytečnost, ale z příběhového hlediska to má velký význam.
Pokud budou mít všichni dovednost Běh, pak hra může
být jednotvárná, protože všichni budou používat neustále stejnou dovednost. Pokud tuto dovednost každý z
hráčů pro své postavy pojme jiným způsobem, specifickým právě a jen pro jejich postavu, budete mít hru plnou
jedinečných individualit a používat se budou pořád jiné a
zajímavé dovednosti.
Nebojte se udělat si dovednosti pestré a konkrétní.
Rozhodně byste se ale měli vyhnout tomu, že budete stále
dokola používat jedinou dovednost (která tak má vysokou
hodnotu). Pro takové jednání se vžilo označení „syndrom
dobrý s mečem“ – pokud by si hráč vzal takovouto dovednost a jeho postava ji používala na všechny konflikty a
akce (boj, otevírání zámku, přesvědčování, atp.), pak si
možná pomůže mechanicky, ale znechucuje hru ji všem
okolo sebe a zapomíná na to, že cílem není vyhrát, ale
dobře se bavit. Mnohdy je neúspěch zábavnější a zajímavější volbou než pořád v konfliktech vítězit.
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Akademické dovednosti
obecné

zosobněné

Zeměpis

Navigace, Staré mapy, Orientační smysl

Historie

Historie britské magie,
Legendy a báje

Mechanika

Parní stroje, Hodinářství

Vzdělanec

Univerzitní vzdělání, Vědecké postupy, Studentský
život, Sečtělost

Biologie

Anatomie, Medicína,
Moudrost šamanů, Bylinkaření, První pomoc

Mechanika

Parní stroje, Hodinářství

Atletické dovednosti
obecné

zosobněné

Běh

Rychlé kulhání, Vynoření ze
stínů, Hlučný úprk

Atletika

Sportovní duch, Akrobacie,
Ohebnost

Vytrvalost

Nezdolnost, Snášení bolesti

Bojové dovednosti
obecné

zosobněné

Boj beze
zbraně

Box (Rohovnictví), Špinavý
souboj, Hospodská bitka

Boj na dálku
Boj zblízka

Střelba pistolí, Revolver,
Karabina, Ostrostřelectví
Šerm, Šavle, Tesák, Boj
bajonetem

Magické dovednosti
obecné
Britská magie

Severská
magie

Cestovatelské dovednosti	

zosobněné

obecné

zosobněné

Ritualistická magie, Démonologie/Andělologie, Vyvolávání a spoutávání, Magie
smluv

Přežití

Přežití v džungli, Znalost
buše

Lov

Hledaní stop, Lov trofejí,
Kladení pastí

Galdry, Magie run
Námořnictví

Orientální
magie

Šamanismus, Magie dervišů, Obřady zapomenutých
kultů

Antická magie

Numerologie, Hvězdopravectví, Věštění budoucnosti

Keltská magie

Magie slov, Ozvěny lesa,
Druidská magie

Společenské dovednosti	
obecné

zosobněné

Etiketa

Dvornost, L´Etiquette, Lev
salónů

Diplomacie

Vyjednávání, Zastrašování,
Přesvědčivost, Blufování,
Jemná manipulace

Svádění

Podmanivý vzhled, Sukničkář, Prostopášník

Vůdcovství

Velení v boji, Strhující řečnění

Vyšetřování

Ohledání, Pozornost k
detailům, Odhalení lži,
Vycítění motivu

Umění

Herectví, Zpěv, Tanec,
Opera

Mořeplavba, Korzárství,
Velrybářství, Námořní akademie

Zločinecké dovednosti
obecné
Triky a
podvody

zosobněné
Drobné krádeže, Žebrání,
Příživnictví, Kapsářství

Zločin

Kasařina, Odemykání zámků, Překupnictví, Padělatelství

Život na ulici

Skrývání, Londýnské uličky
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N

ed Greywood

4 fáze
Aspekty:
Skřet
To jsem slyšel
Ty zuby si dej pod polštář
Tvář v davu

Dovednosti:
Znalost města
Chmaták
Břitva
Útěk
Oblbování lidí
Furt ve střehu
Na střechách jako doma
Šroubování ceny
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Ned je skřet a patří mezi londýnské skřety, kteří živoří v hrozivých podmínkách a pro skývu chleba
pracují celý den v otřesných podmínkách v továrnách,
kde riziko smrti nebo zmrzačení je velmi vysoké. Ned
rodiče ani nepoznal – zemřeli snad při nějakém neštěstí ve slévárně. Nikdo mu to přesně neřekl a on se ani
neptal. Sám chvíli pracoval v továrně, aby si vydělal pár
pencí a neumřel hlady, ale pak se mu podařilo najít si
místo kamelota pro Daily News. Pokud by se živil jen
jako kamelot, zemřel by do čtrnácti dnů hlady, proto
se stal informátorem na plný úvazek. Informace mají
vždy cenu pro správné lidi – a Ned ví, na které dveře
zaklepat. Postupně si získal pověst dobře informovaného zdroje, který se málokdy mýlí a lidé z vyšší společnosti, kteří se jinak štítí jen samotného slova skřet, ho
vítají u dveří.
Většina skřetů nemá dobrou povahu a dědí se mezi
nimi hodně špatných vlastností a charakterových vad.
Jsou neurvalí, zlomyslní, náladoví, zlostní a oškliví.
Ned je synem svých rodičů, nemůže být proto jiný.
Pro své časté styky s vyšší společností si navíc osvojil
intrikánství a zákeřnost. Ned chodí pravidelně každou
neděli do kostela – dospěl totiž k názoru, že praví věřící by měli myslet na chudé a dobročinnost je jejich
spásou. Protože se s chudými (a hlavně s Nedem) ale
nechtějí rozdělit dobrovolně, je třeba jim k té spáse
pomoci. Chodí proto vybrat z pokladničky drobné a
ulevit pár věřícím od mamonu, který tíží jejich duše.
Nosívá obnošené a mnohokrát záplatované oblečení těžko identifikovatelné barvy. Kolem krku má
uvázaný červený šátek a na hlavě nosí svoji oblíbenou
čepici. Většinou je k vidění se stohem novin pod paží
a v náprsní kapse nosí ostrou břitvu se kterou se umí
v případě potřeby ohnat. Často říká, že je zbytečné
používat cokoli jiného tam, kde i s obyčejnou břitvou
můžete udělat hodně hnusné věci.

hlady. Londýn je kruté místo i pro lidi – a co teprve
pro skřeta.
- vyhnout se místnímu králi podsvětí Barrymu
Toamsovi a jeho gorilám (protože mu dlouhodobě
neplatí peníze za “ochranu” živnosti, je dodržení tohoto cíle nutné k dodržení cíle prvního)
- dlouhodobý
- sehnat nějaké kompromitující informace, které
by dostaly sira Thomase Holdena na šibenici – ten arogantní zmetek si myslí, že může ztlouct skřeta na ulici
holí… ale to si tedy vybral si špatného. Uvidíme, kdo
se bude smát naposledy.

Tipy pro hraní postavy
- Ned všem lidem říká “šéfe” bez rozdílu a často tak
výše postavené Lordy dost vytáčí - často sklouzává do
nářečí a jinou než hovorovou řeč vlastně ani neumí
- cizí lidé neumí s penězmi zacházet – jejich šilinkům bude lépe v Nedově kapse
- někdo kdysi řekl, že informace jsou moc – to jsou
kecy. Informace jsou prachy.
- lhát sice není hřích, ale Ned nikdy nelže nebo si
nevymýšlí ohledně prodávaných informací. S oblibou
říká, že je to jeho profesní hrdost, ale spíš to bude tím,
že na tom závisí jeho živobytí.
- dohoda je dohoda a měla by se plnit. Dokud
někdo nenabídne víc.
- nikdy nepodrazit ty, kteří mohou způsobit, že si
zaplave v Temži s nožem v zádech. A když, tak jen tak,
aby o tom nevěděli.
- nikdy nevěřit nikomu s hůlkou (osobní zkušenost)

Cíle
- krátkodobé
- přežít další den - pokud dnes Nedovi cinkají
mince v kapse, neznamená to, že zítra nebude mezi
odpadky hledat plesnivějící zbytky jídla, aby neumřel

- Nedovi nikdo nikdy nepomohl nebo neprokázal dobrodiní nezištně – nevěří tedy, že něco takového
existuje a pokud mu někdo pomáhá, bude za to jistě
něco chtít
- utéct bez placení taky není hřích
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Další ukázkové postavy naleznete v plné verzi pravidel

Mladý muž šel zamyšleně po promenádě a nevěnoval pozornost
ostatním, které cestou míjel a zdravil jen čistě mechanicky. Jeho mysl
zaměstnávaly jiné starosti, když se mu do cesty postavil druhý mladík
s dámou po boku:
„Arthure? Jsi hluchý nebo náměsíčný? Málem mi ani neodpovíš
na pozdrav a mračíš se jako starý Eltner, když po něm chceš peníze.
Jsi v pořádku?“
Mladý Arthur se probral, usmál, smeknul klobouk a lehce se
uklonil:
„Promiň, Jamesi - mám poslední dobou příliš starostí. Ale nenech
se prosím mou zádumčivostí znepokojit, není to nic, s čím bych tě
chtěl zatěžovat. Doufám, že jsem neznepokojil tebe, ani tvou překrásnou společnici.“
Děvče se lehce zardělo a James se zasmál:
„Jsem já to ale nezdvořák. Sestřičko, tenhle mladík je Arthur, syn
vévody z Rotchenhamu, nadějný adept magických věd a vynikající
karetní hráč, který už mě oškubal až na kost vícekrát než by se slušelo.
Arthure, tato mladá dáma je moje sestra Johanna. Přijela do Londýna včera, takže jsem ji vzal, aby si prohlédla město.“
Arthur se uklonil ještě jednou a políbil děvčeti ruku:
„Je mi ctí potkat nejnádhernější dámu, která kdy poctila naše
město svou přítomností.“
James se znovu zazubil:
„Pozor, příteli – ty lichotky si nech od cesty nebo budeš mít problémy. Tohle je náhodou moje sestra.“
Dívka s růžovými tvářemi dloubla do svého bratra a pak se obrátila na Edwarda:
„Vy jste tedy, pane, mág?“
Mladík se usmál a sklonil se. Vzal do ruky hrst hlíny, potichu
nad ní něco zašeptal a z hlíny najednou před jejich očima začala růst
mladá květina. Lístek po lístku se zvedala nad půdu a celý svůj růst,
jindy trvající týdny, se snažila stihnout v několika vteřinách. Johanna vydechla údivem, když růže rozkvetla nádherným rudým květem,
který svou krásou bral dech. Edward hlínu opět vysypal mezi prsty a
květinu dívce podal:
„Ta je pro vás, slečno. Omlouvám se, ale budu muset jít - povinnosti mě volají. Jamesi, přijď ke mně prosím zítra na večeři. Slečno,
byl bych velice poctěn, kdybych mohl přivítat i vás. Poroučím se, přátelé…“
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KAPITOLA ČTVRTÁ
SYSTÉM
HODY KOSTKAMI,
KONFLIKTY A PŘÍBĚH

kde se dočteme o hře jako takové a pravidlech,
která ji pomáhají utvářet. Je zde vysvětleno,
jak Příběhy Impéria využívají systému Fate,
stejně jako popis konfliktů, soubojů a vývoje
postav.

38

K

ostky, hody
kostkou

SotE využívá ke všem svým hodům čtyři šestistěnné FUDGE kostky. FUDGE kostky vypadají podobně
jako klasické šestistěnné kostky z „Člověče nezlob se“,
jen jsou na jejich stěnách symboly +/- (přesněji dvakrát symbol [+], dvakrát symbol [-] a dvakrát prázdná strana). Symbol [+] odpovídá hodnotě +1, symbol
[-] odpovídá hodnotě -1 a prázdná strana představuje
hodnotu 0. Každý hod znamená hod čtyřmi kostkami.
Výsledkem je součet hodnot, které padly na kostkách
(pro jednodušší počítání je vhodné si povšimnout, že
hod + a – se vzájemně negují a s kostkami, na nichž
padla prázdná strana, se nemusí vůbec počítat). Pokud
například na kostkách padly symboly [+],[+],[-] a na
poslední kostce prázdná strana, pak výsledkem hodu
je +1. Při hodu [-],[-] a dvou prázdných stranách bude
výsledkem hodu -2.
Celkem bez problémů ale pro hru můžete používat místo FUDGE kostek klasické šestistěnné kostky
– a v tomto systému pak hodnoty 1, 2 na kostkách
představují [-], 3 a 4 představují [0], 5 a 6 odpovídají
symbolu [+]. Hodnoty symbolů zůstávají a například
hod 1,3,5,6 tedy znamená [-], [0], [+], [+] a výsledek
hodu je 1.

S

cény

Běh a děj hry je potřeba nějakým způsobem členit a
kontrolovat. Hra je, podobně jako například děj filmu,
členěna na jednotlivé scény. Pokud se hráči dozvědí, že
překupníci omamných jedů jsou v opuštěném skladišti
v londýnských docích, a rozhodnou se je přepadnout,
pak celé přepadení v docích bude jedna scéna. Scény
se často vážou místně (scéna v kostele, scéna v parku,
scéna v klubu, atp.), postavami, které v nich vystupují
(scéna, ve které postava mága vyvolává démona, scéna,
ve které skřet shání informace o zloduchovi s jizvou na
obličeji) nebo třeba dějem, který se v nich odehrává
(milostná scéna, pronásledování protivníka, hon na
lišku). Mnohdy nejde scéna takto jednoduše vymezit,

ale tyto způsoby mohou být vodítkem k vytváření scén
vlastních.
Není potřeba během hry jednotlivé scény rozlišovat nějakým křečovitým způsobem, je spíše důležité
uvědomit si jejich jednotlivé vlastnosti. V každé scéně
se vyskytují nějací aktéři – tedy hráčské postavy (v jedné scéně se mohou vyskytovat všechny hráčské postavy,
ale není to obvyklé – častěji budou na různých místech
samostatně ve scénách po menších skupinkách nebo
dokonce jako jednotlivci). Celkový děj příběhu se
odvíjí postupným střídáním jednotlivých scén. Pokud
nejsou postavy rozděleny, bývá občas obtížné běh scén
sledovat, ale nevadí to. Jen pouhá rychlost střídání
scén je užitečná vypravěčská technika vhodná například k udržování jednotlivých hráčů v napětí nebo ke
gradaci příběhu.

K

onflikty

Vypravěč: …ještě je chladno, ale noční mlha se již
zvedá a slunce stoupá na oblohu. Stojíte na jedné straně,
zatímco Lord Hawthorne se svým sekundantem se k vám
blíží z druhé.
Lenka (hrající Lady Williamsovou): Ještě jednou
se doktora pokusím neúspěšně přesvědčit, aby se tomu souboji vyhnul: „Drahý příteli, nemusíte se přece bít jen proto, že mne urazil. Prosím vás, odvolejte ten souboj.“
Petr (hrající doktora Tolwera): „Nemohu, lady.
Jako doktorovi je mi zatěžko brát životy, když se je celý
život snažím zachraňovat, ale pro vaši čest se budu bít.“
Vypravěč: Lord Hawthorne přišel se svým sekundantem a uklonili se vám. Jacques jako doktorův sekundant a
sekundant Lorda Hawthorna otevřeli pouzdra s pistolemi
… a tady jsme se dostali ke konfliktu.
Petr: Ano. Mým cílem v souboji je postřelit Hawthorna a vyřadit ho tak z boje, ale nezabít ho – doktor je
přeci jen silnější než gentleman.
Vypravěč: To se mi líbí – pokud konflikt vyhraje Hawthorn, pak v souboji bude stejně raněn, ale jeho
ukrytí pochopové se na vás vrhnou a všechny vás zajmou.
Petr: Souhlasím. Doktor není žádný válečník, ale
kdysi jsem jako mladý potomek rodu sloužil u kavalerie
a tam jsem s pistolemi střílel – takže použiji dovednost
Vojenství, který mám na prvním stupni.
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Vypravěč: Může být. Hawthorne je v soubojích zkušený a použije dovednost Soubojová pistole, který má na
třetím stupni.
Michal (hrající Jacquese): To pro tebe nevypadá
nejlépe, doktůrku – ale neboj, pokud tě porazí, bude se
muset hned bít se mnou, s Jacquesem!
Petr: To mě vážně uklidnilo. Dobře – házíme … a
mě padlo na kostkách … tři a když přidám dovednost,
pak celkový výsledek je čtyři.
Vypravěč: A mě padly dva mínusy – celkem by to
tedy bylo jedna, ale Hawthorne použije aspekt Duelant –
výstřely z pistolí zahřměly nad krajinou a všechno naráz
ztichlo. Pak se zase vše probudilo k životu, poplašení ptáci
odlétli a ukázalo se, že oba účastníci stojí na stejných místech jako předtím a nikdo nebyl zasažen. Sekundanti jim
beze slova nabili pistole a oba duelanti postoupili k sobě
až na dvacet kroků. Na tuto vzdálenost už je prakticky vyloučeno, aby někdo minul. Oba opět zamířili a …
(hod) to je smůla – další dva mínusy. V tom případě jsem
tedy prohrál – Petře, popiš, co se stalo.
Petr: Když jsme postoupili k sobě, vrátilo se mi trochu klidu – nikdy bych to před dámou nepřiznal, ale
tohoto souboje jsem se bál. Teď jsme ale stáli blíž a tato
vzdálenost se ukázala mou výhodou. Oba jsme zamířili,
vypálili, ale zatímco jeho kulka mi hvízdla kolem uší,
moje zasáhla cíl a Hawthorne se střelou v rameni padl
k zemi. Když jsem ho uviděl padat, podal jsem Jacquesovi
pistoli, vzal svůj černý doktorský kufřík a vyrazil mu na
pomoc…
Nejdůležitější pravidlem hry je zejména rozlišení
toho, kdy mají přijít na řadu kostky – a tudíž mechaniky pro řešení konfliktů SotE.
Nikdy nezdržujte hru házením kostkami ve chvíli,
kdy jejich použití nemá smysl pro běh hry a vývoj příběhu. Nešvarem většiny RPG her je to, že tlačí hráče
k mnoha zbytečným hodům, které v podstatě nikoho
nezajímají, protože nejsou pro hru a děj podstatné.
Pokud dochází k nějakému pro děj významnému konfliktu, je na místě hodit kostkami. Házet kostkou ve
chvíli, kdy hod o ničem nerozhodne, je zbytečné.
Konflikt nastává ve chvíli, kdy se ve hře objeví situace, jejíž důsledky jsou jednak nejisté a jednak
významně ovlivní běh hry. Hráči společně s Vypravěčem musejí správně rozlišit, co je podstatou problému
a co jsou v podstatě podřadné detaily. Nikdy neházejte
na sérii podružných detailů, které o ničem nerozhodují. Pokud dojde ke konfliktu, měli by se hráči na chvíli
zastavit a oprostit se od mnoha věcí, které hraní rolí
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obnáší a stanovit, v čem tkví hlavní podstata scény a
o co vlastně v konfliktu jde.
Příkladem důležitého konfliktu, který si zaslouží
hod, je například běh po mostě, který se rozpadá a
hroutí – podaří se mé postavě přeběhnout jej včas,
spadne do rokle pod ní a divoká voda ji odnese hluboko do džungle nebo se zhroutí ještě než na most
vstoupí a zajmou ji nepřátelé? Je to situace, která se
jinak než hodem vyřešit nedá, protože existuje příliš
mnoho možností. Příkladem konfliktu, na který by
se házet nemělo, mohou být třeba konflikty opakované, které ale vedou ke stejnému výsledku – pokud se
má postava snaží utéci pronásledovatelům, není třeba
házet na všechny podružné detaily během útěku (zda
se jí podaří přelézt zeď, zda si získá náskok nebo zda se
jí následně podaří se před pronásledovateli schovat) –
stačí hodit na celý konflikt jednou.

