GURPS ���
je ����������
zkratka z ���������
„Generic ����
Uni�
versal Roleplaying System“ – „modu�
lární univerzální systém hraní rolí“
To jméno vzniklo původně jako vtip…
krycí slovo, kterým jsme hru popisova�
li, když jsme hledali „opravdové“ jmé�
no. Léta plynula – doslova – a hra se
vyvíjela. Nikdy jsme nenašli lepší název
a nyní, se čtvrtou edicí, toto jméno sedí
více než kterékoliv jiné.
„Generic – Modulární“. někteří lidé
mají rádi svižné,
rychle
ubíhající
hry, kde Vypravěč
dělá hodně rozhod�
nutí. Jiní chtějí pra�
vidla pro každou
maličkost. Většina
leží někde uprostřed.
GURPS začíná s jed�
noduchými pravidly
a – obzvláště v sou�
bojovém systému
– na nich vybu�
dovává tak velké
množství volitelných detailů, kolik
chcete. Ale pořád
jde o jednu hru. Můžete ji používat
různě, ale všechny vaše světy budou
kompatibilní.
„Universal – Univerzální“. Vždycky
jsem si myslel, že je od vydavatelů hlou�
pé vydávat jedna pravidla pro fantasy,
jiná pro divoký západ, jiná pro sci-fi a
jiná pro superhrdiny. GURPS jsou jedna pravidla, dostatečně obsáhlá, abyste
je mohli použít s jakýmkoliv pozadím.
Existují popisy světů a moduly, které
„dolaďují“ systém pro jakýkoliv herní
svět chcete. Ale pořád jsou kompatibil�
ní. Pokud chcete vzít svého pistolníka z
divokého západu a svého výsadkáře z 2.
světové války hledat štěstí v renesanční
Itálii… klidně můžete! A protože právě
toto je způsob hraní, kterému holdují
mnozí z našich fanoušků, se čtvrtou
edicí vychází i vlastní herní svět pro
podobná tažení.
„Roleplaying“ znamená doslova
„hraní role“. Toto není hra jen o zabíjení
draků a sbírání pokladů. Pravidla jsou
napsána tak, aby vám umožnila oprav�
dové hraní postav – a aby vás k němu
ve skutečnosti povzbudila. GURPS je
hra, ve které na sebe vezmete osobnost
své postavy – a pro malou chvíli budete
tou postavou.
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„Systém...“ to opravdu je. Většina
ostatních her na hrdiny nejsou “systé�
my” – začínají jako jednoduchá sada
pravidel, a ta jsou pak donekonečna
upravována a modifikována. To způso�
buje, že je těžké je hrát. GURPS je celý
jednotný. Dali jsme si opravdu hodně
záležet na tom, aby vše společně fun�
govalo, a ono to funguje. GURPS vám
umožní vytvořit si libovolnou postavu,
jakou si přejete, a dělat cokoliv, na co
pomyslíte… a vše bude
dávat smysl.
GURPS je nyní v
tisku více než 20 let.
Nevyrostl však jen tak z
ničeho; každá hra staví na
těch, které přišly před ní.
Učili jsme se z úspěchů
nás i ostatních. Myslím si,
že nejlepší hry jsou takové,
které jsou srozumitelné
a vstřícné k hráči. Hod�
ně jsem se snažil, aby
GURPS takový byl. Vel�
mi mě ovlivnili Champions od Hero Games
pro svou flexibilitu v sys�
tému tvorby postavy. Dal�
ším byly Tunnels & Trolls od Flying
Buffalo s důrazem na hru pro jednoho.
A nakonec Empire of the Petal Throne od M.A.R Barkera stojí za povšim�
nutí pro množství detailů a bohatost
mimozemského herního světa.
GURPS je ale mnohem víc než jen
opakování minulých úspěchů. Chyby
dřívějších herních systémů jsou také
podstatné. V GURPS jsem se snažil
o zpracování několika věcí, u kterých
jiní, myslím, udělali dříve chybu.
První a nejpodstatnější je flexibilita
„univerzálního“ systému. I jiní se o to
pokoušeli, ale zapletli se do bojového
systému (kde je magický blesk stej�
ný jako zásah z pětačtyřicítky) nebo
nekompatibility (kdy se hráči museli
naučit tak velké množství pravidel pro
nový svět, že by se klidně mohli učit
novou hru). GURPS přináší jednodu�
chý a jednotný systém, který umož�
ňuje velkou rozmanitost beze ztráty
souvislostí. Čtvrtá edice zahrnuje tucty
pravidel, která se původně objevila v
příručkách pro edici třetí. Zdálo se být
podstatné, aby byly v základních pravi�
dlech – takže tady jsou.
Druhou je organizace. Každý hráč
již určitě má zkušenost s šíleným lis�
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továním několika sešity a knihami,
aby nalezl to pravé pravidlo… a nako�
nec neuspěl. GURPS obsahuje velké
množství křížových odkazů, obsah,
rejstřík a slovník použitých termínů.
Za třetí je to jednoduchost hraní. V
GURPS je většina složitějších výpočtů
prováděna předtím, než začnete hrát…
jsou uvedeny v deníku postavy a při�
praveny na dobu, kdy budou potřeba.
Ve chvíli, kdy hra začne, nemusí být
nutně složitá. Snažil jsem se udělat
GURPS takový, aby hra šla kupředu co
nejrychleji a přitom byla realistická. Je
na vás rozhodnout, zda jsem uspěl.
Úspěch většiny her na hrdiny závisí
na trvalém toku „oficiálních“ modu�
lů, dodatků a dobrodružství. GURPS
je odlišný. Jistě, vydali jsme již hodně
materiálů a plánujeme jich vydat ještě
více; naprosto univerzální systém nabí�
zí obrovské možnosti a už teď máme
sáhodlouhý seznam dalších rozšiřu�
jích příruček. Ale GURPS je vytvořen
tak, aby byl co nejkompatibilnější s
moduly vydanými pro jiné hry. Důvod?
Jednoduchý. Předpokládejme, že jste
hráč GURPS a vidíte velmi zajímavý
modul. Ale je od jiného vydavatele a
pro jinou hru.
Žádný problém. GURPS je systém,
který vše rozkládá na prostý jazyk a
jednoduchá čísla. Vzdálenosti jsou
v metrech a kilometrech spíše než v
nějakých vymyšlených jednotkách; čas
je udáván v minutách a sekundách. To
je to, co způsobuje jeho modularitu, a
také to, že je jednoduchý na převádění.
Pokud vidíte zajímavý modul pro jinou
hru, jděte do toho a kupte si jej. Můžete
ho využít s pravidly GURPS.
Podobně, pokud hrajete i jiné hry…
můžete klidně využít dobrodružství,
která jste napsali v GURPS. Pokud ta
druhá hra využívá jednotek, které se
dají převést na prosté metry a minuty,
můžete v tomto systému vaše dobro�
družství použít.
Když GURPS vyšel poprvé, dou�
fali jsme, že se staneme „standardem“
RPG her. Ale od té doby se trh rozrostl
a už tu nikdy nebude jen jediný stan�
dard... GURPS ale patří mezi stávají�
cí standardy a to stačí. Nikdy jsme se
nesnažili vyštvat ostatní z trhu, ani je
nenutili, aby se nám přizpůsobili. Mís�
to toho se my přizpůsobujeme jim –
vyprodukováním systému, který bude
pracovat s jakýmkoliv jasně napsaným
dobrodružstvím.