S

ázky

Jakmile ve hře narazíte na důležitý konflikt, je
třeba rozhodnout, jak dopadne. Ještě než sáhnete po
kostkách, zeptejte se sami sebe – o co v konfliktu
jde? Co je v sázce? Výsledkem této úvahy by mělo být
předběžné určení případných výsledků hodu pro oba
možné výsledky hodu (úspěch/neúspěch). Opět se nad
scénou zamyslete podobně z nadhledu a snažte se jít
až k samé podstatě konfliktu. Sázky určují to, co obě
strany konfliktu chtějí dosáhnout v rámci příběhu (je
důležité si uvědomit, že zde nejde pouze o činnosti, ale
o výsledky celé situace a konfliktu). Sázky vám, ještě
před tím než hodíte kostkami, řeknou, jakými směry
se bude děj možná ubírat.
Pro to existuje několik základních pravidel. Sázky (respektive i konflikty) by měly obsahovat nějaké
optimální časové úseky. Ne příliš krátké – nemělo by
jít o nic bezvýznamného, aby nedocházelo ke zbytečné
inflaci hodů. Jinými slovy – bývá lepší hodit na celé
jedno vloupání do obchůdku (sázky: úspěch hodu
bude znamenat hladký průnik do budovy, aniž by byl
zloděj vyrušen, neúspěch bude znamenat přilákání
policejní hlídky a uvedení zloděje do potíží), než na
mnoho krátkých eskapád při vloupání (připlížení k
budově, vypáčení zámku, číhání ve stínech,...), zvláště,
když ta hromada hodů řekne v podstatě to samé, co

hod jediný (pro příběh se nic nemění – pokud budou
na základě hodu chyceni, je jedno, zda se tak stalo při
hodu šestém nebo na základě hodu jediného – rozdíl
je v tom, že hod kostkou rozhoduje o příběhu. (Jak
má být hod pro příběh důležitý, když hráč ví, že musí
takových hodů zvládnout pro úspěšné zvládnutí jediné situace mnoho a navíc Vypravěč i poté může říct,
že je chytila policie? V případě vyhodnocení konfliktu
je výsledek i pro Vypravěče závazný.)) Neměly by být
ani příliš dlouhé – jeden hod, který bude znamenat
okamžitý a neodvratný úspěch celé mise, která se měla
hrát několik sezení, není příliš efektivní ani zábavný.
Sázky by za normálních okolností neměly být
fatální. Smrt postav není příliš dobrým výsledkem
konfliktu a výsledkem (nejen) souboje nemusí být
pouze smrt. Mnohem zajímavější sázkou v případě
neúspěchu může být například ztráta (nebo i zisk)
významného předmětu („Pokud neuspěješ, podaří se
ti přeci jen uniknout, ale ta zlatá soška, pro kterou jste
přišli, ti vyklouzne z ruky a spadne mezi pronásledovatele…“), vyzrazení důležitých informací („Pokud neuspěješ, nepřátelé se zmocní tvého dopisu a zjistí, že to vše
podnikáte na žádost madam Holliové…“) nebo zajetí
neúspěšné postavy a její uvěznění. Ve všech případech
jde o něco, co dál obohatí příběh, objeví se komplikace a podněty, které hráči muší řešit a jsou tak stavěni
před dilemata (Pomohou zajatému příteli nebo zabrání
atentátu na majora Lepparda? Pokud zabrání atentátu,
nepřátelé mohou odvetou zavraždit jejich přítele … co
váží víc – přátelství nebo povinnost? A co se stane, pokud
zajatá postava mezitím uprchne?). Takové podněty jsou
pro příběh mnohem lepší a podstatnější než pouhá
smrt postavy. Buďte kreativní.
Sázky by měly být vyrovnané. V zásadě funguje jistá licitace sázek, takže každá strana si nastavuje vlastní
sázku („Když uspěji, tak se mé postavě podaří přelézt ten
plot a utéct té bandě, která mě pronásleduje.“ – „Dobře,
ale když neuspěješ, tak se ti nepodaří jej přelézt včas a ta
tlupa tě zajme.“). Obě sázky by měly být zhruba vyrovnané. V podstatě to může fungovat i tak, jako když se
navyšují sázky v pokeru – jedna strana zvyšuje – druhá
dorovnává. („Když uspěju, tak těm hromotlukům uteču
přes plot.“ „Pokud neuspěješ, tak tě chytí.“ „Nebo ještě
lépe – když uspěju, tak uteču, ale ještě z té zdi skopnu
jednoho z nich, on spadne z té výšky dolů a zpomalí ostatní, takže jim zmizím.“ „Dobře, ale když neuspěješ, tak
tě chytí a ztlučou…“) Debata nad sázkami je důležitá,
ale neměla by trvat dlouho. Sázky většinou vyplynou
ze hry přirozeně a není třeba o nich dlouho diskuto-
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vat. Často je ale tato diskuze velice zajímavá – například když hráči, jejichž postavy vůbec nejsou ve scéně,
radí hráči, který určuje sázky v klíčovém konfliktu, jak
má postupovat. Ještě jedna poznámka – sázky určené
dopředu nejsou přesné směrnice o tom, co se stane.
Jsou to pouze podněty a vodítka k tomu, co se asi bude
dít. Hráči po vyřešení konfliktu odehrají celou situaci
s přihlédnutím k sázce, která je ve hře. (Hráči se podařilo v hodu zvítězit a podle sázky by tak jeho postava měla
srazit pronásledovatele z plotu a uprchnout. Popíše tedy,
jak jeho postavu při lezení jeden z hromotluků, který šplhá za ním, popadne za nohu, chvíli se přetahují, načež
se mu podaří rázným kopnutím hromotluka srazit. Pak
ještě popíše, jak prchá zadními dvorky a popíše ještě jeden
střet s nějakým pronásledovatelem, kterého srazí boxerem
a prchá… V sázce o tom sice nebylo ani slovo – bylo určeno pouze, že se mu podaří uprchnout – přesto není důvod
scénu nerozšířit, je-li to pro hru zajímavé a neodporuje-li
to přímo výsledku konfliktu.)

H

od a dovednosti

O tom, která sázka propadne a jak bude celý konflikt kulminovat, rozhodnou kostky. Ještě před hodem
musí každá strana konfliktu určit dovednost, kterou při
konfliktovém hodu použije. O kterou dovednost jde,
vyplyne obvykle z povahy konfliktu a sázek. Použitá
dovednost musí mít vztah k právě probíhajícímu konfliktu a její použití musí být hráčem odpovídajícím
způsobem popsáno.
Použité dovednosti nemusejí byt vždy zjevné
a mohou se lišit postavu od postavy – bude-li Sir
Northwood přepaden na ulici a rozhodne-li se utéci
před útočníky, použije svou dovednost běžec a bude
utíkat, co mu nohy stačí (je to šlechtic a gentleman,
úskok nemá v povaze a navíc na škole závodně běhal).
Jinak bude jednat skřet Ned, pokud se dostane do
podobné situace – celý svůj život prožil v ulicích Londýna a tak je zná nazpaměť a dobře se v nich vyzná.
Použije tedy svou dovednost znalost města a řekne,
že během útěku použije nejkřivolačejší uličky, ve kterých bude pro pronásledovatele nesnadné jej sledovat.
Svůdník Gildoy ve stejné situaci prohlásí, že použije
svou dovednost dobyvatel srdcí, vběhne do jedné z
budov a přesvědčí paní domu, aby ho tam schovala. V
každém z výše uvedených případů budou sázky trochu
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jiné a jiné tak budou i výsledky konfliktů. Jasně je zde
vidět, že volba použité dovednosti je na hráči, který tak jednoznačně může ovlivnit běh dalšího děje a
může využít specifických stránek své postavy.
Stejně v konfliktu postupuje i druhá strana konfliktu – pokud ji zastupuje Vypravěč, mohou nastat
dvě situace: konflikt proti nějaké nehráčské postavě
– v tom případě jen Vypravěč normálně řekne, jakou
dovednost a jakého stupně dovednosti nehráčská
postava využívá. Pokud se jedná o dějový konflikt,
ve kterém není zjevná žádná postava na druhé straně konfliktu, postupuje se podobně – Vypravěč určí
stupeň „obtížnosti hodu“ – tedy číslo, které se obdobně jako stupeň dovednosti bude připočítávat k hodu.
Čím obtížnější bude věc, o kterou se postava snaží, tím
vyšší „obtížnost hodu“ bude.
Obě strany musí říct ještě před hodem, s jakým
stupněm dovednosti vstupují do konfliktu. Vypravěč
musí vždy hráči dopředu sdělit, proti jaké „obtížnosti“
háže.
Hod FUDGE kostkami probíhá dle výše zmíněných pravidel. Hodnota, která padla na kostkách, se
přičte ke stupni využité dovednosti a strana, která má
větší výsledné číslo, vyhrála. Aktéři pak popíšou, co se
stalo (s přihlédnutím k sázce).
V případě, že oběma stranám padla stejná hodnota, jedná se v zásadě o remízu a není nic jednoduššího,
než hodit kostkami znovu. Přesto se hráči mohou před
druhým hodem rozhodnout, že změní sázky (konflikt
se táhne, v několika ohledech se situace změnila) nebo
že přistoupí na remízu konfliktu – nebude využita žádná sázka a příběh se posune úplně jiným směrem.

Konflikty s více účastníky
Může se stát, že se v jednu chvíli o to samé (se
stejným požadovaným výsledkem) bude snažit více
postav najednou. O tom, jak se bude nastalá situace
řešit, rozhoduje velkou měrou Vypravěč po dohodě s
hráči. Možných řešení totiž existuje totiž několik.
Nejjednodušší je říct, že se o žádný hromadný
konflikt nejedná – všechny postavy hážou na konflikt
samostatně a individuálně také přijímají důsledky (Zde
je typickým příkladem útěk před pronásledovateli – dva
skřeti, Ned a Rob, utíkají ulicemi před londýnskou policií
poté, co byli přistiženi při slídění v domě Sira Northwoo-

da. Mají stejné podmínky k útěku, ale některému z nich
se možná bude dařit lépe a jinému hůř. Skřeti se můžou
rozhodnout na sebe nečekat, ale běžet každý za sebe. Každý hází sám za sebe a podle toho co jim padne mohou být
lapeni oba, jen jeden z nich, nebo když budou mít štěstí,
podaří se jim oběma utéct – ovšem oba výsledky jsou na
sobě zcela nezávislé.)
Další možností je oba konflikty spojit. V takovém
případě si každý účastník hází sám za sebe se svými
vlastními dovednostmi. Výsledek se vyhodnocuje pro
každého zvlášť, ale s tím, že Vypravěč (ještě před hodem) řekne, zda mu stačí, aby v hodu uspěl pouze jeden
ze zúčastněných, nebo zda vyžaduje, aby uspěli všichni. Přestože si každý hráč hází individuálně, mohou
hráči použít vlastní aspekty na cizí hody a spoluhráčům tak pomoci. (Místo toho, aby se Ned a Rob rozdělili, rozhodnou se běžet pohromadě – Vypravěč určí,
že k tomu, aby v útěku uspěli, musejí v hodu uspět oba
(peloton nemůže být rychlejší než nejpomalejší běžec).
Oba si vyberou dovednosti, na které budou házet, a
hodí. Oba porovnají své hody s Vypravěčovým a zjistí, že Ned neuspěl. To by znamenalo, že budou lapeni oba, ale přestože Ned již nemá žádné body osudu,
může Rob použít své vlastní aspekty a body osudu k
tomu, aby mohl jeho společník házet znovu nebo otáčet kostky a oba se tak vyhnuli zatčení a vězení.)

A

b) vzít všechny kostky a hodit znovu – s tím, že
druhý hod snad dopadne lépe než ten první
Aspekty mohou samozřejmě využívat obě strany konfliktu. Síla aspektů je velká, mnohdy umožní
postavám provádět opravdu mocné kousky, přesto by
měly být využívány střídmě a tak, aby nikdy nešly proti logice hry. Snažte se je používat tak, aby jejich využití vycházelo přímo z vlastností postav a logiky scény.

spekty

Konflikty nejsou ovlivněny pouze dovednostmi.
Není-li hráč spokojen s výsledkem hodu, mohou do
hry vstoupit Aspekty a Body osudu. Mechanicky to
probíhá tak, že těsně po hodu a ještě před „vyhodnocením konfliktu“ postava „spálí“ jeden bod osudu za to,
že může v konfliktu využít aspekt své postavy. Vstoupíli do hry aspekt, něco se stane, a postava musí vysvětlit,
co výjimečného se stalo a jak se díky svým schopnostem zachránila. Ve zkratce – využije-li postava aspekt,
musí za jeho využití zaplatit jeden bod osudu a ve hře
popsat, jak ho využívá. Za to může použít jednu ze
dvou následujících možností:
a) otočení jednoho symbolu [-] nebo [0], který při
hodu padl, na [+], nebo
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N

egativní vyvolání
aspektu

Aspekty také představují dvousečnou zbraň. Jak
mnohdy hráči pomůžou, dokáží také postavy mnohdy dostat do pěkných problémů. Lidé se do největších
problémů obvykle dostávají sami svým charakterem a
vlastnostmi, takže kdykoliv postava „zahraje“ negativní stránku své osobnosti (aspekt) a ta ji přivede do problémů, získá 1 bod osudu. K tomu ho může Vypravěč
přímo donutit tím, že mu nabídne bod osudu (hráči,
jehož postava má aspekt Svůdník, nabídne bod osudu se
slovy: „Manželka lorda Northwooda je velice pěkná dívka
… nechceš se pokusit dobýt její srdce?“). Hráč může nabízený bod osudu odmítnout a zaplatit místo toho jeden
vlastní bod osudu (hráč ví, že z toho budou jenom problémy, zavrtí hlavou, vezme jeden z vlastních bodů osudu
a podá jej Vypravěči: „Raději nebudu pokoušet štěstí …
Lorda Northwooda životně nutně potřebujeme.“). V případě, že Vypravěč usoudí, že je to natolik silný prvek
charakteru postavy a příběhu, může nabídku opakovat
(Vypravěč přijme hráčův bod osudu, ale nabídne další svůj: „Příteli, takovou krásku bys na ostrovech jinde
nenašel … ten antický profil obličeje, ty křivky těla…“).
Měl by přesto vždy pečlivě zvážit, zda bude takovou
nabídku opakovat, neboť hráč svým odmítnutím jasně vyjádřil nesouhlas s tímto vývojem děje. Vypravěč
by také měl zvážit, zda a kdy bude vyžadovat negativní vyvolání aspektu – vždy by mělo nějak podpořit
zápletku a mělo by rozvíjet příběh i pro postiženého
hráče. Nemělo by to pro něj znamenat odstavení od
děje (pokud Vypravěč hráči s aspektem „Závislý na opiu“
nabídne bod osudu za to, že neodolá opiu v dýmce ležící
na stole, znamená to, že postava tohoto hráče bude několik hodin ležet v omamných snech, a zatímco ostatní hráči
budou hrát a bavit se, on bude sedět a pouze přihlížet).
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B

ody osudu

Každá postava má k dispozici určitý počet bodů
osudu. Tyto body může hráč během hry použít několika způsoby. V konfliktu může postava utratit bod
osudu za užití aspektu a vylepšit si tak svůj hod (viz
výše).
Druhá možnost je ale mnohem zajímavější – utrácení bodů osudu umožňuje hráčům získat částečnou
kontrolu nad dějem. To znamená, že na krátký okamžik zastanou Vypravěčovu úlohu a můžou přidat
několik detailů do právě probíhajícího příběhu.
Obvyklý způsob představuje vkládání prvků tak,
aby to bylo hráčům nějakým způsobem ku prospěchu.
(Postava hráče je zajata, spoutána, odvlečena do kočáru a
odvážena neznámo kam. Hráč zaplatí bod osudu a prostě
řekne, že má v pravé holínce schovanou dýku – i když
nikdy předtím o žádné dýce nebyla řeč.) Všechno má své
meze, a tak by podobná využití měla být v rámci jistých
hranic. Navíc má Vypravěč právo zamítnout jakékoliv
použití bodu osudu (měl by tak ovšem činit minimálně). Další možností je výraznější ovlivnění příběhu,
které však jednoznačně nevyznívá ve prospěch hráče,
který bod osudu utratil, ale výrazně obohatí příběh.
(Tentýž hráč, jehož postava je zajata v kočáře, místo toho,
aby mluvil o dýce v botě prohlásí, že loukoť vozu praskla,
kočár se vyboural a kvůli vytí vlků se poplašili koně a
utekli … teď je spolu s útočníky sám a všichni jsou společně vydáni napospas loupeživým skřetům, kteří se v těchto
skotských hvozdech vyskytují.)
Body soudu mohou hráči použít například ve
chvíli, kdy mají nějaký záměr, ale není k němu žádná vhodná příležitost. Pomocí bodu osudu tak mohou
podobnou scénu vyvolat (zde je oblíbenou scénou například dívka v nesnázích, po jejímž zachránění postavy získají důležité informace). K dalším možným užitím pak
patří zaplacení bodu osudu a obrácení pozornosti ke
své postavě. Může to být ukončení něčí scény a donu-

cení Vypravěče zabývat se scénou jinou, nebo prostě
uchvácení přímé řeči. Například když se najednou v
žáru bitvy někdo (často hlavní záporná postava) rozhodne pronést veledůležitý monolog a všichni se zastaví a naslouchají mu.
Jakékoliv užití bodu osudu může být zablokováno jiným hráčem tím, že za to zaplatí svůj vlastní bod
osudu. V takovém případě oba body propadají. Hráč,
který původně bod osudu spálil, to může zkusit znovu
(a vlastně opakovat to pořád dokola, dokud jedné straně nedojdou body osudu). Stejně tak může být jakékoliv užití bodu osudu zablokováno přímo Vypravěčem
v případě, že příliš tříští hru nebo vkládá nevhodné
prvky.
Body osudu umožňují hráčům podílet se velkou
měrou na příběhu a spolu s Vypravěčem tvořit hru.
Přestože jsou body osudu nejvýraznější a nejsilnější
mechanikou k tomu určenou, nepředstavují jedinou
techniku, kterou mohou hráči ovlivňovat herní realitu.
Další jsou například samotné sázky jako vyústění
konfliktů. Samotné stanovení sázek umožňuje vložit
do příběhu mnoho dalších prvků. Na rozdíl od spálení
bodu osudu není tento vklad automatický a existuje
riziko, že se to nezdaří. Navíc přidávání dalších zajímavých prvků do sázky hráče může zároveň zvedat
protisázku…
Stejně tak ne vždy je nutné za vložení prvků do
příběhu platit bodem osudu. Hráči jednoduše přidají
a popíší spoustu dějových detailů, které však nejsou
natolik významné, aby bylo nutné platit za ně bodem
osudu. Důležité je, aby hráči byli rovnocennými partnery a sami přejímali iniciativu. V rámci slušnosti a v
mezích nastavení příběhu tak mohou Vypravěči přímo

skákat do řeči a v drobných útržcích brát na sebe jeho
úlohu. Je-li tento zásah výrazný, jednoduše hráč zaplatí
bod osudu.
James Williams odjel do Severní Ameriky – do města
Laramie ve státu Wyoming, aby jako obchodní zástupce
Sira Northwooda domluvil nějaké spekulace s pozemky.
Vypravěč popisuje: „Jakmile ses ubytoval, nastaly problémy. Když jsi seděl v pokoji a vyřizoval nějakou korespondenci, rozrazily se dveře a dovnitř vrazili dva pistolníci…“ Jamesův hráč Vypravěče zastaví a říká: „Zajímavější by to možná bylo jinak … představte si že jeden z nich
vrazí dovnitř dveřmi, které vykopl, a druhý skočí dovnitř
oknem…“ „…Dobře, tedy ten druhý, který skočil dovnitř
oknem, je Mexičan s rudým pončem…“ „…perfektní – a
Mexičan má zlý pohled a obličej celý posetý jizvami…“
(poznámka: Výše povedená technika je poměrně
náročná na jistou sladěnost a disciplinovanost hráčů.
Důležité je úvodní sezení, při kterém se hráči dohodnout na tom nakolik vážnou či nevážnou hru chtějí
hrát a jaké bude žánrové zabarvení příběhu, aby se hra
příliš netříštila. Pokud bude pro Vypravěče příliš obtížné udržet alespoň základní kontrolu nad příběhem a
hráči budou příliš rozjívení, není nic jednoduššího než
posunout hranici, kdy je vyžadován bod osudu.)

D

oplňování a zisk
bodů osudu

Všechny postavy začínají každé sezení se čtyřmi
body osudu (pokud Vypravěč po dohodě s hráči neurčí jiný počet – může k tomu mít různé důvody). Počet
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bodů osudu se pak během hry různě mění (směrem
nahoru i dolů), ale na začátku dalšího sezení budou
postavy začínat (nehledě na tom s jakým počtem sezení ukončí) opět se základním počtem bodů osudu.
V průběhu hry může hráč získat další body osudu
(a to i nad 4 základní body osudu) několika způsoby.
Jednak při negativním vyvolání aspektů (viz. text výše)
nebo jako jakousi vypravěčskou odměnu za dobré hraní. Není to nic jiného než jakási „odměna“ – například
za dobré odehrání konfliktu, který vyústil ve vynikající
atmosférickou scénu (sem patří například i to, pokud
hráč spálí bod osudu a vloží tak výjimečný prvek, že
to ohromí i samotného Vypravěče a ten mu bod osudu vrátí formou „odměny“). Podobně, shodnou-li se
všichni hráči na tom, že si nějaký hráč zaslouží bod
osudu, měl by být odměněn.

S

ekvenční konflikty,
souboje

Některé konflikty jsou svou povahou nevhodné pro klasickou metodu, kdy jediný hod rozhodne
vše. U mnohých (příběhově často výrazných) konfliktů je někdy vhodné využít tzv. metodu sekvenčního
hodu, kdy o výsledku jediného konfliktu rozhodne
série několika po sobě jdoucích hodů. Každé „kolo“
takového konfliktu může obsahovat dílčí sázky a mezi
jednotlivými hody se může ledacos stát. (Typickým
příkladem sekvenčního hodu by mohlo být námořní pronásledování – britská loď kapitána Wrighta pronásleduje
loď arabských korzárů a navíc se musí posádka vypořádat s tajemnou postavou v plášti, která během nocí zabíjí námořníky. Sekvenční konflikt představuje námořní
pronásledování, kde každý hod odpovídá jednomu dni a
vypovídá o tom, jak moc se pro tuto chvíli arabská loď
přiblížila. Mezi jednotlivými hody se přitom dál odvíjí
příběh posádky a neznámého vraha.)
Sekvenční hod představuje několik po sobě následujících konfliktních hodů, přičemž se u jednotlivých
hodů neurčuje pouze úspěch/neúspěch hodu, ale také
číselný rozdíl mezi jednotlivými hody. Každá strana
má svou konfliktovou tabulku (většinou vypadá stejně
jako ta dole) o určitém počtu polí (obvykle 5). Strana, která na konflikt hodila méně, si proškrtne urči-
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tý počet čtverečků ve své konfliktové tabulce. Tento
počet odpovídá rozdílu obou hodů. Ta strana, která
si první proškrtla všechny čtverečky, prohrála souboj.
Každý hráč, který utrží zranění nebo získá nevýhodu
(proškrtne si některé čtverečky), v následujícím kole
souboje získává postih k hodu. V tabulce dole je příslušný postih napsán nad příslušnými čtverečky. Postih
napsaný šedou barvou platí pouze jediné kolo konfliktu (jde o momentální nevýhodu), postih zapsaný černě
bude platit až do konce konfliktu.
Nedílnou součástí 19. století představují války,
bitvy a souboje. Z hlediska pravidel se fyzické souboje příliš neliší od většiny ostatních konfliktů a dají
se odehrát jen s pomocí klasických herních pravidel
a pravidel pro konflikty. Sekvenční konflikty by měly
být odpovídající volbou pro většinu bojových konfliktů. Mnohdy by však pro jednoduší nebo méně
důležité potyčky měly postačovat i jednoduché konflikty (například krátké potyčky, kdy se pouze jedna strana snaží vytlačit tu druhou – sázky a hod…)
Klasicky se však k souboji přistupuje jako k sekvenčnímu konfliktu. Každý bojující má vlastní konfliktovou tabulku – ta se může pro různé postavy lišit,
hráčské postavy však mají konfliktovou tabulku standardní (ta, která je zobrazena výše a je zapsána v záznamu o postavě). Každé kolo konfliktu se určí dílčí sázky
– jejich mechanickou rovinou jsou postihy k hodu,
herní rovinou jsou popisy bojových manévrů, útoků a
lstí. Většinou každé kolo každá postava prohlásí, proti
komu podniká své akce (až na výjimky to bývá jedna postava) – tím se vlastně určí, kdo si proti komu
hází. Určení dovednosti by mělo nějakým způsobem
reflektovat herní rovinu – způsob boje, použitou
zbraň a podobně. Vypravěč (a navrhovat je samozřejmě mohou všichni hráči) může také komukoliv určit
rozličné postihy nebo bonusy k hodu, pokud to odpovídá herní situaci (například kompenzuje postihem k
hodu taktickou nevýhodu, kterou má postava stojící s
nožem proti namířené pušce, a podobně).

Tento výše popsaný konfliktový způsob boje se
zdá být velmi zjednodušený, abstrahovaný a mohl by
odrazovat některé takticky založené hráče. Přesto je to
právě ona abstrakce, která umožňuje výrazný taktický a realistický herní zážitek. Výše popsaná pravidla
totiž mohou obsáhnout téměř nekonečné množství
různých situací, manévrů a měřítek. Není problém s
nimi odehrát drobnou hospodskou šarvátku mezi dvěmi hráči či kolosální námořní bitvu dvou ohromných
flotil – obě herní situace se řeší po mechanické stránce
stejným způsobem.
Příklad větší bitvy:
Poté, co major Wallace, Thomas Atkins a Lord Malcolm odvážným nočním průzkumem, při kterém šlo o
život, zjistili rozmístění ruských pozic v bachčisarajském
lese, rozprostírajícím se na svahu nad jejich pozicemi,
rozhodli se, že brzy ráno vyrazí do útoku.
Major Wallace převzal velení nad 600 Skoty z 93.
regimentu, Thomas Atkins se postavil do čela 200 Královských Welšských Střelců a 100 mužů z 20. pěšího regimentu a pod velením Lorda Malcoma se do boje chystalo
10 husarů z regimentu 8th Hussars a 32 od 11. regimentu. Studená mlha stále pokrývala bojiště, když s prvními
ranními paprsky Lord Malcolm zavelel do útoku…
Hráči se rozhodli, že vezmou útokem vyvýšená a zalesněná postavení ruských vojáků, která jím brání v postupu
na Sevastopol. Večerním průzkumem zjistili, že Rusové
si na kopcích vykopali okopy a mají na pravém křídle
připravené a zastřílené dělostřelectvo (bonusy k ruskému
hodu). Major Wallace s horaly zaútočí na pravé křídlo,
Atkins s Královskými Welšany a oddílem 20tého pěšího
napadne slabší křídlo levé (sázka – pokud uspějí, přeběhnou nechráněnou planinu a dosáhnou ruských okopů,
pokud ne, Rusové je palbou přibijí na otevřeném prostoru
a zabrání jim v postupu), zatímco husaři Lorda Malcolama objedou bojiště a pokusí se z boku napadnout ruskou
baterii (sázka – v případě úspěchu nepozorovaně proniknou lesem až k postavení ruské baterie, při neúspěchu
narazí na nepřátelskou patrolu a budou prozrazeni).
Hráči házejí kostkami a zatímco hráč Lorda Malcolma hodil dobře, oběma dalším se hod nepodařil (z velké
části kvůli vysokým bonusům ruských vojáků za připravenou obranu). Hráč majora Wallace spálí bod osudu za
svůj aspekt ´Starý válečník´ a rozhodne se vzít všechny
kostky a zkusit štěstí znovu … a vyplatilo se mu to –
druhým hodem se mu podařilo zvítězit. Tommy Atkins
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všechny body osudu spotřeboval při noční patrole, a proto
dojde k vyhodnocení sázek…
…vojáci Jejího Veličenstva za zvuku horských píšťal
vyrazili do útoku proti nepřátelským pozicím a s křikem
a nasazenými bajonety začali šplhat do svahu, když se
ozvala palba ruských pušek a mezi vojáky začaly dopadat
dělové koule. Ozvaly se první výkřiky raněných a první
muži v červených kabátech padli k zemi. Vojáci začali
zalehávat tváří v tvář palebné přehradě ruských pušek
a zatímco na levém křídle se postup úplně zastavil, na
pravém, když major Wallace uviděl, že jeho muži kolísají, tasil svůj skotský meč, vytrhl praporečníkovi britskou
vlajku a s výkřikem: „Bůh ochraňuj královnu! Za mnou,
vojáci!“ vyrazil kupředu a osobním příkladem strhnul své
muže do dalšího útoku. Zatímco Skotové s rykem dosáhli
ruských pozic, v lese se ozvala střelba…
Husaři napadli ruskou baterii, která se odmlčela
(a přestaly tedy platit vysoké bonusy na ruské hody proti
vojákům na planině), a zatímco vojáci majora Wallace
dosáhli nepřátelských pozic, muži Tommyho Atkinse jsou
palbou přibiti na pláni před okopy a jejich ztráty narůstají.
Určí se další sázky – major Wallace chce soustředěným útokem na bodáky obrátit Rusy na ústup (pokud se
mu to nezdaří, Rusové udrží svá postavení a naopak protiútokem vrhnou Skoty zpět), Lord Malcolm chce úplně
zničit baterii (ale v případě neúspěchu mu hrozí ztráta
překvapení a obklíčení pěchotou) a Atkins chce své muže
opět postavit, konečně se dostat z planiny a napadnout
nepřátelské postavení (pokud se mu to nepodaří, jeho
muži podlehnou panice a z kopce ustoupí).
První hází Atkins a hází 4 pluska. Vzhledem k tomu,
že se nepřátelská baterie odmlčela (a Rusové tak ztrácí
podstatné bonusy k hodu), ruský výsledek je mnohem
menší a Atkins jednoznačně zvítězil. Hází major Wallace
a také jemu se podaří přehodit ruský hod, ale Vypravěč se
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rozhodně, že velitel ruských vojáků, kapitán Radčenko,
používá bod osudu za svůj aspekt „Inspirující velitel“,
otáčí kostku a Rusové tak mají vyšší hod. Lord Malcolm
se rozhodne, že spálí bod osudu v tomto konfliktu (je
poblíž, a proto to může udělat) za svůj aspekt „Šermíř“ a
dohodne se s Vypravěčem, že s Rusem svede osobní souboj.
Vypravěč i ostatní hráči souhlasí a dohodnou se, že v případě vítězství Lorda Malcolma Rusové podlehnou panice
a ustoupí a pokud Malcolm prohraje, bude Rusy zajat a
Skotové budou vytlačeni z lesa zpět na pláň.
Oba protivníci se střetnou v osobním souboji – první
kolo Malcolm prohrál a byl lehce zraněn, ale v dalších
dvou se mu podařilo drtivě zvítězit a nepřítele porazit.
Rusové byli vytlačeni a hráči zvítězili.
…Skotové s nasazenými bajonety vtrhli s bojovým
pokřikem mezi ruské okopy a s majorem Wallacem v čele
vyhnali nepřátelské vojáky ze zákopů a donutili je couvnout dál do lesa. Rusové propadli zmatku, když se mezi
nimi objevil důstojník na koni, který je svým příkladem
donutil zastavit se a opět bojovat. Mezi stromy proti
němu jako blesk vyrazil na svém vraníkovi Lord Malcolm
s tasenou šavlí. Ruský kapitán jej také uviděl a vyrazil
mu vstříc. Obě šavle zazvonily, když se střetli. Po chvíli
souboje se kůň ruského důstojníka postavil na zadní a

důstojník pustil šavli, aby ho zvládl. Lord Malcolm ťal
a Rus spadl mrtev k nohám svého koně. Skotové zajásali,
a když i Atkins konečně napadl levé křídlo nepřítele, se
zdvojenou zuřivostí pokračovali v útoku. V čelo se jim
postavil Lord Malcolm, který s obličejem zalitým krví od
rány šavlí vypadal jako démon. Rusové nedokázali jeho
náporu odolat a neuspořádaně ustupují směrem na Sevastopol, zatímco Britové opanovali bojiště.

V

hale dole u vody, smutně se na mě podívala a ukázala na
zem. Myslel jsem, že se zblázním. Zdálo se mi to noc co
noc. Pořád ten samý sen. Tak jsem to nevydržel, vzal pár
chlapců a šli jsme na to místo, které mi ukázala. Párkrát
jsme zabrali rýčem a našli jsme její tělo. Podle doktora
byla těhotná a ten Townsel to vyřešil tak, že ji uškrtil a
zahrabal. V ruce držela jeho přívěšek a soudci to na provaz stačilo. Případ se vyřešil a konečně jsem mohl v noci
spát … ale od té doby se mi ještě několikrát potvrdilo, že
je víc věcí, které věda nikdy nepopíše. A teď už mě omluvte, čekají mě v Yardu.“

ývoj postav

Toto se do hry odráží také mechanicky. Jednotlivé
dovednosti postupně rostou, postavy se můžou naučit
i nové. Stejně tak mohou získávat nové aspekty.

Jednotlivé postavy se pravděpodobně budou
vyskytovat v mnoha herních sezeních a prožijí mnohé
příběhy, které budou navazovat. Budou čelit mnoha
životním nesnázím, jejich psychikou otřesou mnohé děsivé události. Postavy by se měly v rukou hráčů
postupně proměňovat, jejich názory i chování by se
měly měnit v závislosti na tom s čím se setkají.

Na konci každého herního sezení dostanou postavy dva dovednostní body, za které si můžou „nakoupit“ nové dovednosti. Tyto dovednostní body samozřejmě nemusejí utratit hned a mohou si je „uspořit“ a
využit je později po dalším sezení (nebo si je šetřit na
„zakoupení“ náročnější dovednosti).

„Hele, detektive – tady píšou, že dole v Greenwichi
viděli ducha. Jak se taková blbost dostane do novin? Copak není ve století vědy evidentní, že si to někdo vymyslel?“
„Hmmm.“
„Nebo vy snad na takové věci věříte, Walley?“
„Nevěřím. Já prostě vím, že existují.“
„Prosím?“
„Byl jsem stejně skeptický jako vy, příteli. Máme století vědy a pokroku, no ne? Racionální rozum dokáže
obsáhnout vše, a co věda neumí popsat, to neexistuje
… jenže jsem to zažil na vlastní kůži a to je ta smůla. Nahlásili nám zmizení jednoho děvčete v East Endu.
Bylo jí sedmnáct a přišla do Londýna za tetou, co dělala
pradlenu. Scházela se s nějakým Edwardem Townselem
a pak jednoho dne prostě zmizela. Oznámila to ta teta,
takže jsme to jeli vyšetřit. Ten Townsel byl hezoun, ale
pěkný zmetek a povaleč, takový ten typ, na který nezkušená děvčata letí. Tvrdil nám, že odjela domů do Walesu
a že ji neviděl. Choval se divně a když jsem zatelegrafoval do Walesu, děvče tam nedorazilo a nejspíš ani nikdy
nejelo. Bylo nám jasné, že jí něco udělal, ale protože jsme
neměli další stopy, museli jsme to nechat plavat… A pak
jsem začal mít ty sny. Noc co noc jsem ji viděl procházet
ulicemi Londýna. Zastavila se vždycky v nepoužívané

Po každém třetím sezení získává postava další
Aspekt. Ten by měl nějak odpovídat jejímu charakteru, stylu jejího dosavadního chování nebo se nějakým
způsobem vztahovat k uplynulým hrám. Aspekty jsou
však velmi silným nástrojem, a proto pokud budete
hrát dlouhodobější tažení, dávejte za sezení jen jeden
dovednostní bod a nový Aspekt dejte postavě po šesti
sezeních.
Další aspekt získá za dokončení nějakého svého
dlouhodobého cíle, a to ať již v něm byl úspěšný nebo
jeho cíl ztroskotal. (Pro postavu je plnění jejího dlouhodobého cíle velmi důležité, je to něco, čím žije dlouhé
měsíce či roky a vždy si z toho něco odnese. Je vlastně
jedno, jak to nakonec dopadne – důležitější než cíl je v
tomto případě cesta.)
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P

oužívání magie

Pokud hledáte zvláštní pravidla pro používání magie, pak vězte, že žádná nejsou třeba. Magie se používá stejně jako všechny ostatní dovednosti. Ve světě
Impéria je přítomna spíše v podobě rituálů a složitých
kouzel jako je mluvení s mrtvými, vyvolávání démonů
a andělů než na efektní triky jako ohnivá koule. Stát
se mágem tu rozhodně není jednoduché a v Impériu
jsou mágové většinou zámožní členové nejvyšších vrstev nebo nejhůře střední třídy, kteří si mohou dovolit
strávit život studiem knih a tajů kouzel. Pokud postava
ovládá magii, pak si musí vzít příslušnou dovednost
(oboru magie, který studuje) a mělo by se to odrazit ve
volbě jejích aspektů (alespoň jeden by k magii měl mít
nějaký vztah, ale není to podmínkou).
Hra ponechává popis a využití magie z velké části
na fantazii hráčů a celá jedna kapitola o magii se snaží
dát hráčům podklad, aby ji mohli využívat bez problémů a bez obav. Magie je vzácná věc a rozhodně by se
každý problém, na který hráči narazí, neměl řešit právě
pomocí magie. Při použití by hráč měl kouzlo popsat
a nějak zajímavě zavést do hry. Opakované použití
ponecháváme na rozhodnutí hráčů. V případě častého opakovaného užívání stejných dovedností lze zavést
pravidlo, že hráč nesmí použít stejnou dovednost ve
dvou hodech po sobě.
„Chci uniknout svým pronásledovatelům... a proto
používám svou dovednost Florální magie a hned poté, co
proběhnu nepoužívaným zadním dvorkem, zastavím se
a přibouchnu za sebou staré dveře bez kliky. V rychlosti
vytáhnu z kapsy křídu a na dveře nakreslím symboly Gaie,
Persefoné a Flóry a pod stříbrný měsíc trojjediné bohyně
uzavírací runu. Křídu schovám, dýchnu na břečťan, který pokrývá cihlovou zeď vedle dveří a pak se dám zase
do běhu. Za sebou slyším šelest, když břečťan ožije a jeho
šlahouny porostou dveře tak, jakoby tam žádné nebyly,
a drží je z vnitřní strany proti pronásledovatelům... teď
uvidíme, jestli to bude stačit...“
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„Policie! Všichni zůstaňte přesně tam, kde stojíte! Jste
zatčeni za prodej a distribuci omamných jedů!“
Všichni v místnosti zvedli hlavy, když se těžké dveře
rozletěly a dovnitř vtrhli policisté v uniformách. V čele
s inspektorem v civilním oblečení vyrazili po domě. Detektiv cestou ukázal na osazenstvo opiového doupěte:
„Seržante, zkontrolujte jejich totožnost a kdo není lord
nebo poslanec, s tím se nepárejte a za mříže s nimi. Pak to
tu obraťte naruby od sklepa po půdu – všechno to bílé svinstvo, které tu najdete, naházejte do řeky a ty Číňany taky
strčte za katr. Kdyby se někdo vzpouzel, tak se nerozpakujte
mu jednu vrazit. Tak pohyb – nemáme na to celou noc.“
Pak inspektor vyrazil otevřenými dveřmi dozadu. Šel
jistě, Číňana v prázdné kanceláři si nevšímal a bez zaváhání minul několik odboček, než neomylně došel k zadnímu
vchodu, kde se v náručí dvou policistů zmítal spoutaný muž
ve středních letech. Jeho oblečení nebylo nové, ale vypadal
by jako poměrně dobře situovaný obchodník, kdyby na hlavě neměl čepici jakou nosí chudáci a na rukách rukavice s odstřiženými prsty. Z nosu mu tekla krev a snažil se
vykroutit z železného objetí obou strážníků.
„Roberte, Roberte, Roberte… co to tady sakra provádíš?“
Když muž uslyšel inspektorův hlas, přestal se zmítat,
ohlédnul se a pak si povzdychnul. Inspektor došel až k němu
a nabídnul mu kapesník:
„To si vážně myslíš, že už tě neznám? Roberte, měl bys
už vážně zmoudřet. To je zatím vše, hoši. Můžete nás tu
nechat o samotě.“
Když oba strážníci odešli, posadil se na sud, který tu
stál a pokynul i Robertovi, aby se posadil:
„Vážně nevím, proč v tom svinstvu jedeš. Už potřetí
za dva měsíce jsme ti to tu vybílili a ty pořád pokračuješ
v provozu. Máš docela slušné politické krytí, to ti řeknu
- přemluvit starýho k akci proti tobě dá pořádnou fušku.
Teď ti hrozí deset let… ale jako obvykle ti dám možnost se
vykroutit.“
„Mám fůru vlivnejch zákazníků, vime? Voni mě
nenechaj padnout.“
„Možná ano, možná ne. Jsi si jistý, že už nemají dost
toho, jak tě musí co chvíli tahat z průseru?“
Robert se zamyslel, podíval se na klidně sedícího inspektora a povzdechnul si:
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„Tak co potřebujete vědět teďkons?“
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KAPITOLA PÁTÁ
SVĚT IMPÉRIA
v níž se dozvíme, jak vypadá svět Impéria a
hlavně jeho srdce a centrum – tedy Velká Británie, která vládne světu.
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Spojené
království Velké
Británie a Irska
Píše se rok 1868 a Velká Británie pod vládou Jejího
Veličenstva, královny Viktorie, dosáhla největšího rozmachu v celých svých dějinách. Její vliv je tak mohutný a nezanedbatelný, že celé století bývá nazýváno
„věkem Impéria“ nebo „viktoriánskou érou“. Britské
Impérium ovládá obrovské državy po celém světě –
vládě Jejího Veličenstva se klaní velká část Afriky, Jižní
Asie, Austrálie, Kanada a další oblasti. Rozloha Impéria dosahuje 36 milionů kilometrů čtverečních (tedy
zhruba jednu čtvrtinu zemského povrchu) a počet
jeho poddaných se odhaduje až na 400 milionů. Díky
absolutní dominanci na mořích, kdy královské loďstvo může postavit proti jakémukoli nepříteli nejméně
dvojnásobný počet jeho vlastních lodí (Pravidlo dvou),
prakticky ovládá zámořské trhy Číny, Jižní Ameriky,
Siamu i dalších zemí. Často bývají i tyto oblasti označovány za neoficiální součást Impéria.
Po porážce Napoleona u Waterloo se Impériu
nikdo nedokáže postavit a kromě carského Ruska
nemá Velká Británie nepřítele, který by ji mohl ohrozit. Prakticky od začátku devatenáctého století existuje stav, který je někdy lakonicky označován jako „Pax
Brittanica“ – tedy „britský mír“. Díky úplné nadvládě
na mořích i převaze na souši ovládla Velká Británie velkou část obchodu a spolu s ním se rozšiřuje také angličtina jakožto universální jazyk, parlamentní demokracie, technika a britská kultura.
Impérium, poháněné parou industriální revoluce,
vykročilo do nového století a britský gentleman nyní
sebevědomě stojí v africké buši, vyhlíží do indické
džungle a rybaří v hongkongských mořích bez obav,
že by musel opustit vlastní území. Londýn se stal hlavním městem největší říše, která kdy v historii povstala,
největším městem a centrem obchodu i celého světa.
Vyslanci cizích zemí poníženě přicházejí složit hold
k nohám Jejího Veličenstva a neporazitelné loďstvo a

vojsko v červených kabátech střeží klidný spánek britských občanů.

A

nglie

Anglie je srdcem království Velké Británie a Irska
a leží zde jeho hlavní město – majestátní Londýn, největší město světa. Celé britské ostrovy jsou tajemnou
zemí mlh a dešťů, nejvíce se to však projevuje právě
v Anglii. Právě zde stojí největší a nejstarší kamenné
kruhy a dolmeny, o kterých se tvrdí, že z nějakých
důvodů shromažďují a koncentrují surovou magickou
sílu, a nápisy na nich zatím nikdo nevyluštil. Občas se
tvrdívá, že pocházejí z dob úsvitu světa a vztyčili je zde
Sídhe, ale nikdo z lidí to neví přesně a Lid kouzel o
těchto věcech mlčí. Celou Anglii charakterizuje mírný
kopcovitý terén, porostlý anglickou trávou svlažovanou deštěm a sycenou mlhou, na které se pasou v kopcích ovce, a na jednotlivé pozemky jej dělí mohutné
a staré živé ploty, které tu často byly, už když zrádce
Oliver Cromwell táhnul se svým vojskem proti právoplatnému králi. Pobřeží Anglie lemují strmé bílé útesy,
čnící z moře jako hradba, kolem které krouží rackové.
Pod umělými pahorky tu spí králové na ložích ze zlata
a sní svůj věčný sen, zatímco hluboké hvozdy a pobřeží
obcházejí duchové, kteří nedošli pokoje. Celý průliv
Minch mezi Anglií a Irskem je velkým hřbitovem lodí,
které se pustily mezi jeho útesy bez navigátora. Vedle sebe tu spočívají trosky lodic Anglů, dračích lodí
Vikingů, kog i mohutných řadových lodí.
Mírné jižní pobřeží je výletním cílem mnoha gentlemanů i rodin z větších měst. Díky rozvoji železniční
dopravy je snadno dosažitelné a zdejší města se proměnila na letoviska, jako je například Brighton. Pláže
a promenády, v sezónách plné života a barevných šatů,
jsou součástí místního koloritu. Jižní pobřeží je také
základnou britského válečného loďstva a portsmouthský přístav je považován za její sídlo. Mohutné lodě
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křižují průliv a chrání ostrovy před vším vnějším
ohrožením.
Výsostným územím Koruny jsou také Normanské
ostrovy, které leží v průlivu. Většinou jsou to jen kusy
skal, které stále bičují divoké větry, avšak několik větších je obydleno, jsou domovem hrdého lidu a slouží
také jako základna námořnictva.
Prvními lidmi na ostrovech byli Keltové, kteří
sem připluli na vratkých lodicích z kontinentu a žili
v míru se Sídhe a obry, kteří tu byli před nimi. Po
nich přišli Římané, kteří uspíšili pád království obrů
a svobodné Kelty zatlačili na sever. Po téměř čtyřech
stoletích pak tito muži z jihu, kteří tu nebyli nikdy
doma a nepochopili zdejší zemi a kouzla, zase odešli
a nechali ostrovy otevřené útokům Anglů a Sasů, kteří porazili zdejší romanizované Kelty a rozdělili zemi
do sedmi království. Označení Anglie původně neoznačovala jediný stát, ale zemi jako takovou – Anglie
jakožto „země Anglů“. Království se mezi sebou svářila a jen občas se dostala pod jedinou vládu. Jediným
státem Anglů se země stala teprve roku 957, kdy král
Edred s pomocí Éathaina Cochallana a jeho Sídhe
z domu Černé ruky porazil Vikinga Eiríka Krvavou
sekeru a stal se králem Anglie. V roce 1016 nakrátko
vládu uchvátili seveřané pod vedením Knúta Velikého, kteří předtím dlouhou dobu ovládali východní
Anglii. Územím pod jejich nadvládou se říkalo země
dánského práva a místní obyvatelé zde museli ohýbat
hřbet před lupiči z moře. Přestože Anglové se vzchopili
a Edward Vyznavač porazil a zahnal divoké muže ze
severu, roku 1066 se v Anglii vylodili Normané pod
velením Viléma Dobyvatele. Král Harald se mu s podporou skřetích kmenů postavil, avšak veškeré naděje
Anglů i skřetů zemřely spolu s ním na bitevním poli
v Hastingsu, kde vrány a vlci ožíraly jeho tělo. S lidmi
Vilém uzavřel smlouvy, aby zmírnil hořkost porážky,
ale místním skřetům nikdy nezapomněl, že se postavili
proti němu a pronásledoval je. Do té doby byly skřetí
kmeny volné a nezávislé na lidské společnosti, avšak
on je roztříštil a uvrhl do poroby. Lidé sami sebe jako
Angličany začali označovat teprve v průběhu stoleté
války – do té doby to byli jen Anglosasové a Normané.
Válka růží otřásla anglickou společností, avšak dala jí
krále, jehož slovu lidé věřili. To se změnilo za občanské
války, kdy lidé věřit přestali a země se rozdělila mezi
následovníky krále a parlamentu. Mágové stáli při králi, avšak trpaslíci a skřeti se postavili za parlament, který zvítězil a zrádně krále popravil, aby mohl vládnout
sám. Vládu uchvátil prokletý Oliver Cromwell a svou
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hrůzovládou proti sobě obrátil všechny. Po jeho smrti
lid svrhnul jeho syna a na trůn s podporou bývalých
příznivců krále i parlamentu opět nastoupil do čela
Anglie Bohem pomazaný král.
Anglie má pohnutou historii a všude tu po ní
zůstaly vzpomínky, města a staré hrady jako kamenné
pomníky dávných dob.