Tak či onak, tady to je. Jsem spoko�
jen s tím, že GURPS je ten nejrealistič�
tější, nejflexibilnější a „nejuniverzálněj�
ší“ systém ze všech dosud vydaných.
Čtvrtá edice je výsledkem 18 let usilovné
práce a dalších dvou let revizí. Doufám,
že se vám bude líbit.
Na závěr bych rád poděkoval obě�
ma revizorům této edice. Sean Punch,
hlavní editor GURPS, a David Pulver
strávili dva roky zkoumáním vašich
návrhů, experimentováním se systé�
mem a splétáním půldruhého desetiletí
pravidel do souvislého celku. Bez nich
by to nešlo
- Steve Jackson

Poznámky ke
čtvrté edici

Tato edice představuje skok kupředu
ve více ohledech, než jsou jen pravidla.
Spolu s rozšířením RPG her se zvedla
laťka očekávání. Lidé od hry čekají více,
než čekali před deseti lety. Naší prací je
poskytnou to. Takže...
• Kniha je větší. Budoucí knihy pro
GURPS budou taky větší... většinou
přes 200 stran... a s pevným přebalem.
Tady nebylo co řešit – většina lidí si pře�
je více materiálů v jedné knize a záro�
veň výdrž a příjemný vzhled pevného
přebalu.
• Ilustrace jsou lepší. Jsou výhradně
barevné a počítá se s nimi jako s pod�
statnou součástí knihy, nikoliv jako s
výplní. Pro mnohé toto bude nejdrama�
tičtější změna v celé edici!
• Nadále pokračujeme s pravidelnou podporou. Každý měsíc plánuje�
me vydat jednu kvalitní knihu... a to až
donekonečna. Toto píšu v dubnu 2004
a už teď máme pořadník na tři roky
dopředu.
Možná se ptáte: „Proč tato edice
základních pravidel vychází ve dvou
knihách? Proč ne v jedné velké, jako
předchozí edice a spousta jiných RPG?“
Odpověď se tak trochu váže k minulos�
ti...
První dvě edice základních pravidel
– vydané v letech 1986 a 1987 – byly
krabice, které obsahovaly kartonové
figurky, bojové plánky, kostky a dvě
příručky (nezní to podezřele?). Kniha
1: Postavy byla mířena hlavně na hrá�
če, kdežto Kniha 2: Dobrodružství
byla spíše průvodcem Vypravěče. Bylo
to logické rozdělení obsahu pro RPG
hru, navíc celkem běžné v osmdesátých
letech.
V časech třetí edice (1988) už hrá�
či dávali přednost pravidlům v jediné
knize před drahými sadami. Rozloučili