W

ales

Země písně a nádherných zelených pahorků, skal
a hvozdů. Tvrdívá se, že právě ve Walesu mají dodnes
svou půdu některá knížata Sídhe a země kouzel je blíže
světu než jinde. V kopcích jsou kamenné kruhy a dolmeny popsané starými nápisy, stejně jako trosky hradů – lidských i obřích. Po kopcích se toulají trolové,
které sem občas zláká svoboda, poslední obři, stejně
jako skřetí bandy, které sem prchají, jsou-li vyštvány
z Anglie a ve zdejších chudých kopcích se snaží přežít
zimy. Wales je jinak chudý, nemá mnoho velkých měst
ani jiných center a průmyslová revoluce ani pára ho
zatím příliš nezměnily.
Wales byl lidmi dosud prakticky neobydlený,
když na ostrovy přišli Římané a ve zdejších kopcích se
uchytily keltské kmeny, které byly poraženy a zahnány
z Anglie římskými meči. Koalice Silurů a Ordoviků,
kteří ušetřili svou sílu v bitvách v Anglii, porazila obry,
zabrala jejich půdu a jejich panování omezila na pouhé tři hrady. Druid Clawdd pak uzavřel smlouvu se
Sídhe, kteří jim nově nabyté země přiznali. Po odchodu Římanů Welšané vzdorovali anglosaským královstvím a byli spojenci Vikingů v boji proti nim. Roku
1282 Edward I. obsadil zemi, porazil prince Llewelyna, jeho hlavu nechal nosit Londýnem nabodnutou na
kopí a jeho bratra Dafydda nechal popravit. Ostatní
welští pánové kapitulovali a Wales se de facto (přestože
právně tento stav byl potvrzen až mnohem později
z popudu welšských kouzelníků, kteří vždy tvořili nejvzdělanější vrstvu a representaci své země) stal nedělitelnou součástí anglického království. Dnes je titulem
Princ z Walesu označován člen královské rodiny, který
je následníkem trůnu.

S

kotsko

Skotsko je hornatá země na severu Britských ostrovů a řadí se k ní i stovky ostrovů u jejího pobřeží,
často včetně Shetland a Faerských ostrovů, které až do
patnáctého století ovládali Vikingové. Země se dělí
hlavně na Vysočinu na severu a Nížinu na jihu, kde
se rozkládají velká města a kde průmyslová revoluce
odstartovala mohutné změny. Edinburgh a Glasgow se
staly velkými městy, kam se přistěhovalo mnoho obyvatel z venkova, a zdejší továrny se staly jedněmi z největších v zemi. Patrně i proto zde našlo útočiště mnoho trpaslíků. Zdejší uhelné doly jsou, spolu s těmi na
severu Anglie, nezbytným zdrojem paliva, které pohání
výhně století páry a království by se bez nich neobešlo.
Vysočina je naproti tomu pořád venkovem, kde klany
žijí jako dříve, a ve vřesovištích, hlubokých údolích a
na březích jezer stále procházejí Sídhe, kteří dokonce některým oblastem vládnou. Na severu jsou trosky
obřích hradů, mostů a dalších děl kdysi mocné říše.
V lesích procházejí svobodní vlkodlaci a vlčí smečky a
podél dlouhé hranice s Anglií stále v troskách hradů,
o které se vedly krvavé boje po desetiletí, žijí hraniční skřeti – zlovolní tvorové disponující velkou mocí a
zákeřností. Některé dřívější skřetí tlupy si zde zachovávají teritoriální integritu už po mnoho generací a samy
sebe považují za klany. Některé dokonce užívají i vlastních tartanů a vládne jim jejich vlastní laird.
Přes personální unii s Anglií je Skotsko samostatným státem, který má vlastní parlament, zákony a ná-

boženství. Největším je v zemi Skotská církev, obyčejně zvaná Kirk, ke které se hlásí většina obyvatel. Zdejší
země je rozdělena mezi území tradičních klanů, které
spravuje šlechtic s titulem laird. Skotové dodnes cítí
příslušnost ke klanu, jakési širší rodině, která má vlastní území, přirozené spojence i tradiční nepřátele. Každý klan má vlastní tartan, tedy barevnou kombinaci,
kterou užívají na kiltech – pro ostatní Skoty je jasným
a rozpoznatelným znamením, ke kterému klanu dotyčný patří. Vlastní tartan, takzvaný královský tartan, má
i britská královna a nosí jej skotské jednotky pod jejím
velením na znamení oddanosti trůnu.
Když Římané dobyli Anglii a vytvořili z ní provincii Brittania, pochodovali dál na sever a krátce okupovali jižní Skotsko. Gnaeus Julius Agricola porazil
v bitvě u Mons Graupius spojené kmeny Kaledonců
a vybudoval v zemi několik římských pevností. O tři
roky později se ale Římané stáhli a vztyčili Hadriánův val, a přestože prakticky ovládali kmeny na jihu
země, především Votadince a Damnonijce, napříště se
Skotsko již nepokusili dobýt. Pravý důvod je zahalen
tajemstvím a už tehdy byl předmětem mnoha spekulací a dohadů. Tvrdívá se, že generál vyrazil s malým
doprovodem mezi vrchy Vysočiny a vrátil se teprve za
dva týdny, bez doprovodu a němý. Jeho vlasy přes noc
zbělely a jeho kůň pletl nohama, jako by ho hnal celou
noc. Nikomu neřekl, co našel, ale druhý den rozkázal
strhnout stany a ustoupit na jih. Okolo šestého století vzniklo ve východním Skotsku Piktské království,
které postupně ovládlo celé Skotsko nebo Albu, jak se
zemi začalo gaelsky říkat. Během dvanáctého století
králové Alby ovládli jihovýchod, obývaný anglosaským obyvatelstvem, gaelské oblasti Galloway a Caithness, které obývali seveřané, a dosáhli zhruba dnešních
hranic. Roku 1286 Alexander III. urazil Pána šedých
kopců, jednoho z mocných Sídhe a do rána zemřel.
S ním byla linie skotských králů přerušena a anglický
král Edward I. dobyl království, aby jej připojil k Anglii. Následující série Skotských válek, kterou vedli zpočátku Andrew Mornay a William Wallace, ale později
se velení ujal nově zvolený a korunovaný skotský král
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Robert de Bruce, earl z Carricku, vyhnala Angličany ze
země. Následné boje s Anglií trvaly ještě mnoho desetiletí, občanská válka ve Skotsku mezi dynastií Bruců
a jejich zapřisáhlými nepřáteli z rodu Commyn-Balliol trvala až do čtrnáctého století. Na trůn po dynastií
Bruců nastoupili jejich pokrevní příbuzní – Stewartovci – a v roce 1603 skotský král Jakub VI. zdědil anglickou korunu a spojil obě země v personální unii, která
zůstala nepřerušena.

I

rsko

Zelený ostrov je domovem skřítků a pověstí. Země
je jinak velice chudá a kamenitá pole uživí jen málo
lidí – před hladomorem bylo v Irsku osm milionů
obyvatel, ale po něm nejméně polovina zemřela nebo
odešla a mnohé kraje jsou dnes liduprázdné. Malé
kamenité vesničky, kde se domy tisknou k sobě, aby
se uchránily před skučícím větrem, zůstávají tiché a
mrtvé. Západní pobřeží ostrova je otevřené slaným
větrům, které vanou z Atlantiku, a za oceánem je tušit
Amerika, země nadějí. Zrzaví Irové jsou chudí, ale
hrdí a dokážou být zarputilí i zuřiví v hněvu. Práce
se nebojí a dokážou vytvořit nejjemnější i nejsilnější
whisky, které je vůbec k dostání. Musíme však varovat
britského cestovatele, zvyklého na jemnou chuť sherry,
že po prvním ochutnání zdejšího alkoholu bude mít
nejspíše pocit, že pije vroucí smolu. Nejen z tohoto
důvodu jsou tu doma mnozí skřítkové, kteří nezřídka
volí podobu zrzavého mužíka v zeleném. Tvrdívá se,
že Irsko je stále propojeno s Férií a Sídhe dodnes ctí
některé smlouvy, které uzavřeli s dávno mrtvými vel-
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kokráli. Král podzimních ohňů údajně stále prochází
Irskem a sleduje zdejší dění.
Předtím než přišli na ostrov lidé, byl velkým panstvím Sídhe a vládl mu Král podzimních ohňů z pahorku obsypaného bílým kvítím, na němž Keltové později
postavili své hlavní město Tara. Ti přicházeli na ostrov
mezi osmým a prvním stoletím před Kristem, ovládli postupně ostrov a rozdělili si jej na pět království.
Dnes již nevíme, jaký byl vztah obyvatel Éiru (keltské pojmenování ostrova) k Římské říši, která ovládala
provincii Britannia v jejich těsné blízkosti. Víme jen,
že Římané ostrov nikdy přímo nenapadli – ostatní
pověsti a příběhy o keltském zlatě, smlouvách druidů
a římských vyslancích bohužel nemůžeme potvrdit ani
vyvrátit, protože nám chybí záznamy. Pět království se
sjednotilo pod vládou velkokrále, který sídlil v Taře a
naslouchal radám Krále podzimích ohňů, dokud stál
ve stínu trůnu. V roce 432 přistál na ostrově mladý
mnich, který je dnes znám jako svatý Patrik, a na
ostrovy přinesl nové náboženství, které zde postupně
vytlačilo původní víru a zničilo do té doby nepřerušenou druidskou tradici. Od devátého století napadaly
pobřeží Irska vikinské nájezdnické tlupy, vypalovaly kláštery a pobřežní vesnice. Později v zemi založili
dokonce mnoho měst a začali se sem stěhovat. V roce
1159 do země přišli normanští vojevůdci ze severní
Anglie a podmanili si některé oblasti – o dva roky později velkou výpravu proti ostrovu vedl také anglický
král Jiří II. a donutil Normany a některé keltské krále,
aby mu přísahali věrnost. Ve třináctém století v Irsku
zdejší Normané zavedli feudální systém a zemi rozdělili na baronství a hrabství. Během čtrnáctého století
Černá smrt otřásla anglickou vládou a některé oblasti
opět po jejich kolonistech zabydleli keltští obyvatelé,
nicméně v roce 1603 bylo dobytí Irska dokončeno a
keltská politická representace i jejich sociální struktura

byla nadobro zničena. Neznamenalo to ovšem konec
touhy ostrova po svobodě – obyvatelé vedli s Anglií
několik válek a bojovali a umírali v mnoha povstáních.
Některá podporovali jednotliví irští Sídhe, nicméně
knížata elfů projevila neochotu jít otevřeně proti britské koruně, aniž by se kdy obtěžovala tuto podivnou
zdráhavost vysvětlit. Když zrádce Cromwell znovudobyl ostrov, zahynulo na šest set tisíc mužů, žen a dětí
– tehdy skoro polovina veškeré populace. Další pohromou byl Velký bramborový hladomor, který v zemi
zuřil během čtyřicátých let devatenáctého století, zabil
na jeden milion Irů a další tři donutil opustit zemi.
Velká část z nich zamířila za novým životem do Ameriky a další do Anglie, kde se spolu se skřety stali levnou
pracovní silou, pohánějící průmyslovou revoluci.

L

ondýn

Londýn je hlavním městem Království Velké Británie a Irska, srdcem Impéria a největším městem světa. Je sídlem vlády, královny a domovem pro několik
milionů obyvatel, stejně jako největším finančním a
obchodním centrem celé Evropy. Na bezpečnost občanů zde dohlíží pravidelná a početná Metropolitní policie se sídlem ve Scotland Yardu a královská garda, která
chrání život královské rodiny. Přestože je město sídlem
aristokracie, obchodníků i úředníků a zdálky se leskne
zlatem a odlesky slávy, naprostou většinu obyvatel tvoří chudí lidé, kteří sem přišli z různých koutů ostrovů
nebo světa hledat štěstí a doufají v důstojný život. Často nenaleznou ani jedno a musí v bídě přežívat v přeplněných londýnských slumech, kde kromě těžké a
nebezpečné práce v továrnách nebo docích není žádná
normální práce a bují tu kriminalita. Zoufalí lidé dělají
zoufalé činy a hlad a smrt jsou v chudinských čtvrtích
na každém roku. Obyvatelé už otupěli a často jen čekají na zázrak, zatímco umírají v těsných uličkách, kde
nebe zastřela londýnská mlha a které dusí nebezpečí
cholery a dalších nemocí. Pro svou mlhu je Londýn
pověstný. Není to normální mlha, zahalující většinu
ostrovů, je jiná. Je hustá, často zbarvená jedovou žlutí
nebo zelení a má vlastní charakteristický zápach. Spoluvytváří ji exhalace z nesčetných komínů obkličujících
město a chrlících k nebi nezdravý dým. Mlha samotná
je však mnohem straší – prý již zahalovala oběti Velkého moru. Když padne na ulice, člověk nevidí dlaň,

kterou natáhne před sebe, a jedinými ostrůvky světla
zůstávají plynové lampy lemující ulice. Tvrdívá se, že
mlha je živá a má vlastní záměry a úmysly. Vyprávějí
se příběhy o lidech, kteří se v mlze ztratili, aby je pak
už nikdo nespatřil nebo je našli šílené a blekotající.
Ještě horší příběhy se ale vyprávějí o bytostech, které
žijí v mlze.
Začátkem století Londýn zažil mohutný růst, kdy
pohltil přilehlá městečka jako Islington, Paddington,
Belgavia nebo Soutwark. Celé město se výrazně změnilo s rozvojem železniční dopravy a postupným vybudováním železničních tras až do něj samotného. První
spojení do Greenwiche bylo otevřeno v roce 1836 a
dnes je Londýn propojen s železniční sítí vedoucí do
všech částí ostrova. V těsné blízkosti centra vzniklo šest
nádraží – Euston, London Bridge, Paddington, Waterloo, King‘s Cross a Bishopsgate. Přímo v City pak existuje nádraží jediné, a to Fenchurch street. Londýn tak
byl železnicí propojen s menšími městečky a vesničkami v přilehlém venkově, kam se ihned přestěhovaly
střední a vyšší vrstvy, aby tak vyměnily těsné špinavé
ulice za venkovskou zelenou krajinu. Předměstí, která
opustili zámožní občané, se brzy proměnily na přelidněné slumy, kde chudí lidé nižších vrstev přežívají ve
strašlivých podmínkách.
Myšlenka propojit nádraží mezi sebou vznikla již
ve třicátých letech, ale teprve v roce 1854 se započaly práce na vybudování podzemní dráhy mezi stanicí
Paddington a ulicí Farringdon přes King‘s Cross, která
se měla stát Metropolitní dráhou. Projekt financovala Velká Západní dráha, rovněž dodala speciální vozy,
které měly na dráze zajišťovat dopravu. Ražení tunelů a
celkové práce pak převzal podivný vynálezce Whiatt se
svou armádou automatonů. První trasa byla otevřena
roku 1863 a zaznamenala velký úspěch. O rok později
otevřela Hammersmithská a Městská dráha, spojující
Hammersmith a Londýn. Zpočátku jej provozovala
Velká Západní dráha, ale už za rok Metropolitní přebrala jejich provoz a ještě rozšířila podzemní dráhu do
stanic Moorgate street, Swiss Cotage, South Kensington a Addison Road. Kvůli rozporům s Metropolitní se
Velká Západní dráha z celého projektu stáhla a prodala
jeho akcie. Další společnost – Metropolitní oblastní
dráha, brzy známá jako Oblastní dráha – začala provozovat spojení mezi South Kensingtonem a Westminsterem se zapůjčenými vozy Metropolitní dráhy.
Neshody mezi oběma společnostmi se ale v poslední
době vyostřují a hrozí, že Metropolitní dráha vypoví
Oblastní dráze smlouvu.
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Roku 1666, krátce po moru, město zasáhl Velký
požár, jemuž padlo za oběť prakticky celé středověké
City, které bylo tehdy ještě vymezeno římskými hradbami. Podoba města, kterou můžeme vidět dnes, je
výsledkem následné přestavby. Mezi návrhy na znovuvybudování zničených oblastí zvítězily plány Christophera Wrena, které mnoho lidí považuje za nejúžasnější barokní architektonické a urbanistické řešení,
jaké kdy bylo navrženo. Město je bohužel nakonec pro
jejich nákladnost opustilo a obnovilo zničené město
podle původního vzoru, přestože ulice byly rozšířeny a
byly provedeny i další změny. Christopher Wren mohl
své plány plně uplatnit pouze při obnově kostela Sv.
Pavla (známé St. Paul‘s Cathedral) a dalších duchovních staveb.
Londýn, jako hlavní město mohutného Impéria,
se stal cílem přistěhovalců z kolonií a chudších oblastí
Evropy. Ve městě jsou malé komunity Číňanů a imigrantů z Jižní Asie, kteří tu nezřídka provozují různá
opiová doupata a obchodují s omamnými jedy. V East
Endu je velká a uzavřená komunita aškenázských Židů,
kteří zde žijí již po mnoho generací a tvoří kolorit města. V posledních letech do města přišlo mnoho seveřanů – Norů, Švédů a Finů, ti často pracují jako přístavní dělníci a málokdy umí dobře anglicky. Po Velkém
bramborovém hladomoru se do Londýna přestěhovalo
obrovské množství Irů, kteří spolu se skřety z různých
částí ostrovů tvoří zhruba čtvrtinu celkové populace a
gaelština je na ulicích slyšet často.
City of London je oblast jižně od řeky, tvoří historické jádro města a je domovem specifického nářečí
Cockney, kterým zde lidé mluví a které je pro ostatní Angličany velmi nesrozumitelné. Skutečné hranice
City vyznačuje oblast, kam až lze slyšet zvony z kostela Saint Mary-le-Bow. Této oblasti vévodí Tower,
starodávné sídlo králů, shlížející na Temži, stejně jako
věhlasné Londýnské muzeum.
West End je umístěn západně od City, na jihovýchodě je vymezen Temží, na severu je mu hranicí
Piccadilly, na západě náměstí Grosvenor a na východě
samo City. West End pohltil dřívější město Westminster, které leželo od Londýna přes řeku Temži, a stal
se domovem vyšší společnosti. Oblasti kolem náměstí Leicester, Covent Garden, Oxford Street, Regent
Street, Bond Street, Knights Bridge a Hyde Parku jsou
považovány za dobrou adresu a je tu umístěno mnoho
gentlemanských klubů (především v oblasti kolem St.
James), sídel obchodních domů a ministerstev nebo
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třeba ambasád jiných států. Na břehu řeky Temže je
dominantou celého města monumentální budova Parlamentu Spojeného království a slavná hodinová věž,
známá jako Big Ben. Občas se tvrdívá, že právě ve
West Endu se nachází legendární Břečťanová síň, která
je sídlem Sídhe již několik tisíc let. Vládkyní síně je
dryáda Aieethe, ale nekorunovaný pán zdejších Sídhe,
Connacht Iareth, se Břečťanové síni vyhýbá a málokdy
se tam zdržuje.
East End je umístěn na sever od řeky Temže (a tedy
na sever od City) a na východ od Charing Crossu, tedy
West Endu. Během první poloviny století se sem přistěhovalo velké množství lidí a postupně se East End
stal synonymem pro chudobu, přelidněnost, nemoci a
zločinnost, která tu jen bují. Je tu mnoho imigrantů
z různých zemí Evropy a na ulicích zní směsice jazyků, pro tuto oblast typická. Gaelština a irský přízvuk
je tu snad častější než normální angličtina a v oblasti
žije početná židovská komunita. Nachází se zde hostinec U kozlí hlavy, mezi lidmi velice neoblíbený a bez
pomoci téměř k nenalezení, je však neoficiálním místem setkávání londýnských skřetů, kteří ji adoptovali
za svou.
Doky u Temže jsou oblastí londýnského přístavu,
jsou svébytnou oblastí v celém městě. Břehy řeky jsou
lemovány sklady, dílnami, moly a množstvím mokrých
(kam lodě připlují a jsou naloženy nebo vyloženy) i
suchých doků (kde jsou lodě budovány nebo opravovány). Mezi největší patří Západoindické doky, Londýnské, Východoindické, doky Svaté Kateřiny, Královské
Viktoriiny doky, Královské Albertovy doky a mnohé
další. Oblasti Temže, ve kterých leží londýnský přístav,
bývaly dříve mokřiny a rašeliniště. Dodnes například
Isle of Dogs zůstal z větší části v této podobě a je málo
obydlený. Doky potřebují velké množství pracovní síly
pro nakládání a vykládání zboží, stejně jako odborníky
se dřevem a v přidružených výrobách. V jejich blízkosti
proto žije velké množství lidí, kteří jsou na práci v nich
závislí. Každé ráno nabírají zástupci dělníky na daný
den v hostincích nebo jiných určených místech. Zda
dělník na tento den získá práci a tím pádem i peníze na
jídlo a přenocování, je hlavně dílem náhody. Oblasti
doků nejsou s městem dobře spojeny, zdejší komunita
dělníků je tak hodně isolovaná a vyvinula se zde jedinečná nářečí a zvyky.

Magie
Villard Artisan zaklapl starodávnou knihu okovanou rezavějící ocelí, kterou předtím pozorně studoval, a
zamyšleně ji odložil na stůl k ostatním. Chvíli zamračeně seděl v tichu své pracovny a nepřítomně se díval před
sebe. Pak pomalu sundal cvikr z očí a schoval ho do kapsy
kabátu. Vše bylo připraveno a na svých místech.
Vstal, a zatímco myslel na rituál, který ho čekal, bezmyšlenkovitě si upravil vázanku. Pak si navlhčil rty a
postoupil do středu pracovny. Tam, na chladné podlaze
z břidlice ležel umrlec. Vysvlečené do naha zde s rukama
roztaženýma leželo tělo mladé dívky. Její modré oči byly
bez života a strnule se dívaly do stropu. Na jejím hrdle
zela strašlivá rána, kterou způsobil nějaký ostrý nástroj.
Někdo jí ale omyl z těla zasychající krev, nečistoty a vlákna z rubáše a v šeru pracovny vypadala jako by spala.
Nebyla mrtvá dlouho, určitě ne déle než několik dní. Její
pokožka měla namodralý nádech, ale tělo se ještě nezačalo
rozkládat. Na jejím těle byly nakresleny zvláštní piktogramy a runy navzájem spojené čarami.
Mrtvola ležela v nakresleném kruhu lemovaném
sedmi svícemi z vosku rudého jako krev. Na každé byl
jedinečný piktogram, který se odlišoval od ostatních, ale
přesto se na první pohled zdálo, jako by na každé byl
stejný obrazec. Po obvodu kruhu byly opět na zem pečlivě
nakresleny runy a nápis tak běžel nepřerušený okolo celého kruhu, vymezeného na chladném kameni podlahy.
Villard postupně obešel všechny svíce. Nad každou
pronesl tichou zpěvavou litanii a poté ji zapálil svící z
modrého vosku, kterou měl v ruce. Když všechny hořely, poodešel stranou, aby odložil mordou svíci. Ze stolu
vzal knihu vázanou v kůži s obrazem hada na hřbetě
a nalistoval založenou stranu. Vytáhl opět cvikr a chvíli
studoval kapitolu z knihy. Vše se zdálo v pořádku. Když se
ještě jednou ujistil, že všechny svíce jsou na svých místech
a jejich plameny byly správně zažehnuty, přešel na předem
vymezené místo a začal předčítat z knihy slova moci.
Jazyk, kterým byly knihy napsány, byl dávno zapomenut a i Villardovi, mezi mágy největšímu znalci zašlých
jazyků a tomu, který byl snad kromě Lorda Weylana
považován za nejučenějšího v oboru tajných znaků a starých knih, dělalo problémy přečíst vše správně. Strávil dva
týdny usilovné práce na překladu této pasáže a vymezení
správné výslovnosti a nalezení tajných pojistek a významů v jednotlivých částech, přičemž každá chyba by se mu
mohla krutě vymstít.

Dočetl a odložil knihu. Ze stolku vzal rituální dýku
ze stříbra. Byla pokrytá zčernalou patinou prošlých staletí
a moc v ní skrytá byla takřka hmatatelná. Villard postoupil ke kruhu a uchopil čepel dýky do levé dlaně. Odříkal
iniciační formuli a trhnul dýkou. Rozřízlou ruku sevřel v
pěst, a zatímco mu v ní cukalo bolestí, pokleknul a potichu opakoval slova Tradice. Krev mu stékala po dlani a
kapala na podlahu.
Když dopadla na runy obíhající kruh, nakreslené
obrazce se rozzářily tajemnou pulzující energií. Čím víc
kapek dopadalo na nápis, tím více run zářilo. Brzy celý
nápis zasvitl tajemným světlem, které naplňovalo pracovnu tajemnou atmosférou a tlumeně osvětlovalo Villardův
obličej. Nepřestávaje recitovat, postavil se a ovázal si dlaň
látkou.
Před sebe ve vzduchu načrtl runu Zar a s důrazem
na poslední slabiku přestal recitovat.
Oči mrtvého děvčete se pohnuly a otočily se na něj.
Stále v nich nebyl život, ale tajemně se leskly v odrazu
záře kruhu. Mrtvola se pozvedla na loktech a posadila se.
Vlasy jí zakryly tvář a její hlas se rozlehl po místnosti:
„Kdo mě volá zpět z údolí smrti?“
Villard se usmál, protože z knihy rozluštil i tuto past
a sebevědomě, protože věděl, že mrtvá nemůže překročit
kruh, odpověděl:
„Volá tě Hledač tajemství. Volám tě zpět z náručí
Boží milosti, Mary Halderová, pohřbená v sedmém dni
měsíce, protože potřebuji tvou pomoc.“
Dobře věděl, že kdyby odpověděl svým jménem, byl
by již bez duše. Mrtvá zvedla hlavu a podívala se na něj
nevidoucíma očima:
„Nechci ti pomáhat, Hledači skrývající se ve tmě.“
„Bohužel musíš. Nejsem zodpovědný za tvou smrt a
má slova tě přivedla zpět. Dle pravidel Tradice mi musíš
pravdivě odpovědět na jednu otázku, než tě propustím a
ponechám tichu a úlevné všeobjímající náruči smrti.“
Unaveně se usmál a pak se zeptal na otázku, která ho
již po mnoho dní tížila ze všech nejvíc...
Magie je pravou královnou britského impéria
a spolu se svou mladší, avšak stále mocnější sestrou
technikou, je silou, která ovládala ostrovy ještě dávno předtím, než sem přišli lidé. Britská kouzelnická
tradice je výjimečná a nepřerušená se rozvíjí po tisíce
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let. Britští kouzelníci hrdě studují svou vlastní pestrou minulost a silnou a takřka nepřetrženou Tradici.
Přestože se na ostrovech vystřídalo mnoho národů,
kmenů a kultur, nikdy nedošlo k přerušení kouzelnických tradic - spíše vždy k jejich obohacení a adaptaci.
Mnohé státy trpěly mnohými úpadkovými obdobími
v rámci provozování magie, zejména vinou vlivu katolické církve, jejíž vztah k magii byl vždy rozporuplný
a nejednoznačný. Po velkou část své existence církev
považovala magii a nakládání s ní za příliš nebezpečné
a obávala se jejích dopadů. Inkvizice proto pronásledovala jakékoliv volné užívání magie (přestože v jejích
řadách mágové jsou a sama využívá mnoho magických
praktik a proudů).

V

ývoj magie

Anglie vždy byla a je prodchnuta magií. Kouzla
a čáry jsou tu přítomny na každém kroku. Magie je
v přírodě, ve stromech a v keřích – v temných anglických hvozdech i v hlubinách horských tůní. V nitru
anglických měst, pod dopravou dunící dlažbou, mezi
ulicemi, v srdci lidí i v krvi zvířat. Magie je síla, která
má moc ovlivňovat naši realitu, má schopnost ovlivňovat mysl lidí stejně jako získat vládu nad mnohem
mocnějšími bytostmi. Magie má sílu zažehnout plamen a také mu poručit.

Původní obyvatelé mlžných ostrovů, Sídhe, skřeti
i obři dokázali magii čerpat i využívat. Pravděpodobné
je, že i první lidští obyvatelé ostrovů, Keltové, se magii
naučili od nich. Tato pradávná magie byla velice temná. Využívala nejsurovějších sil i zdrojů a byla velmi
brutální ceremoniální magií. Keltští kouzelníci (magii
v keltské společnosti provozovali převážně králové,
bardové a druidi) provozovali mimo jiné krvavé obřady plné násilí i sexu. Všechny tyto prvky měly hluboký
zaříkávací a kouzelný význam a rituály prvotní britské
magie měly velkou moc i strašlivou sílu. Tvrdívá se, že
druidové dokázali pracovat se surovou magií přírody a
samy země. Jejich kouzla a prokletí čerpala sílu smrti i
zrození a pod mladším sluncem prý mohla soupeřit i
s magií Sídhe. Přestože jsou dnes mnohé obřady a zaříkávání zapomenuty nebo postaveny mimo zákon (jak
světský, tak i magický), byla to první etapa na cestě
k moderní britské magii a na jejích krvavých kamenech stojí dnešní mágové gentlemani.
S příchodem římských legií se na ostrovy dostala slavná řecko-římská kouzelnická tradice, čerpající
mimo jiné z mystických sil Egypta i Malé Asie. Jedná
se o slavnou dobu v dějinách ostrovní magie. Mocní angličtí mágové, jako například původně keltský
čaroděj Merlin, novou tradici velmi rychle absorbovali a dokázali novou zaříkávací kulturu přetavit tak,
aby odpovídala ostrovním tradicím. Římská magie
byla velice vědecká i systematická a právě z ní pochází
první ucelená pravidla pro tvorbu zaříkávadel i první ucelená systematizace kouzelnických obřadů jako
takových. Tato magie vnáší do anglického prostoru
ochranné kruhy proti démonům (původně, stejně
jako mnoho dalších věcí, pocházejí z Egypta, přesto
jich i před Egypťany využívali i Sídhe – tzv. elfí kruhy),
zaříkávadla, kouzelné amulety, věštění ve hvězdách a
znamení. Objev pravých jmen, která mají moc nad
jejich majitelem, se poprvé datuje také k této době.
Díky jisté racionalitě (která však racionalizuje i velmi
divoké kouzelnické praktiky přicházející například i
od Skythů) je římské kouzlení populární i u moderních mágů, kterých se dotká právě svým eklektickým a
zároveň vědeckým přístupem.
S příchodem Anglů a Sasů a nástupem středověku
se vývoj magie nezastavil. Na mnoha místech nástup
křesťanské tradice vývoj magie zpomalil, nebo úplně
zastavil, protože provozování magie bylo odsuzováno a zakazováno. Trestem za provinění byla mnohdy
exkomunikace a vyhnanství, častěji však smrt na hranici. Přesto na ostrovech i jinde v této době dochází
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k dalšímu rozvoji magie – ať již v rámci křesťanského
myšlení (obohacení mnoha zaříkávání o křesťanské
motivy, bílou magii, antologie a mystéria víry), tak i
proti ní – objevují se pravé okultní i hermetické nauky a mnozí učenci začínají čerpat z židovské kabaly.
Středověk přináší zrod alchymie (která je na mnoha
místech církevními představiteli trpěna) a objevují se
nové magické školy – zejména heretická černá magie
a nekromancie. V Anglii jsou poměry poněkud jiné
– krajina tonoucí v tajemné a nepřirozené mlze, kde
na zelených pahorcích stojí dolmeny a kamenné kruhy
sbírající sílu, nedala svým obyvatelům nikdy zapomenout na užívání magie, ta dokonce sílí s vpádem severských nájezdníků neuznávajících kříž – Vikingů, kteří
přinášejí svou brutální, válečnickou magii. Prokletí ve
znamení kladiva, kouzla run a runových kamenů, slova moci a galdry. To vše používali Vikingové, aby porazili mocné čaroděje Anglosaských království, a i prvky
této severské tradice na ostrovech zdomácňují. Naopak s příchodem Normanů se nic zajímavého nestalo
– snad jen masu z prasete se začalo říkat vepřové.
Období Renesance se považuje za vrcholné období ve vývoji světové i ostrovní magie (britská magie
však vždy byla i bude mnohem dále než světová –
vždyť kdo jiný než britský gentleman by měl v rukou
třímat moc?). V Británii nastala velká rozluka a zdejší
církev se odtrhla od katolické církve a vlivu Věčného
města. Nově vzniklá anglikánská církev nijak nelimitovala používání magie na svém území, ale také se nijak
nepodílela na jejím užívání. Přestože až do dnešní doby

zůstala v jisté opozici k mágům, nikdy nestála otevřeně
proti ní. Největší zábrana rozvoji magie na ostrovech
padla a nastává epocha jejího velkého rozmachu.
Ve světové magii dochází k dalšímu vývoji –
Johann Faust sepisuje v Pasově roku 1505 svůj grimoár (Ioannis Fausti magia naturalis et innaturalis) a
svým rozsáhlým popisem vyvolávání démonů a jejich
ovládání dává základy novému kouzelnickému směru
démonologie a dále rozvíjí tradice nekromancie. Není
sám – na evropském kontinentě vznikají mnohé další
grimoáry (vycházející většinou ze starších anglických
nebo latinských textů) popisující geomancii, hydromancii, aeromancii, pyromancii, chíromancii a scapulimancii. Renesanční magie je poměrně pestrá a čerpá
z mnoha vlivů a světů – křesťanského i asijského.

S

oudobá magie

Mlhou procházela dvojice postav. Jako první šel
vysoký muž v červené jezdecké uniformě Jejího Veličenstva. Měl pronikavý pohled a v ruce držel tasenou šavli,
připravenou k úderu, a neustále se marně rozhlížel do
mlhy. Za ním šel mnohem jistěji druhý muž v dlouhém
dvouřadovém plášti, který si obličej před vlhkem chránil
modrou šálou a na hlavě měl ležérně nasazený cylindr.
Na krku měl pověšený ochranný amulet, který se lesknul v záři lucerny, kterou nesl jeho společník. Několikrát
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zahnuli v úzkých a liduprázdných uličkách, které vypadaly svou prázdnotou děsivě. Ani jedno světlo nesvítilo
a nikde nebylo ani živáčka. Mág několikrát nahlédl do
plánku, který měl v ruce, a pak pokračovali v cestě až
ke slepé uličce, která končila vysokou cihlovou zdí. Došli
až k malé rezavé brance, zasazené ve zdi. Voják postavil
lucernu na zem a neklidně se podíval zpět:
„Tak ji otevřete, Theodore. Musíme dál a tohle místo
mě děsí k smrti.“
Mág sundal klobouk, předal jej svému společníkovi,
zamyšleně se podrbal na hlavě a objal rám dveří rukama.
Mezitím nevzrušeně konverzoval:
„Jen klid, příteli. Věděl jste, že během vlády římské
říše vznikla kolem matematika Pythagora skupina, která
se snažila poznat vesmír skrze čísla? Dnes by je označili
za sektu nebo skupinu bláznů, ale Pythagoras tvrdil, že
každá věc i bytost může být popsána právě za pomoci čísel
a snažil se tyto kombinace nalézt…“
„To je sice nesmírně zajímavé, ale rád bych vás upozornil, že ještě pořád trčíme u těch zatracených zrezlých
dveří a nemáme čas na historické přednášky!“
„Neztrácejte nervy, pane poručíku. Historie je zajímavá tím, že je poučná – pythagorejci tvrdili nejen, že
svět lze čísly popsat, ale i ovládat. Podobně jako má člověk Pravé jméno, má i číselnou kombinaci, a každý kdo
ji zná, jí může zneužít nebo pomocí ní člověka ovládat.
Všechny práce prvního kruhu pythagorejců, stejně jako od
mistra samotného, jsou dnes ztraceny, ale existuje krátký
spis z pátého století, který přežil pád římské říše v ravenské knihovně.“
Dramaticky se odmlčel a listem vavřínu, který vytáhl
z jedné z mnoha kapes, načrtnul na dveře několik rychlých čísel, načež se branka bezhlučně otevřela. Do nastalého ticha se voják nervózně zeptal:
„Takže … vy tedy znáte i mou číselnou kombinaci?“
Mág si opět nasadil klobouk, vesele se zašklebil a
zavrtěl hlavou:
„Jak jsem řekl, práce původního kruhu pythagorejců byly ztraceny. Neví se ani, jestli kdy dokázali nalézt
kombinaci pro jakékoli živé bytosti. Možná ano, možná
ne. Nejspíš by to ale trvalo desítky let a dnes už nikdo ani
neví pořádně, jak je hledali. Oni na tom pracovali několik set let a z jejich práce zbyly jen střípky. Dnes nám ale
alespoň ty střípky historie dobře posloužily.“
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Podruhé se zašklebil a první vstoupil do tmy čekající
za brankou…
V současnosti zažívá magie na ostrovech novou
renesanci. Stejně tak, jako se do Londýna, srdce Impéria, dostávají orientální šperky a koření, se do anglické
magie stále více přidávají orientální prvky. Její součástí se dnes stávají také mnohé další magické tradice
– například osmanská. Moderní magie nasála šamanistickou magii animistických kultů, nejrůznější prvky
džinismu a prvky magie dervišů. Východní, orientální
magie, je nepodobná té západní. Je mnohem mladší
a agresivnější. Zrodila se v perských městech, kde ji
provozovali kněží, kteří neuctívali žádného boha, ale
střežili oheň. Není však o nic méně účinná. Tajemné
čarodějnice vládnou velkou mocí – takovou, že se jí
obávají i ti nejsečtělejší britští gentlemanští mágové.
Orientální kouzelníci zahaleni v omamném dýmu
drog a vonných prostředků ve vytržení věští budoucnost. Osmanští janičáři prý dokážou odrážet kulky a
šípy v letu a běžet rychleji než je dokáže oko zachytit.
Také v Evropě i mimo Anglii se začínají věci pomalu měnit. Vliv katolické církve na kontinentě postupně
upadá (ovšem vklad jejích mysteriózních nauk se zachoval). V Německu nebo ve Francii se začínají objevovat
první magické spolky a skupiny. Přestože v každé zemi
mají jinou podobu, kouzelnická hnutí začínají sílit.
Přestože se na ně oči anglických gentlemanů dívají se
silným despektem, začínají mít i výsledky. Ve Francii je
Eugènem Robert-Houdinem založeno první „Magické
divadlo“ (okolo roku 1840, byla to v podstatě jen neužitečná divadelní show, ale pozoruhodná…). Eugène
Robert-Houdin (původně hodinář!) byl dokonce za
své diletantství francouzským tiskem honorován a
označen „prvním moderním mágem“ (přirozeně, že
mágy za kanálem byl jednomyslně zavržen a opovrhován). Dlužno podotknout, že Francouzi rádi k magii
postupují tímto vlastním teatrálním způsobem – je
zde velmi oblíbená hlavně mezi střední třídou (již kvůli popularitě výše zmíněných vystoupení). Ve Francii
je mnoho iluzionistů a čarodějů – mnozí z nich rychle
bohatnou na svých fantaskních kouzelnických show,
ale našlo by se zde jen velmi málo mágů, které lze
označit za mocné.
V mnoha německých státech je situace velmi
podobná. Magie se zde provozovala dlouhá staletí a
zejména mimo lidská obydlí. Sídhe zde byli vždy silní, stejně tak i duchové i noční běsové. Mezi prostým
obyvatelstvem bylo vždy mnoho těch, kteří byli nadá-

ní mocí proklínat. Snad souhrou náhod se toto nadání
dědilo většinou v ženské linii a ty, kterým vesničané
říkají čarodějnice, mají značnou moc. Jejich prokletí jsou silná a jen to, že projdou kolem statku, může
znamenat, že slepice přestanou nést, všechno podojené
mléko zkysne a koně pojdou. Dříve se za pouhé podezření z čarodějnictví upalovalo, dnes se čarodějnice
již nemusí ukrývat a jejich moc roste. Mezi nejvyššími vrstvami se magie netěší takové popularitě jako ve
Francii, ani takové úctě jako v Anglii. Užívání magie
je bráno spíše jako jeden z prostředků, než jako čestná
cesta životem. Přes všechny styky s anglickou šlechtou (a anglickou magií) nabrala ta německá mnohem
temnější a zlověstnější podobu. Německý kouzelník je
následníkem nekromanta Johanna Fausta (vrchol jeho
kariéry se datuje někam k počátku šestnáctého století)
a dalších mágů temného věku. Je zde oblíbená černá
magie, nekromancie a zejména démonologie. Mágové
se snaží poroučet duchům i démonům, čerpat z jejich
moudrosti a využít je pro své osobní záměry.
Magická tradice je nadále živá i v jiných evropských centrech – zejména pak v Praze a Vídni. Praha
je mysteriosní místo plnými doušky čerpající z odkazu Rudolfa Habsburského. Z jeho doby zde zůstalo
a nadále pracuje několik alchymistických rodin a je
místem, kde se střetává křesťanská kouzelnická tradice s hermetismem alchymistů i židovskou kabalou.
Z Rudolfových dob zde zbylo také mnoho orientálních
entit. Praha je útočištěm mnoha mocných kouzelníků
a centrem okultních nauk Evropy. I zkušený anglický
mág bude jakýkoliv okultní text signovaný pražským
autorem vyvažovat zlatem. Město samo je prodchnuto magií a jeho tajemné uličky a zákoutí skrývají svou
pravou podobu. Zdejší cihly sály mnoho generací
kouzla a čáry a svobodně zde procházejí duchové i
ďáblové. Tvrdívá se, že Praha je neutrálním místem,
kde se andělé setkávají s démony a věčný boj zde utichá. Sídlí zde mocný dům nočních elfů i děti noci a
na zdejších půlnočních trzích lze potkat snad všechny
tvory žijící ve světě Impéria. Ve Vídni, v centru rakouské monarchie, je situace v mnohém podobná Paříži. I
zde je veliká popularita kouzelnických vystoupení, ta
jsou však pojata mnohem vážněji a i pro zkušené oko
mnohdy působí méně groteskně – zejména proto, že
sem přesídlily některé z významných pražských osobností.

bíle magie. I nadále je zde nepřijatelné, aby se magie
provozovala mimo církevní organizaci. Jakékoliv protivení se základním pravidlům a využívání magie mimo
řádovou strukturu je označeno za herezi – a církevní
soudy jsou velmi rychlé a nelítostné. Většina z kouzelnických praktik zde vychází z křesťanských ceremonií
a mystik. Převládá bílá magie (která je však i mimo
duchovní kruhy zakázána), zejména pak andělologie
– přivolávání andělů a jiných mocných bytostí. Andělologie (která se často praktikuje i v Anglii, nepřekonaným mistrem v tomto oboru je členka Rady Angelus)
se od démonologie liší především tím, že kouzelník
vyvolávané bytosti neporoučí, nýbrž ji prosí. Zatímco
démoni se objevují přímo a jejich služby jsou velice
přímé, síla a moc andělů se projevuje spíše nepřímo
– podobou síly nutné k dosažení cíle, náhody nebo
požehnání. Manifestace anděla v jeho hmotné podobě
je více než neobvyklá (za celé minulé století se ví jen o
dvou). Nejedná se samozřejmě o jedinou moc, kterou
může bílý mág disponovat. Těchto sil bylo v historii
zneužito ve službách Inkvizice, která se neštítí ve svém
boji využít žádných zbraní, včetně prostředků magických. Nejschopnější kouzelníci se nicméně neobjevují
v řadách Inkvizice, ale mezi členy Řeholního řádu svatého Veneria.

V konzervativních katolických zemích jako je
Španělsko nebo Itálie se i nadále prohlubují nauky
křesťanských mystérií a katolická kouzelnická tradice
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Běželi bok po boku, zatímco ostatní už zmizeli za
rohem:

ritská magie

Noční ticho prořízl výstřel z pistole a kulka hvízdla prchajícím kolem hlav. Američan se na kamenném
mostku přes odpadní strouhu otočil a zamířil revolver,
aby vystřelil zpátky, ale zbraň cvakla na prázdno, protože
všechny náboje už vystřílel. Zaklel a otočil se zpět k útěku,
když se kolem něj zpět na most přitočil jejich mág a jako
šílenec hledal něco v kapsách. Američan zaváhal, protože
ho tam nechtěl nechat samotného:
„Co tam proboha děláte, vy šílenče? Musíme běžet!“
Mág ho ignoroval a pak se mu rozzářil obličej, když
našel, co hledal, potichu něco zamumlal a na zem rozprášil hrst suchého písku. Oprášil si ruce, podvědomě sklonil
hlavu, když nad nimi proletěla další kulka a pak se otočil:
„Hotovo. A teď rychle pryč.“

„Co to bylo? Potřeboval jste si v přestřelce vyprázdnit
kapsu?“
„Ale vůbec ne. Popravdě jsem se s tím pískem nerad
loučil – od jednoho fauna jsem ho kdysi vyměnil za celou
dračí šupinu a obří nehet a měl jsem tak k němu jistou
sentimentální vazbu. Ale teď nám poslouží, když…“
Přerušilo ho několik bolestivých výkřiků, které se slily v jeden, když pronásledovatelé dosáhli mostu. Mág se
usmál, zvolnil v běhu a pokračoval:
„…když těm zlosynům projasní temnou londýnskou
noc nejjasnějším sluncem staré Hellady, z jejích břehů
písek pochází. Myslím, příteli, že za tímto rohem bychom
mohli zpomalit, protože na nějakou dobu od nich máme
pokoj.“
Na ostrovech rozvoj magických nauk vyústil ve
vznik moderního Britského mága. Bývá to kultivovaný a sečtělý gentleman, vzdělaný nejen v okultních
naukách, který má za sídlo obvykle Londýn, nebo jiné
velké anglické město. Bývá velmi bohatý (pokud se již
nenarodil šlechticem, zbohatl na četných zakázkách),
je vlivný, se zálibou v politice. Být mágem je pro gentlemana úctyhodné a počestné povolání, stejně jako
například lékař nebo úředník. Obvykle je to také jedno z mála povolání, které stojí za to, aby se mu věnoval
šlechtic.
Jak však vypadá magie britského čaroděje? Ostrovní mág se pravděpodobně bude držet více racionálního přístupu než jeho kontinentální kolegové
– bude využívat ritualistické magie, démonologie a
andělologie. Jeho nejčastějšími pracovními nástroji
jsou magická schémata uzamčená v zaklínacích formulích, studium prastarých knih a kouzel, užívání
talismanů, amuletů, šémů, rituálních dýk, kouzelných
pomůcek a svící. Může se snažit využít magie ukryté
v číslech a hvězdách, avšak rozhodně se bude zdráhat
využít nějakých zbrklých a hrubých metod. Snaží se
být úctyhodný, a přestože ho práce až příliš často vytahuje na cesty, snaží se co nejvíce studovat a pracovat
na kouzlech u sebe v pracovně. Většina mágů vlastní
svou malou osobní knihovnu plnou relevantních knih
(většina mágů obvykle trpí zálibou situovat podobné
místnosti do podzemí). Je to jejich osobní území, kam
obvykle nikoho nepouštějí a které obvykle bývá dosta-
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tečně zabezpečeno ať již magickými či nemagickými
prostředky.

tyto hlasy zapůsobí na soudobou kouzelnickou scénu
není dosud jasné.

Většina kouzelníků se však nevěnuje pouze intenzivnímu studiu různých magických textů, ale i aktivnímu výzkumu magie a je pro ně nejvyšší metou
otištění jejich článku v nějakém odborném médiu. Ti
nejzdatnější z nich jsou autory kouzelnických knih. To
nejdůležitější, co vůbec mág má, je kromě osobních
studijních poznámek jeho inventář kouzelnických
rekvizit a materiálních složek jednotlivých zaklínadel.
Písek z afrických pouští, sůl z Mrtvého moře, vzácné
rostliny z hlubokých džunglí Indie, byliny irských luk,
které rozkvétají pouze jednou za rok o půlnoci, relikvie
světců, dračí krev a kočičí mňoukání – to vše lze nalézt
v pracovně mága.

Mnoho mágů se rozhodlo sdružovat se, a tak po
celé zemi vzniklo několik magických klubů. Umožňují mágům nejen trávení volného času, ale poskytují také spoustu prostoru pro studium. Každý klub
má poměrně rozsáhlou knihovnu s různými tisky, ke
kterým by se členové těžko dostávali jinak. Stejně tak
jsou kluby místa, kde si mágové vyměňují zkušenosti
z výzkumu i své pracovní praxe. Pro mnoho z nich je
to také místo, kde nejčastěji mohou získat zakázku.

Moderní magie je mnohem více vědou než kdy
dřív. Systematické a vědecké metody se aplikují na jakékoliv kouzelnické bádání. Britská věda dominuje světu a podobné výzkumné metody již vynesly na vrchol
Charlese Darwina s jeho teorií o vývoji druhů (která
v podstatě vyhovuje i z hlediska nejrůznějších kouzelnických teorií). Mágové se proto také velice rádi vrací
k antickým kouzelníkům, kteří se o něco velmi podobného pokusili již v počátcích vývoje. Pro soudobého
badatele je však podstatně obtížnější pátrat například
v Merlinově geniální magii, protože nebyl tak schopný
vědec jako mág a většina současných badatelů považuje jeho zápisky za zmatené a nedostatečné. Již se však
objevují četné hlasy (velmi často zmiňující i řečeného
Merlina), že magie se nedá pouze vědecky popsat a že
je také svou emocionalitou podobna umění. Jak však

Protože lidé nejsou národem, pro který by bylo
užívání magie přirozené (na rozdíl třeba od Sídhe),
stát se mágem není příliš jednoduché. Kromě jisté elementární špetky zkušeností to vyžaduje také dostatečné finanční zázemí – ať již pro placení školného, nebo
nákup knih a vybavení. Obě univerzity v zemi mají
své kouzelnické koleje umožňující studium magie.
Absolventi tohoto váženého oboru, ačkoliv vystudovaní mágové, obvykle ještě nedovedou kouzlit. Jsou
však dostatečně zběhlí v kouzelnické teorii i historii
magie. Mají všechny předpoklady stát se následnou
praxí skutečným praktickým mágem, přestože mnoho z nich tuto cestu nikdy nenastoupí. Kromě těchto
univerzitních kolejí existuje také několik soukromých
vzdělávacích zařízení. Nejjistější (avšak pohříchu nejméně častou) cestou, jak se stát mágem, představuje
vyučení u některého již praktikujícího mága. I ti však
raději přijmou v teorii zdatného absolventa univerzity,
než neznalého prosťáčka.
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Spolu s vývojem magie se v zemi rozšířilo také
magické právo. To je odděleno od světských soudů a
je tradičně spravováno Radou Jejího Veličenstva pro
věci magie. Tato rada, která má devět členů, rekrutujících se z nejstarších a nejmocnějších kouzelnických
rodin, rozhoduje o většině zákonů, jimiž reguluje užívání magie v zemi. Stejně tak rozhoduje o většině legislativy, ustanovuje členy soudů rozsuzujících magické
spory a určuje vyšetřovatele magických přečinů. Nejtěžší případy vyšetřuje a rozsuzuje sama.

Technologie
Technologie je rodnou sestrou magie a její pravá
síla se právě nyní probouzí k životu. Je století vědy
a průmyslové revoluce, kdy technika začíná nabývat
vrchu nad tradiční silou magie. Silou, která pohání
revoluci je parní stroj. Vynalezl jej v osmnáctém století Thomas Newcomen, ale teprve James Watt jej upravil tak, aby jeho provoz byl ekonomický. Od začátku
devatenáctého století se motory využívající páru jako
pohonu velice rozšířily a dnes pohánějí stroje v továrnách a textilkách, vyčerpávají vodu z dolů, otáčejí mlýny, pohánějí i lodě a lokomotivy. Právě rozvoj parního
stroje umožnil vytvoření železniční sítě a rychlého spojení mezi jednotlivými oblastmi. Při prvních jízdách
vlaků byli vědci na pochybách, zda lidské tělo může
vůbec snést takové rychlosti jako například závratných
šedesát kilometrů v hodině, nicméně dnes již žádný
osvícený gentleman z jízdy vlakem nemá strach.
Zatímco magie vyžaduje vrozené nadání, dlouhá
studia a nezřídka ohromné sumy peněz k rozvíjení
tohoto talentu, zastánci techniky se rozhodli odvrhnout vše okem neviditelné a věci, které jsou za hranicí
jejich chápání, a soustředit se pouze na uchopitelný
svět, který dokážou popsat. Přestože jsou v tom dobří,
uchází jim celá podstata soustředěná za jejich zákony
a poučkami. Vědci se ptají „jak“, ale úplně jim uchází
„proč“. Často se ve své nadutosti odvažují tvrdit, že
magie je pouhou fraškou a věda dokáže obsáhnout
vše. Přes důkazy o opaku a přítomnosti mágů se tento
názor začíná nebezpečně rozmáhat v celé společnosti. Částečně mu napomáhá tradiční uzavřenost mágů
a jistá neochota k nějakému předvádění. O existenci
Rady například ví jen úzký okruh lidí a veřejně není
nijak známá.
Dnes je již motor chrlící oblaka páry běžně přijímaným vynálezem a vědci se jej snaží využít nejen pro
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lokomotivy a mohutné lodě. Největším problémem je
vytvořit parní stroj dostatečně malý, aby se dal použít
pro menší stroje, ale zároveň dostatečně výkonný, aby
je mohl pohánět. Skupina techniků z Londýna představila na Světové výstavě prototyp stroje, který se
dokáže pohybovat i bez pomoci kolejí – jde o jakýsi
kočár bez koní. Této novince říkali automobil, tedy
samostatně se pohybující stroj. Na Výstavě byla tato
premiéra katastrofou, protože stroj selhal, vědci prý
ale na této myšlence pracují dál, automobil dokonce
vyvíjí i dva další týmy ze Skotska a jeden z kontinentu.
Před několika lety vzrušilo veřejnost prohlášení jistého vynálezce z jižní Anglie, že se mu podařilo vytvořit
parou poháněný létající stroj. Na exhibici se dostavilo mnoho diváků a stroj spuštěný z doverských útesů
skutečně za pomoci mávání křídel letěl asi sto metrů,
než explodoval a vynálezce v jeho troskách zahynul.
Jistému Maxwellu Edlerovi se údajně ve Walesu podařilo podobný stroj sestavit a neověřené zprávy tvrdí
totéž o pokusném letu majora Hoswella před týdnem,
nicméně není příliš pravděpodobné, že by se podobný
stroj podařilo skutečně vytvořit.
Velkého rozmachu se od svého objevu dočkal
vynález telegrafu. Na kontinentě je užití telegrafu
pro rychlé zprávy již běžné a před dvěma lety bylo
dokončeno položení transatlantického kabelu, který
umožňuje bleskové spojení i s Amerikou. Velkou revoluci telegraf znamenal i ve vojenství, kde především
v americké občanské válce umožňoval spojení polních
armád s hlavním městem a mnohem lepší plánování
válečných operací.
Nejvyšší metou vynálezců je vytvořit umělý život
– bytost schopnou vykonávání samostatných činnosti – tedy automatona. Již v průběhu století se objevily zprávy o vytvoření podobných strojů, které často
poháněl hodinový stroj a opakovaly stále stejnou činnost dokola, stejně jako o vytvoření například šachového automatona, který připravenou taktikou dokáže
nezkušeného hráče porazit. Největší úspěch zaznamenal George Whiatt, který vybudoval dokonce armádu
automatonů, kteří vyhloubili tunely londýnského metra. Whiatt údajně použil hodinové strojky pohánějící
jeho dělníky, které jsou natahované parním strojem a
umožňují jeho stvořením fungovat. Další cestou k cíli
je vytvoření skutečného umělého života – homunkula, který by dokázal cítit a myslet. Největšího triumfu
dosáhl profesor Frankenstein ze Švýcarska, nicméně jeho úspěch nakonec nedopadl přesně tak, jak si
představoval. Navázal nicméně na středověkou alchy-
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mistickou tradici, ze které máme několik homunkulů
doložených a v jeho šlépějích jdou i další vynálezci. O
homunkuly se lehce zajímali i někteří mágové, avšak
opustili tuto cestu, aby je nahradili mladí vynálezci
posedlí pokořit Boží práci a sami stvořit život. Tvrdívá se, že jeden z členů irského Technického institutu
již před rokem homunkula stvořil a další vynálezce
z města Bath je těsně před dokončením prací, nicméně jejich výsledky dosud nebyly nikde publikovány, a
proto nelze pravdivost těchto zvěstí ověřit.
Technika je pro svou snadnost rozšířenější, zatím
však nikoli mocnější magie. Proč vytvářet homunkuly
nebo automatony, když mág může využít pomoci elfa
nebo démona? Je jistě pravda, že magie nedokáže podřídit vůli stovku démonů, avšak je pochybné, proč by
někdo vůbec chtěl ovládat tolik démonů když i s jedním je občas více starostí než užitku. Přestože máme
století vědy, magie je dosud stále silná a vládne Ostrovům.

Z

braně

V době, ve které se Příběhy Impéria odehrávají,
se užívá mnoho různých druhů zbraní. Některé jsou
známé po celém světě, jiné jsou stále velice rozšířené
(jako asagaje a kirri v Africe) a jiné používají třeba jen
lidé jednoho kmene.
Dýky a nože se používají ve velké míře a různosti.
Existuje mnoho druhů krátkých čepelí – od loveckých
nožů nebo americké mohutné dýky bowie s masivní
čepelí, až třeba po gurkhské kukri, které může jedinou
ranou utnout hlavu.
Šavle a meče jsou i dnes přes rozšíření palných
zbraní velice časté a oblíbené. Kavalérie na kontinentě
užívá jezdecké šavle stále jako svého hlavní zbraně a
nájezdy s tasenou čepelí jako svůj hlavní způsob boje.
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Ve Spojených státech sice po občanské válce jezdeckou šavli zavrhli a úplně vyřadili, nicméně britský gentleman ví lépe, jak vést válku, a doba nájezdů s šavlí
v ruce rozhodně ještě neminula. Šavle jako předpisové zbraně stále užívají i příslušníci armády, především
pak důstojníci, ale přestože v bojích proti domorodcům je to potřebná zbraň, často se z ní stává pouze
odznak hodnosti a v přímé bitvě se neuplatní. Dodnes
jsou velmi rozšířeny sportovní šavle a kordy, kterých
se užívá při šermu. Šerm patří ke vzdělání britského
gentlemana, proto do kontaktu s nimi přijde většina
zámožnějších mužů. Často se s jejich pomocí vedou i
osobní souboje, které jsou sice zakázány, nicméně stále
se často uplatňují jako řešení sporu dvou gentlemanů. Stále se občas užívají i středověké meče, nicméně
spíš jako ceremoniální zbraně nebo ozdoba zdí hradů
a sídel. Výjimkou je skotský meč, který dodnes nosí
důstojníci skotských jednotek Jejího Veličenstva a umí
s nimi době zacházet. Tradiční zbraní jsou meče také v
Japonsku, kde krátké wakizaši s dlouhou katanou tvoří
samurajský pár mečů – daišó.
Pistole jakožto krátké palné zbraně našly v současné době velké uplatnění. Přes jejich překotný rozvoj během americké občanské války jsou dnes nejvíce rozšířeny stále perkusní jednoranné pistole, které
stále mnoho firem vyrábí a ani přes nesporné výhody
revolverů dodnes neztratily oblibu. Nejlepšími mezi
nimi jsou pak soubojové pistole, které jsou vrcholem
řemesla. Dodávány jsou vždy v páru, často v nádherně
zpracované kazetě, a jsou určeny především pro osobní souboje. Nejlepší výrobky pocházejí z gnómských
dílen, takové pistole mezi jinými vynikají přesností
a zručností zpracování. Na perkusní pistole navazuje
další vývojová větev – takzvané pepřenky, které ke zvýšení počtu ran užívaly principu více hlavní. Zkoušely se pepřenky se stacionárním svazkem hlavní, nebo
rotujícím svazkem hlavní. Přes nesporné rozšíření před
začátkem americké občanské války postupně tento
princip ustoupil do pozadí a byl nahrazen jednoduššími a levnějšími revolvery. Revolvery mají hlaveň
jedinou, ale mají rotující nábojový bubínek, který mu

umožňuje vystřelit více ran. Vyrábí je mnoho firem
– ve Velké Británii asi tucet menších výrobců, mezi
nimiž jsou neznámější Webeley, Deane-Adams, William Tranter nebo Kerr, a ve Spojených státech pak především Samuel Colt nebo Remington. Obvykle jsou
tyto zbraně šestiranné, ale existují i zbraně s jiným
počtem nábojů – jako například původně francouzské
revolvery LeMat, které jsou devítiranné a ve Spojených
státech jsou poměrně rozšířené. Nejrozšířenější jsou
ale Coltovy revolvery, především pak ve verzích Navy
a Army (tyto názvy označují ráži zbraně, nikoli druh
vojska, jemuž byly určeny – Army má ráži 0.44 palce
a Navy 0.36 palce – i ostatní americké revolvery jsou
ve stejných verzích), ale vrchol představují evropské
revolvery Lefacheaux (ráže 12 mm), které přes francouzsky znějící název vyrábějí gnómové. Každá tato
zbraň představuje úžasnou a unikátní věc, umně zdobenou složitým rytím. Zvláštním druhem pistolí, které se vyvinuly na americkém kontinentu, jsou kapesní
zbraně označované jako derringery, uzpůsobené ke
schování v rukávu. Ve Velké Británii nejsou příliš časté
a vidí se tu málokdy. Naopak část Britů užívá velkorážní pistole howdah, často upravené ze zkrácené brokovnice, které jsou určeny k ochraně před divokými
zvířaty jako je lev nebo tygr.
Pušky a muškety jsou dnes hlavní zbraní všech
evropských armád. Muškety jsou předchůdci pušek a
liší se od nich tím, že mají nedrážkované hlavně a jsou
velice nepřesné. Účinné jsou proti mase pěchoty asi do
dvou set metrů a na jednotlivé cíle jen asi do sta metrů. Jejich nepřesnost je důvodem nasazovaní mohutných pěchotních útvarů, kde počet hlavní vyrovnal
jejich nepřesnost. Dnes již jsou většinou nahrazovány
puškami, které jsou nebezpečnější a mohou jednotlivé cíle zasahovat i na vzdálenosti šest nebo i osm set
metrů a v případě nejlepších kusů i na jeden kilometr.
Proti mase pěchoty začínají být zdrcující zbraní, která během občanské války v Americe začala postupně
měnit podobu války. Britská armáda dnes stále využívá
mušket Enfield z roku 1856, které patří mezi nejlepší zbraně svého druhu a pro svou přesnost a spolehlivost byly vyhledávanou zbraní. Postupně začínají být
armádní oddíly přezbrojovány na pušky, většinou opět
z dílen firmy Enfield, které zatím mívají ostrostřelci.
Další formou vývoje pušek je opakovací puška, která
má zásobník a dokáže vystřílet velké množství ran za
minutu. Nejznámější je opakovací puška Henry, která
má zásobník na šestnáct nábojů a přebíjí se pákovým
mechanismem pod pažbou. Bývá považována za jednu

z nejlepších zbraní a je velice ceněna. Vyhlášené jsou
rovněž pušky firmy Sharps, které mají zásobník sice
jen na sedm nábojů, ale mají nastavitelné hledí a přesností na ohromné vzdálenosti (až dvanáct set metrů)
se jim nemůže nic rovnat. Během občanské války byly
poprvé použity takzvané Gatlingovy pušky sestavené
z šesti otáčejících se hlavní, které jsou schopné pálit
ránu za ranou bez přestávky a i přes ohromnou pořizovací cenu a časté technické problémy a zasekávání se
staly postrachem bojišť.

Bytosti a národy
jiného světa v
Impériu
Impérium odedávna není domovem pouze lidí.
Kromě Angličanů, Skotů, Irů a Welšanů jsou britské
ostrovy domovem pro mnoho dalších národů. Mnozí z nich se v Impériu vyskytují ve velkých počtech a
závisí na nich chod celého Impéria. Bez tisíců skřetů, sloužících jako levná pracovní síla, by se muselo
zavřít mnoho továren, bez kontraktu s trpaslíky by
zase Impérium mohlo ztratit svou technologickou převahu v námořnictvu a podobně. Mnozí z nich se stali součástí britské společnosti, jiným se to však nikdy
nepodařilo, přestože se o to pokusili. Mnozí podléhají
britskému právu, jiní jím pohrdají a stanovují si vlastní zákony. Krom těch bytostí, které jsou popsány na
následujících řádcích, existují i mnohé další, které však
nemají na společnost takový vliv nebo se neobjevují
ve větších množstvích. Zcela jistě existují i národy, o
kterých Britové nemají ani tušení.

S

křeti

Skřeti jsou krom lidí pravděpodobně nejpočetnějšími bytostmi v Británii. Přestože jsou si navzájem
podobní (lidé často tvrdí, že nedokážou rozlišit jednotlivé skřety mezi sebou), je mezi skřety mnoho druhů,
národů a skupin, které jsou různě silné a mocné.
Mezi všemi různými skřetími národy se táhne mnoho podobných znaků – nízký vzrůst, shrbená postava,
k velikosti těla nepoměrně veliká hlava s poťouchlým
obličejem. V jejich úsměvu je vždy víc zubů, než by
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tam dle zdravého rozumu mělo být. V jejich pohledech je vidět neklid, nespoutanost a mnohdy i náznak
šílenství.
Původním domovem většiny skřetů v Impériu jsou
britské hvozdy a hory. Skřeti byli mocnými bytostmi
spjatými se zemí, se kterou sdíleli pouto i úděl a ovládali i její sílu. Narozdíl od elfů byla jejich kouzla spojena se zemí a krajinou. Jejich síla začala s příchodem lidí
na ostrovy pomalu upadat, a jak začali lidé vypalovat
hvozdy, měnit je na pole a dobývat vysočinu, mnoho
skřetů přišlo o svou moc a stalo se součástí lidské společnosti, která je ale nikdy nepřijala. Tak skřeti vždy
zůstali stát na jejím okraji. Stali se opovrhovanou spodinou, nájemnými vojáky a dělníky. V Londýně byli
skřeti nuceni osídlit ty nejmizernější čtvrti a prát se o
suchý chleba s žebráky. Většina z nich pracuje v továrnách, které chrlí k nebi jedovatý dým a které mají stálý
nedostatek pracovních sil, a aby si vydělali na živobytí, dřou v příšerných podmínkách. Někteří pracují
v docích nebo jako nádeníci chodí od domu k domu.
Ti nejšťastnější bývají najímání do služby – nejčastěji
jako pomocní sluhové. V této kariéře se jim, zdá se,
také daří nejlépe – v některých starých kouzelnických
rodinách to skřeti dotáhli až do funkce komorníka.
Mimo Londýn je skřetů ve služebnictvu ještě více.
Ne všichni si našli cestu do měst – venkov je plný
potulných a loupeživých skřetích band. Velké nebo
malé problémy s nimi má téměř každé hrabství. K
těmto bandám se připojilo mnoho skřetů, kteří utekli ze služby nebo nemohli déle snášet ponížení života
v bídě. Nenávistí splácejí opovržení, kterého se jim
dostává od lidí. Ozbrojeni sudlicemi, starými čepelemi a mušketami přepadávají samoty nebo poutníky na
cestách a občas se odváží i větších přepadů. Většinou
jim nejde o peníze nebo drahokamy, kradou spíše jídlo
a zásoby. Ukradené koně nejspíš sní a zajaté lidi zabijí nebo propustí dle nálady. Pro skřety je nebezpečné
svobodně se potulovat po venkově – obvinění z loupeže a vraždy bývá vzneseno velmi rychle a rozsudky
se neohlížejí na důkazy tolik jako na původ. Mnoho
skutečných zločinů bylo vydáváno za činy loupeživých
band. Pro mnoho skřetů je život na ostrovech natolik
těžký, že raději riskují cestu přes oceán a vydávají se
až do Nového světa – do Ameriky, kde doufají v lepší
život.
Avšak ne všichni skřeti ztratili svou původní moc.
Někteří ještě stále umí využívat slábnoucích pout se
zemí a jako noční lovci se potulují neobydlenou vyso-

činou. Jsou svobodní, přestože konec jejich magie
v Anglii se blíží. Mnozí horští skřeti jsou stále ještě tak
mocní, že na vrcholu svých sil mohou zápasit s horskými obry. Dokážou měnit podobu a mžikem oka
se změnit do podoby lidské stařeny i malého chlapce.
Tvrdívá se, že někteří se odívají havraním peřím a hejna černých havranů vzlétnou na jejich přání. Občas
unášejí malé lidské děti, aby je v divočině vychovali
jako skřety, protože jejich vlastních dětí ubývá. Prý
mohou za noc urazit i stovku mil a jejich moc je největší, zuří-li bouře.
Anglie není jediná země, která je domovem skřetích národů – mnozí žili a stále ještě žijí ve Skandinávii, Německu, na severu Francie a v mnohých dalších
zemích. Těm, kteří pochází z Normandie, se v Impériu říká goblini a mnoho z nich se dostalo do Anglie spolu s dvorem Viléma Dobyvatele. Většina z nich
má dodnes silný francouzský přízvuk a mezi sebou se
dorozumívají starou francouzštinou (takovou, které
dnes již nerozumí ani Francouzi). Často mívají menší
a hubenější postavy a špičatější nosy než ostatní skřeti,
stejně jako delší ruce a nohy v poměru k tělu. Členové nejstarších gobliních rodin slouží ve služebnictvu u
královského dvora, kde jejich funkce přecházejí z otce
na syna.

S

ídhe

Daoine Sídhe (Angličany neobratně vyslovováno
jako „déna ší“ nebo „déna sídhe“) jsou národem Férie,
kteří bývají Angličany nejčastěji označováni jako Elfové nebo Skřítci. (Podobně je tomu i v jiných zemích,
s Elfy se setkávali Skandinávci i Němci – avšak soužití
s nimi je v Anglii asi nejtěsnější – v obou zmíněných
zemích si Daoine Sidhe drží odstup.) Sídhe byli na
Ostrovech dávno před tím, než na ně vstoupila první
lidská bytost. Elfové obývali a obývají anglickou krajinu, kde zejména hluboké lesy a pahorkatiny ožívaly
nočními tanci a reji elfů a skřítků. Náš svět a Anglie nejsou jejich jediným domovem. Většina elfských
knížat vládne nad panstvím ve Férii a někteří z nich si
nárokují mnohá z hrabství v Anglii. Jen několik málo
elfských knížat má panství pouze v Anglii a nikoli
v Kouzelné zemi, přesto i takoví existují.
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Většina z nich se nachází v horách nebo pahorkatinách – o mnoha kopcích v Anglii se vypráví, že v jejich
útrobách se nacházejí elfské síně. Jméno Daoine Sídhe
se obvykle překládá jako Lid kopců (nebo Lid pahorků). Elfové jsou ve své podstatě nedůvěřiví k lidem a
někdy jimi pohrdají, protože postrádají skřítčí a elfskou
kouzelnou povahu. Sídhe bývají označováni jako kouzelný lid, protože magie je jejich přirozenou součástí.
A přestože se mezi nimi nenachází nikdo, kdo by se
dal nazvat mágem nebo kouzelníkem, všichni nějakým
způsobem využívají magii – stejně přirozeně jako my
pohybujeme svaly. Ne všichni jsou stejně mocní, avšak
jejich moc roste spolu s původem a postavením – elfská knížata ovládají velké síly a halí se do moci jako do
pláště. Pro mnohé Sídhe znamená prostor jen velmi
málo. Pokud přijde na cestování a vzdálenosti, jen stěží
těmto pojmům rozumějí – Sídhe využívají zvláštních
zkratek a cest, takže dokážou být na různých místech
různě rychle – dokážou využívat brány mezi světy a
přecházet z našeho světa do Férie a naopak. Pro lidi
je velmi obtížné porozumět jejich způsobům, protože
jasných je pouze několik věcí. Mezi největší brány
pojící náš svět a Férii slouží především prastaré dolmenové kruhy, jichž je v Anglii mnoho. Stejně tak se
říká, že hlohové keře rostou v místech, kudy kouzla
Férie proudí do našeho světa. Podle starých příběhů
potřebují ke svému životu ten kousek tajemna, který proniká branami, přesto ve Férii neroste ani jediný
hloh. Jakékoliv kruhy v krajině bývají spojovány s elfy
a říká se, že se tam konají elfí slavnosti. Cestám, které
se objevují a mizí a nevedou odnikud nikam, se říká
stezky elfů a na mnohých z nich byly spatřeny slavnostní průvody elfů v zářivých šatech. Skupiny elfích
rytířů a skřítčích zbrojnošů za zpěvu podivných písní
nebo v hrobovém tichu projíždějí krajem a jejich cíle
či úmysly jsou stejně nejasné jako oni sami. Málokdo
dokáže nahlédnout pod masku jejich iluzí a klamů, a
tak pohlédnout na jejich skutečnou podobu a záměry.
Sídhe mají přísnou rodovou strukturu – existuje
několik elfských domů a mnoho šlechtických rodů.
Jejich společnost je velice hierarchizovaná a v rámci
každého domu i mezi domy samotnými existuje pevné
uspořádání od nejmocnějších až po ty nejpodřadnější
a nejslabší.
Existuje mnoho druhů jednotlivých domů. Ať již
jsou to Domy noci, jejichž zástupci nejsou příliš početní, ale jejichž osud je podivně propleten s osudem lidí
– jejich síly jim umožňují ovlivňovat lidské snění a
spáčům přinášejí noční můry – elfové Nočních domů
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cestují na křídlech bouře, šepotu havraních perutí a
kvílení větru; Domy kovářů a Sídhe vázaní přísahou
k jejich osudu – podobně jako trpaslíci dlící v podzemí
– jsou zkušenými kováři kouzelných předmětů, ostrých
čepelí, třpytících se jako led a blyštivých šperků; nebo
Domy horských skřítků, kteří volně pobývají v krajině
a žijí její dosud nespoutanou energií; či Domy sličných
elfů, kteří si budují honosné síně a kteří se zdánlivě
nezajímají o nic jiného, než o pořádání honosných
oslav, hostin a plesů.
Jak se od sebe liší jednotlivé domy, tak se od sebe
liší i jednotliví Sídhe. Mezi národy Férie (též Fearie,
často se překládá jako „Země skřítků“) lze nelézt mnoho druhů bytostí – od nejméně častých zoomorfních
tvorů, až po nejčastější skřítky a elfy. Tyto dvě skupiny
lze často velice těžko oddělit a mnohdy se významy
obou výrazů stírají – zejména proto, že jsou to příbuzní, a také proto, že většina Sídhe má moc ovládat
svou podobu. Elf a skřítek jsou rubem a lícem jediné
mince, a ať už ji otáčíš z jedné strany na druhou, jak
chceš, pořád se díváš na stejnou minci. Přesto bývají
slovem „skřítek“ obvykle označovány malé kouzelné
bytosti, které se vzhledem mnohdy podobají skřetům,
avšak mívají úplně jinou povahu. Skřítci se obvykle vyznačují dlouhými nosy, zašpičatělýma ušima a
poťouchlým výrazem. Většinou tak pořád vypadají jen
ti méně mocní příslušníci rodů. Rádi mění svůj vzhled
a libují si v iluzích a tricích. Všichni Sídhe se vyznačují
důrazem na svou podobu, avšak vzhledem k tomu, že
skřítci nejsou sami o sobě příliš krásní, obvykle nosí
něco, co pokládají za drahé, a k tomu pečlivě, do
detailu připravené oblečení. Často se z našeho pohledu jedná o nějakou směs podivností, které jsou pro
člověka stejně nepochopitelné jako skřítci sami. Většina skřítků holduje kouření dýmky – zvyku, který přejali od lidí již brzy po prvních zámořských plavbách.
Pro většinu Sídhe však platí to, že se příliš nestýkají s
lidmi. Lidé před nimi mají bázeň a mají k tomu dobré důvody – vypráví se mezi nimi mnoho příběhů o
tom, jak Sídhe unesli lidi do Fearie a ti se již nikdy
nevrátili zpět. Také podivné legendy a zvěsti o lidech,
kteří se účastnili půlnočních oslav Sídhe – tančili
s nimi pod měsícem a ráno je na tom místě našli mrtvé
vysílením. Skřítci nejsou přímo zlí, ani nejsou tak škodolibí jako zvědaví. Když člověka vezmou mezi sebe
do kouzelných tanců, jsou na něj spíše zvědaví a ani je
nenapadne, že by ho mohli zabít.
Knížata a mocnější bytosti mezi Sídhe bývají
označováni jako elfové. Dříve, v pohanských dobách,

bývali považováni za bohy, neboť jejich moc je velká.
Podobou se velmi podobají lidem, jsou však urostlí a
krásní. Jejich zářivá krása je stejně nadpřirozená jako
oni sami. Mnozí tvrdí, že jejich nádhera není nic jiného než klam a že jejich skutečná podoba je podobou
skřítků. Jisté není nic. Nic než že na rozdíl od skřítků, jsou elfové mnohem odtažitější a straní se lidí.
Jejich jednání je pro lidi nepochopitelné, přestože je
v něm mnohem více důstojnosti a vznešenosti. Často
však mohou být ještě škodolibější než skřítkové. Mnohem častěji se zamíchají do života smrtelníků, aby ho
obrátili naruby a postavili do zvláštních souvislostí.
Z šaška udělají krále a z krále chudáka. Mezi lidmi se
říká, že od elfů nikdy nevzejde nic dobrého. To pravděpodobně není pravda. Sídhe nejsou od přírody zlí a
nikdy pouze neškodí. Jejich zásahy do osudu lidí nikdy
nekončí bezohledně zle, na rozdíl od konání skřítků,
kteří se mnohdy snaží člověku bezelstně pomoci, ale
jejich pomoc končí tragicky.

ru této oběti je pro lidi nejasná a je součástí mnoha
legend a příběhů.

T

rpaslíci

Další významný národ, který obývá Impérium,
jsou trpaslíci. Trpaslíci jsou členové prastaré rasy, která
původně obývala skandinávské hory (odtud pocházejí
nejstarší trpasličí klany a rodiny). Později osídlili severní vysočinu. Vždy žili společně s lidmi, v míru – trpaslíci k nim necítili nenávist (snad jen kromě toho, že
bylo pro ně vždy velmi snadné si je dobírat a tropit si z

Elfky jsou podobné svým mužským protějškům, ať
již v podobě elfek nebo skřítčích dívek. Ve společnosti
mají podobnou úlohu jako ženy v lidské společnosti,
přesto jsou elfí kněžny stejně mocné jako elfí knížata
– mnohým domů vládnou elfky. Mají krásu, spanilost
a létají prý na labutích perutích. Některé z nich však
mají také moc nad osudy lidí – říká se jim Bean Sídhe
(Angličany vyslovováno jako „bán ší“), neboli žena
Sídhe, tedy Elfka. Jsou podobny nočním elfům ve spojení s lidskou rasou – avšak zjevují se mužům, jejichž
osudem je zemřít. Prý jsou vídány v jejich zakrvácené
zbroji, občas také, jak při potoce perou jejich zkrvavené šaty nebo se slzami a lkaním oplakávají jejich přicházející smrt.
Sídhe mají silný cit pro svou vlastní kouzelnou
hudbu. Elfové své hudbě, plné zvuků zvonků, píšťal
a fléten, přikládají silný význam – mají ji ve větší úctě
než svou vlastní magii. Milují tanec a rádi poslouchají
vyprávění příběhů. Říká se, že příchod elfa často doprovází hudba a že každý elf má svou vlastní melodii, dle
které je možné ho poznat. Elfové občas tvrdívají, že
jejich život je od jejich hudby neoddělitelný a obojí se
vzájemně proplétá a míjí tak, že nelze rozpoznat rozdíl.
Jestli jim to ale máme věřit, to nikdo neví. S elfy je to
prostě jako s počasím – jeden nikdy neví, na čem je.
Mezi lidmi se vypráví legenda o tom, že království Férie musí platit jednou za sedm let tribut Peklu
v podobě jednoho Sídhe ze svých řad. Metodika výbě-
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nich žerty, čehož proto vždy s oblibou využívali) a lidé
vždy cítili bázeň a obdiv před jejich uměním. Trpaslíci
jsou horská stvoření – jsou páni plamene a kovářského umění. Jsou to zdatní řemeslníci a horníci a vždy
dokázali vyrábět kouzelné zbraně – přestože oni sami
příliš kouzlit nedovedou. Část své moci ztratili tím,
že lidem předali mnohá ze svých kovářských tajemství
(přestože žádný člověk nikdy nevykoval zbraň, která
by se dokázala rovnat trpasličím).
Trpaslíci jsou vzhledem velmi podobní lidem –
snad jen fyzicky jsou zdatnější – jsou silnější i odolnější. Stejně tak mají oblibu v různě střižených plnovousech. Mnozí trpaslíci jsou mnohem menší než lidé
– mívají jen okolo 1,5 metru výšky, mnozí z nich jsou
však jen o hlavu menší než průměrný člověk a najdou
se i tací, kteří jsou o hlavu vyšší. Zvláštností je to, že
jejich výška není vždy stejná – mnohdy drobný trpaslík, kterému při slavnostní večeři museli přinést na
židli několik polštářů, aby vůbec rukama dosáhl stolu,
se druhý den postaví proti vám a dívá se vám zpříma
z očí do očí.
Pro lidi nebylo jednání s mnohdy bláznivými trpaslíky, kteří se ne vždy chovali úplně racionálně (tropili
si z lidí žerty), úplně jednoduché, přesto s nimi velmi
brzo našli společnou řeč. Svou povahou jsou trpaslíci
lidem ze všech jiných bytostí nejpodobnější a v lidské
společnosti jejich přítomnost nebudí takové vášně.
Trpaslíci mají silný cit pro rodinné a klanové vazby a
jejich původ je pro ně vším – pro trpaslíka je nejhorší
možnou myšlenkou ztráta rodové identity.
Nepříliš početný národ trpaslíků díky svým schopnostem a zručnosti rychle zapadl do moderní průmyslové společnosti. Většina dolů na severu Anglie i mnohé továrny jinde jsou v trpasličích rukách. Trpaslíci
se i nadále věnují kovářství – jejich dílny a hutě stále
vytvářejí jedny z nejlepších zbraní kontinentu, přestože
nikdy nepřišli na chuť střelným zbraním. Nejnověji
začali trpaslíci ohromovat stavbou nových bitevních
lodí. O tuto zakázku se zasadila sama královna Viktorie a trpaslíci (rodiny Halkettssonů a Shieldssonů)
začali okamžitě se stavbou nových moderních pancéřovaných lodí pro královské námořnictvo. Tvrdívá se,
že takové lodi svět neviděl od doby, kdy oceány brázdil Skídbladnir – loď celá ze zlata, která plula mořem
kolem desátého století. Jejich nové lodě nejsou ze zlata, ale jsou pancéřované ocelí a olovem tak, že jejich
bok neprorazí výstřel z nejsilnějšího námořního děla.
Poháněny jsou kromě plachet i silným parním strojem,
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takže vyvinou rychlost větší, než kterákoli francouzská
nebo ruská loď.
Přestože existuje mnoho různých trpasličích kmenů, neexistuje mezi nimi žádná větší rivalita – trpaslíci
sami se všichni považují za příbuzné – všechny anglické
klany pocházejí z jediného sídla ze severu Skandinávie.
Jedinou výjimku tvoří Gnómové – trpaslíci původem
ze severu Německa. Jsou nižší i méně robustní než
angličtí nebo severští trpaslíci a nejsou tak zdatnými
kováři. Místo toho vynikají spíše jako zlatníci a brusiči. Na rozdíl od ostatních trpaslíků našli zálibu ve
střelných zbraních a gnómské soubojové pistole jsou
považovány za vrchol tohoto odvětví zbrojířství.

T

rolové

Jsou to hromotlucká a samotářská stvoření. Do
Anglie se dostali spolu s vikinskou invazí v průběhu osmého století našeho letopočtu. Jejich původní
domovinou jsou skalnaté fjordy Skandinávie a jejich
životním prostorem skalnaté svahy a ledová pole. Trolové byli vždy svobodní, nikdy nevytvářeli rozlehlá
společenství, vždy byli samotářští a ničeho si nevážili
víc než vlastní volnosti. Stejně jako divočina, pomalu
se začal zmenšovat i životní prostor trolů a stále více se
začali dostávat do konfliktu s lidskou civilizací.
Trolové jsou veliká (obvykle bývají vysocí mezi
dvěma až třemi metry), skřetům se vzdáleně podobající stvoření. Troly jako stigma provází pověst zlých a
zákeřných tvorů, kteří číhají na pocestné pod mosty a
živí se jejich masem. Jejich poměrně zlověstné obličeje, doplněné dlouhými rozeklanými zuby, špičatýma
ušima a dlouhými nosy tuto nepříliš lichotivou pověst
podporují. Přesto nejsou trolové o nic zákeřnější a
nepřátelštější než lidé, kteří mají často tendence napadat vše, co je jiné než oni sami. Trolové chodí většinou
oblékáni podle místní viktoriánské módy, ale málokdy
si mohou vzít na sebe něco své velikosti – nohavice
a rukávy jsou jim proto krátké, jejich šaty jsou často
opravované a záplatované, ve veliké oblibě mají klobouky. Trolové se dokážou bránit, je-li jím ublíženo,
a dokážou se bránit velice tvrdě. Obvykle však nedokážou respektovat lidské vlastnictví půdy a narušování
jejich životního prostoru.

V současnosti se většina z nich musela podrobit
zákonům moderní společnosti i jejím pravidlům, přesto jim nerozumí a většina z nich má pocit, že pro ně
není v moderní společnosti místo. Ve městech se volně potloukají po ulicích, vymetají hospody a formují
bandy nebo se živí, jak dokážou – jako rváči, vyhazovači, tělesní strážci. Jen velmi málo z nich přežívá
v divočině, ať už v jejich staré domovině nebo na severu Anglie – tedy v řídce osídlených oblastech. Někteří
divocí trolové žijí i v Irsku, kde jsou postiženi stejnou
bídou jako vesničané.
Mnoho trolů však také zůstalo na vesnicích anglického jihu, kde si vypěstovali podobnou pověst jako
tuláci a obecní blázni. Většinou přespávají venku na
pastvinách nebo pod mosty, toulají se a mnoho toho
nenamluví. Jen výjimečně se nechávají najímat místními sedláky na výpomoc, a pokud mají nějaké mince,
sednou si do hostince na pivo, přičemž neřeknou ani
slovo, dopijí a jdou dál. Na jihu platí pravidlo, že stejně jako má každá vesnice obecního blázna, o kterého
se stará, tak má i svého trola. Většina lidí si myslí, že to
nemají v hlavě v pořádku a bojí se jich nebo je litují.

D

alší národy v
Impériu

Plná příručka obsahuje popisy dalších národů a
bytostí žiících v Impériu, jako jsou například hromotlučtí obři, kteří zažívají poslední dny svého úpadku,
tiší a mechaničtí automatoni, za jejichž bílými maskami místo obličejů se potichu otáčejí ozubená kolečka
a pracují hodinové strojky, lkající rusalky, veselí fauni, kteří se s římskými vojsky dostali do mnoha koutů
Impéria, nespoutaní kentauři, tajemní hakuturi nebo
třeba děsivé děti noci.

Společnost
Britská a především pak anglická společnost je rozvrstvena do několika sociálních tříd, které pak dohromady tvoří celou společnost. Nejzákladnějším rozdělením je členění podle majetku na třídy vyšší, střední a
nižší. Občas toto rozdělení není přesné ani jasně patrné a je obtížné některé obyvatele do tohoto systému
zařadit (židovští nebo trpasličtí obchodníci jsou často
bohatí, přesto na ně většina společnosti pohlíží shora,
a pohybují se tak někde mezi střední a nižší třídou),
přesto většinou funguje spolehlivě. Změna vlastního
sociální statusu mezi třídami není obvyklá a pokud,
pak jen směrem dolů (krach, dluhy a věřitelé bušící
na dveře jsou noční můrou všech obchodníků). Málokdo se dokáže vyhrabat z bídy nižších tříd a stát se
zámožným občanem. Takové věci se sice stávají, ale
velice zřídka. Příslušníci různých tříd se mezi sebou
také obvykle nestýkají a drží si od sebe odstup – dáma
v bohatých šatech v slumech nižších tříd vzbudí zákonitý rozruch, stejně jako skřet v rozedraném oblečení,
který se pokusí dostat do restaurace vyšší společneské
třídy.
Ve své podstatě jde o jistou formu kastovního rozdělení, které není nikde zapsáno, avšak je podvědomě
a přísně dodržováno. V rámci tříd se jednotlivé skupiny dále rozčleňují a zahlížejí na sebe – irští dělníci se
považují společensky nadřazení skřetím nádeníkům a
dávají jim to ostentativně najevo, stejně jako se vyvyšují nad Židy pro jejich náboženství (bez ohledu na
bohatství). Podobně třeba lékaři zahlížejí na úředníky
a další příslušníky střední třídy, stejně jako zednáři a
další členové tajných spolků se považují za vyvýšené
nad ostatní.

V

yšší třídy

Tyto třídy představují především tradiční aristokratické rodiny, vyšší šlechta království obecně a nejvyšší představitelé anglikánské církve. V jejich rukách
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se soustřeďuje většina půdy a díky tomu a důraznému zastání ve Sněmovně Lordů se v jejich rukách
soustřeďuje velká část moci a jejich slovo má váhu.
Mnoho z jejích příslušníků nejen nikdy nepracovalo,
ale dokonce se často pyšní tím, že v jejich rodokmenu
není nikdo, kdo by pracoval. Spokojeně žijí z rent a
výnosů majetků, jejich život se sestává z plesů, večírků, sherry v klubu a spokojeného čtení novin, zatímco
zbytek národa umírá pod jejich okny hlady. Část z nich
se věnuje politice, důstojnické kariéře v armádě nebo
obchodu, velká část ale jen zabíjí volný čas společenskými událostmi, sběrem kuriozit nebo cestováním.

S

třední třídy

Poměrně početná střední třída tvoří základ ekonomického úspěchu Impéria. Tvoří ji především státní úředníci, doktoři, právníci, vikáři, účetní a bohatí
obchodníci. Velká část z nich musí spoléhat na své
vlastní příjmy a jen někteří mohou užívat rent a nájmů
z pozemků, jako vyšší třídy. Těm se svými příjmy často
ani neblíží, mají však k dispozici dostatek prostředků,
aby mohli žít spokojený život v dostatku a vlastnit
nějaké majetky, obchody nebo vlastní firmy.

N

ižší třídy

Sem se řadí většina celého národa, protože přes rostoucí střední třídu, která nikde není tak početná jako
v Impériu, stále velká část obyvatelstva žije v chudobě
a bídě. Lidé nižších tříd na venkově slouží jako podruzi, posluhovači nebo nádeníci, občas mají svá nuzná
políčka, na kterých často nevypěstují dost, aby netrpěli
hladem, jako skřetí bandy v lesích. Ještě hůře jsou na
tom možná široké vrstvy chudiny ve městech – lidé
z venkova, kteří opustili svá pole, aby začali lepší život,
brzy zjistili, že ani tady práce není a podmínky jsou při
tolika lidech, jsou namačkáni na sebe a rvou se o místo
na slunci, ještě krutější. Velká část z nich musí pracovat za strašných podmínek v továrnách nebo dolech,
kde riziko úmrtí je obludně vysoké, případně žebrat
nebo krást. Takřka nikdo z městské chudiny nevlastní
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žádný majetek a pokud si za den nevydělají dost peněz
na nocleh a jídlo, hladovějí a přespávají v mrazivých
nocích na ulicích a pod schody domů. Žijí ze dne na
den, protože pro vysoké ceny a nízké platy nemohou
nic ušetřit a nemají žádnou perspektivu, že se jejich
postavení zlepší. Nuzné čtvrtě jsou zamořeny zločinem, protože zoufalí lidé dělají zoufalé věci, počestné
dívky nabízejí samy sebe na ulici, aby mohly uživit své
rodiny a uličky měst zahalené dusivým dýmem obchází přízrak smrtící cholery.

M

ěna

S nástupem moci Impéria se nejvýznamnější a
nejvyhledávanější měnou stala britská libra, jakožto
nejrozšířenější a nejstálejší platidlo. Poptávka po ní
je značná a velká část obchodů je vedena právě v ní.
Britský peněžní systém je poměrně komplikovaný,
ale jeho základem je dělení na pence, šilinky a libry.

Tucet (tedy dvanáct) pencí je za šilink a dvacet šilinků
je dohromady jedna libra.

automaticky získává titul Lorda duchovního a křeslo
ve Sněmovně Lordů.

V rámci tohoto systému existují následující druhy mincí – čtvrtpence, půlpence, pence, šestipence,
šilink, florin (v hodnotě dvou šilinků a dvou pencí),
půlkoruna (dva šilinky, šest pencí), koruna (pět šilinků), libra, sovereign (zlatá mince v hodnotě jedné
libry) a guinea (jen guinea je měnou gentlemana –
tato mince je v hodnotě jedné libry a jednoho šilinku). Existující papírové peníze jsou dodnes prakticky
poukázkami na danou sumu, kterou vám banka na
vyžádání vydá. Jsou vystavovány na různé sumy (většinou však na sumy od libry výše) a podepisuje je vždy
bankovní úředník, který je vydal. Podobnou hodnotu
mají i dlužní úpisy stvrzené podpisem dlužníka, které
lze v případě nezaplacení soudně vymáhat.

Světští Lordové jsou do svých míst voleni a titul
tzv. Peera získávají doživotně. Volby jsou velice pevně
svázány tradicí a narozdíl od voleb do Dolní sněmovny
se jednotlivé počty zástupců a místa, která representují, často nezměnila po několik staletí. Velká města jako
třeba Manchester tak nerepresentuje ani jediný zástupce, zatímco 11 voličů ze Starého Sarumu drží staré právo vyslat do Sněmovny Lordů dva zástupce. Takovýchto kapesních míst, která vysílají nezanedbatelný počet
zástupců do Sněmovny, je více a nízký počet místních
volitelů svádí ke korupci. Často některý bohatý patron
dokáže ovlivnit volby ve svém “kapesním vlastnictví” a
tím kontrolovat určitou část křesel.

Vláda
V čele Spojeného království Velké Británie a Irska
stojí monarcha. Panovník je titulární hlavou celého
Impéria a přestože je jeho legislativní role omezená,
jeho slovo má velkou váhu. Současným panovníkem
je Její Veličenstvo královna Viktorie. Stojí v čele Parlamentu Spojeného království, které představuje vládu
v zemi. Parlament má dvě komory – horní komoru
představuje Sněmovna Lordů a dolní komoru pak
Dolní sněmovna. Moc je rozdělena mezi obě komory,
přičemž rozhraní jejich pravomocí je poněkud nejasné
a vedou se o ně stálé spory. Od roku 1832 je vůdčí silou
Dolní sněmovna, zatímco Sněmovna Lordů postupně
ztrácí vliv. Přesto je její pozice stále velice silná a po
volbách může být ministrem jak člen Dolní sněmovny,
tak člen Sněmovny Lordů.

Dolní sněmovna je protiváhou Sněmovny Lordů a je volena ve všeobecných volbách. Stojí již svým
založením částečně proti Sněmovně Lordů, protože
by měla hájit zájmy středních a nižších vrstev Impéria. Rivalitu mezi oběma komorami vyrovnává královna, která stojí mimo oba tábory. V poslední době a
především po Reformním zákonu z roku 1832, kterým Dolní sněmovna omezila pravomoci Lordů, tato
nevraživost velice vzrostla a neochota Lordů potvrzovat zákony Dolní sněmovny začíná být problémem,
který může do budoucna způsobit vážné potíže.

Členy Sněmovny Lordů jsou Lordové duchovní a Lordové světští. Lord duchovní je titul vysokého představitele anglikánské církve (arcibiskupa nebo
biskupa), který zasedá ve Sněmovně Lordů. Lordové
duchovní v počátcích Parlamentu drželi většinu křesel ve Sněmovně Lordů, později byl poměr změněn a
zákonem z roku 1847 Lordové duchovní ztratili mnoho vlivu a jejich počet byl omezen asi na jednu čtvrtinu křesel. Křeslo Lorda duchovního se váže k funkci, kterou drží doživotně, a k jednotlivým diecézím.
Křesla a titul Lorda duchovního drží vždy arcibiskup
z Canterbury, arcibiskup z Yorku, londýnský biskup,
biskup z Winchestru a další. V případě úmrtí duchovního je na jeho místo jmenován nový, který s titulem
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V současné době existují ve Spojeném království
dvě velké politické strany, které soupeří o moc v parlamentu (ať již ve Sněmovně Lordů nebo Dolní sněmovně) – jsou jimi Liberální strana (která vznikla
v roce 1859 spojením Radikální strany, odštěpených
konzervativců Lorda Peela a strany Whigů) a Konzervativní strana (dříve strana Toryů). Toryové byli dříve
považováni za “stranu dvora” a zasazovali se vždy za
zájmy Koruny, anglikánské církve a bohatých vlastníků půdy. Liberálové naproti tomu vnikli z jakéhosi
protestu a jsou často zastánci parlamentní demokracie.
Strana Whigů, tvořená především aristokraty stojícími
na liberálnějších pozicích, se spojila s členy Radikální strany, která byla tvořena a zastupovala především
příslušníky středních tříd, a konzervativci Lorda Peela, kteří se odštěpili po Obilné krizi od Konzervativní
strany. Přestože jde o velké názorové rozpětí, jsou jim
společné jisté snahy o uvolnění tradiční společnosti a
podpora střední třídy. Stojí v opozici k absolutní vládě
panovníka (protože i tato myšlenka je stále živá mezi
některými Toryi) a podporují je především zástupci
tradičních aristokratických rodin (podporovatelé Whigů) a neangličané (Irové, Skoti, Welšané a příslušníci
jiných ras). V poslední době si pak podporou volného
obchodu získali také podporu průmyslníků a bohatých obchodníků.
Toryové dlouho drželi vládu a liberálové byli
považováni za rebelanty stojící v opozici k trůnu, kteří
nemají reálnou moc. V první polovině devatenáctého století ale jejich program začal získávat stále větší
podporu a Whigové prosadili v parlamentu zákony o
volném obchodu, zákaz otroctví a pojištění nadřazenosti parlamentu panovníkovi. V současné době se síly
obou stran zhruba vyrovnaly a liberálové ve spolupráci
s některými poslanci, kteří zastávají středové názory,
nebo Lordy duchovními mohou prosazovat vlastní
zákony, což je v britské politice něco zcela nového.
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O

rganizace, kluby a
významné osobnosti

V plné příručce jsou blíže popsány organizace,
které zasahují do dění v Impériu - jako je anglikánská
církev, armáda a námořnictvo Jejího Veličenstva, tajná
služba, Scotland Yard, Rada Jejího Veličenstva pro věci
magie nebo třeba Irské republikánské bratrstvo, snažící
se království rozvrátit terorem a atentáty. Je zde také
seznam gentlemanských klubů, které fungují v Londýně. Příslušnost k některému z klubů je pro gentlemana
vážícího si své pověsti v podstatě společenskou povinností, stejně jako dobrým tónem a často i existenční
nutností.
V plné verzi jsou také blíže popsány i důležité
postavy veřejného života, jako například samo Její Veličenstvo královna Viktorie, Benjamin Disraeli, premiér
W.E.Gladstone, pán Sídhe ve městě, Arthur Connacht
Iareth Ryan, a další.
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„Jsme podřízení času. Čas
velí: VPŘED!“
-William Shakespeare

„Sketa, než umře, stokrát
umírá, chrabrý jen jednou
ochutná smrti.“
-William Shakespeare
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KAPITOLA ŠESTÁ
CESTOVATELŮV
PRŮVODCE
PO ZEMÍCH CIVILIZOVANÝCH
I
KRAJÍCH BARBARSKÝCH
v níž jsou popsány další kontinenty a země
vzdálené i blízké, z nichž některé jsou součástí Impéria, avšak většina má jiné vládce a
panovníky. Jsou zde také přiblíženy exotické a
barbarské země, kam dosud noha gentlemana
nevstoupila a jejichž tajemství dosud čekají na
svá odhalení.
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P

opisy světa
vzdáleného i blízkého
V plné příručce je na tomto místě důkladně
popsáno, jak vypadají ty které části světa v dobře, kdy
se odehrávají Příběhy Impéria a poskytují vodítka pro
dobrodružství, která se zde dají prožít a odehrát.
Jak již bylo zmíněno na začátku, tyto texty vám
umožní vydat prožít dobrodružství v Evropě za anglickým průlivem - ve slunné Itálii, strohém a chladném
Německu pod pruským vlivem, ve Francii a Paříži,
městě bohémů a nespoutáného života, které nikdy
neusíná, mnohonárodnostním Rakousko-Uhersku,
chladných severských zemí fjordů Skandinávii, mrazivé Ruské říši pod vládou carů nebo kořením a Orientem vonící říši Osmanské.
Stejně tak vás tyto texty zavedou do neprobádané
Afriky, Indie, klenotu v perle britského Impéria, stejně
jako na Dálný východ do Číny, Tibetu nebo Japonska zmítaného občanskou válkou císařství s republikou. Popsány jsou i břehy a širé pláně Severní Ameriky, džungle Ameriky latinské nebo pouště a dlouhá
pobřeží Austrálie a Nového Zélandu.
Anglický gentleman, hnaný touhou po dobrodružství a zvědavostí, se tak odvážně vydává do míst,
kam dosud lidská noha nevrkročila a vzdoruje nebezpečí a protivenství přírody i lidí.
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Z páry, kterou chrlil složitý stroj, ježící se otáčejícími se zubatými koly, převody a dunícími písty,
se najednou vynořila dvojice postav. Sama hala byla
ponořena ve tmě, kterou prozařovaly pouze výhně a
několik slabých petrolejových lamp. Viditelnost byla
malá vzhledem k horám páry, kterou stroje chrlily do
prostoru. Jejich mechanický lomoz, skřípění a úpění
kovu o kov zaplňovaly prostor strašlivým hlukem,
který znesnadňoval orientaci a jitřil smysly.
První z dvojice byl vychrtlý muž v obnošeném
oblečení gentlemana – přes sebe měl přehozený tmavý plášť, na hlavě klobouk a při chůzi se lehce opíral o hůlku. Kráčel sebejistě, ale jeho oči ostražitě
těkaly ze strany na stranu. Na chvíli se zastavil a
otřásal se záchvatem kašle. Rukou v bílé rukavici si
rychle otřel ústa a na kapesníku zůstala krev. Pak
ale vyrazil rozhodně dál. Přes nepřirozenou bledost
v obličeji a vychrtlý vzhled z jeho očí přímo sálala
síla a energie.
Jeho společník, který šel mlčky za ním, byl jistě
nejméně o hlavu vyšší než on a byl mnohem rozložitější. Měl na sobě temně zelený plášť a na hlavě
měl tmavý klobouk, který mu stínil obličej a zabraňoval rozpoznat jeho rysy. Pohyboval se mlčky a přestože nijak nedal najevo nepřátelství, každý, kdo se
na něj podíval z něj vycítil silné nebezpečí a hrozbu.
Oba prošli mezi dělníky, kteří byli od hlavy k
patě pokrytí mourem a sazemi a ozářeni výhněmi
kotlů přikládali uhlí na oheň, aby tak udrželi žár,
pohánějící mechanické stroje. Dělníci ani nezvedli
oči od své těžké lopoty, a oba muži už opět zmizeli v
oblacích páry na druhé straně…
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KAPITOLA SEDMÁ
VYPRÁVĚNÍ A PŘÍBĚHY
O VEDENÍ HRY
A
NEOBYČEJNÉM OSUDU
kde se dočteme o příbězích, které se dají prožít
ve světě Impéria a doznívajícím věku magie.
Nalezneme zde i popsány způsoby, kterak je lze
vyprávět a předkládat.
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P

odklady pro
Vypravěče

Tato část obsahuje v plném vydání knihy část pro
Vypravěče, kde jsou shrnuty rady jak vést hru a jak
pracovat se zápletkami, stejně tak jako například inspirační zdroje pro vaše příběhy.
Obsahuje popis, jak hru připravit, včetně toho
jak pracovat s přípravným sezením a obsahuje také
22 zápletek, které můžete použít a rozvinout. Jsou to
texty o přípravě a vedení hry, scénách a dělení hry na
větčí či menší celky (kampaně a one-shoty). Přiloženy
jsoi i rady, jak pracovat s informacemi a jak určovat
čísla pro hody.
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„V knize osudu jsme všichni
zapsáni v jednom verši.“
-William Shakespeare

„Láska je dým, jímž vánek
vzdechů točí, jas, je-li
šťastna milujících očí, a je-li
skormoucena, moře slz.“
-William Shakespeare
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KAPITOLA OSMÁ
JEDEN
Z MNOHA PŘÍBĚHŮ
kde je zapsán podivuhodný průběh
večírku u Lorda Johna, stejně tak jako
vše, co mu následovalo.
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Z

ápis ze hry a příklad

V tištěné verzi je zde uveden ukázková příběh a
v podstatě zápis ze hry, který vám naznačí, s jakými
možnostmi se ve hře můžete setkat. Můžete se jím
inspirovat, odehrát nebo použít některé jeho prvky.
Popisuje také jednotlivé fáze přípravy příběhu,
hry a proměny děje, takže kromě příkladu slouží i pro
bližší pochopení mechanik a hry jako takové.
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Postavě

P

oznámky

(o hraní postavy, o ostatních postavách, o zvláštních či čarovných předmětech)

Licence
Hra Stories of the Empire je postavena na systému FATE,
jehož užití se řídí Open Game License, která je zde přetištěna.
Původní FATE napsali Robert Donoghue a Fred Hicks.
FATE využívá systému Fudge, který vytvořil Steffan
O‘Sullivan.
OPEN GAME LICENSE Version 1.0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is
Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc („Wizards“). All Rights Reserved.
1. Definitions: (a)“Contributors“ means the copyright and/or trademark
owners who have contributed Open Game Content; (b)“Derivative Material“ means copyrighted material including derivative works and translations
(including into other computer languages), potation, modification, correction,
addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other
form in which an existing work may be recast, transformed or adapted; (c)
„Distribute“ means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly
display, transmit or otherwise distribute; (d)“Open Game Content“ means the
game mechanic and includes the methods, procedures, processes and routines
to the extent such content does not embody the Product Identity and is an
enhancement over the prior art and any additional content clearly identified
as Open Game Content by the Contributor, and means any work covered
by this License, including translations and derivative works under copyright
law, but specifically excludes Product Identity. (e) „Product Identity“ means
product and product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions,
likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and
other visual or audio representations; names and descriptions of characters,
spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other
trademark or registered trademark clearly identified as Product identity by the
owner of the Product Identity, and which specifically excludes the Open Game
Content; (f ) „Trademark“ means the logos, names, mark, sign, motto, designs
that are used by a Contributor to identify itself or its products or the associated products contributed to the Open Game License by the Contributor (g)
„Use“, „Used“ or „Using“ means to use, Distribute, copy, edit, format, modify,
translate and otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h)
„You“ or „Your“ means the licensee in terms of this agreement.
2. The License: This License applies to any Open Game Content that
contains a notice indicating that the Open Game Content may only be Used
under and in terms of this License. You must affix such a notice to any Open
Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted from
this License except as described by the License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content distributed using this
License.
3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate
Your acceptance of the terms of this License.
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this
License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, nonexclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open Game
Content.
5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game Content, You represent that Your Contributions
are Your original creation and/or You have sufficient rights to grant the rights
conveyed by this License.
6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT
NOTICE portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying
or distributing, and You must add the title, the copyright date, and the copyright holder‘s name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open
Game Content you Distribute.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another,
independent Agreement with the owner of each element of that Product Identity.
You agree not to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or
Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content
except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of
such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open
Game Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product
Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall
retain all rights, title and interest in and to that Product Identity.
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are distributing are Open Game Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated
versions of this License. You may use any authorized version of this License to copy,
modify and distribute any Open Game Content originally distributed under any
version of this License.
10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every
copy of the Open Game Content You Distribute.
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open
Game Content using the name of any Contributor unless You have written permission from the Contributor to do so.
12 Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the
terms of this License with respect to some or all of the Open Game Content due to
statute, judicial order, or governmental regulation then You may not Use any Open
Game Material so affected.
13 Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming
aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License.
14 Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable,
such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.

15 COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc.
Fudge System 1995 version copyright 1992-1995 by Steffan O‘Sullivan,
copyright 2005 by Grey Ghost Press, Inc.; Author Steffan O‘Sullivan.
FATE (Fantastic Adventures in Tabletop Entertainment) copyright 2003 by
Evil Hat Productions; Authors Robert Donoghue and Fred Hicks

Výše zmíněné licenci podléhají pouze použité části FATEu
a prvky thoto systému, které se vyskytují v kapitolách 3 a
4. Originální pravidla se nacházejí zde: http://www.faterpg.
com/dl/Fate-SRD-2005-03-31.rtf. Jeho úpravy, smotná hra
SotE a text knihy není pod touto licencí distribuován.
Nakládání s tímto textem podléhá platným zákonům České
Republiky.