O autorech
Steve Jackson

Steve Jackson hraje RPG odmalička a tvorbou nových her se pro�
fesionálně zabývá od roku 1977. Mezi jeho další produkty patří Ogre
a G.E.V, oceněný Illuminati, bestseller Car Wars, sveřepý Munchkin a mnoho dalších. Pracoval v Game Manufactures Association a
je nejmladším, kdo se dostal do „Síně slávy“.
Je zakladatel firmy Steve Jackson Games v Austinu ve státě
Texas.
Steve je aktivním členem Science Fiction Writers of America. Je
také napůl vysloužilým sci-fi fandou a kdysi trávil hodně času psa�
ním pro různé fanziny a pořádáním conů. Dnes si vychutnává četbu
cizích prací a navštěvování cizích conů. Tak už to holt chodí.
Mezi jeho další koníčky patří brouzdání po internetu, hrátky s
Legem, zahradničení (obzvláště miluje vodní lekníny) a tropické
rybičky.

David L. Pulver

David L. Pulver vyrostl v Kanadě, Anglii a na Novém Zélandu. Vět�
šinu svého života byl sci-fi fandou, od roku 1978 i horlivým hráčem
a od roku 1988 také profesionálním autorem. Jeho první knihou byl
GURPS Ultra-Tech. Od té doby napsal již přes 50 modulů a knih pro
RPG, mezi nimi Transhuman Space, GURPS Bio-Tech a Big Eyes,
Small Mouth, Second Edition. Žije ve Viktorii v Britské Kolumbii.

Sean M. Punch

Sean „Dr. Kromm“ Punch se rozhodl stát se odborníkem přes
fyziku elementárních částic a skončil jako vrchní editor GURPS. Od
roku 1995 už sestavil obě knihy GURPS Compendium a GURPS
Lite, napsal GURPS Wizards a GURPS Undead, editoval a revidoval
více než 20 jiných příruček pro GURPS a stal se takovým znalcem
pravidel, jako snad nikdo jiný,
Sean je od roku 1979 fanatickým hráčem. Mezi jeho nehráčské
zájmy patří kino, počítače a víno. Žije v Montréalu, v Québecu, se
svou ženou Bonnie. Společně vychovávají tři kočky a jednoho ptáka.

jsme se tedy s krabicí a Třetí edici jsme
vydali jako jedinou knihu. Podařilo se
nám vměstnat všechno do jediného
svazku. Stále jsme tomu říkali Základní sada – ačkoliv už to vlastně sada
nebyla – aby hráči i obchodníci věděli,
s čím mají tu čest.
K roku 1995 už jsme vydali přes 100
příruček pro GURPS. Nebylo by však
výnosné všechny dokola tisknout, takže
časem bylo těžké sehnat starší příručky.
Mezitím hráči s rozrostlými knihovnič�
kami pro GURPS zažívali horké chvil�
ky, když se snažili najít nějaká specifická
pravidla. Abychom těmto problémům
předešli, shrnuli jsme ta nejpoužívaněj�
ší pravidla z celého GURPS do dvou
rozšiřujících svazků: Compendium
(sborník) I: Tvorba postavy a Compendium II: Souboj a tažení.
Většina materiálů pro GURPS, na�
psaná v letech 1996 – 2003, vyžadovala
jedno nebo obě Compendia. Základní
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pravidla se tak prakticky rozšířila do tří
knih. V průběhu toho vyšlo na povrch
několik zásadních nesrovnalostí – což
je téměř nevyhnutelná věc v každém
postupně rostoucím projektu.
Základní sada, Čtvrtá edice se s
těmito nesrovnalostmi vyrovnává tím,
že slučuje Základní sadu, Třetí edice a
obě Compendia do jednotného systé�
mu. Zabírá dvě knihy ne proto, že by�
chom se tak snažili vydělat víc peněz,
ale protože zkrátka nebylo možné stla�
čit tři knihy do jedné – na to jsme měli
příliš mnoho materiálů! Tyto dva svaz�
ky obsahují to nejlepší, co přineslo 18
let vývoje GURPS, a Čtvrtá edice je tím
pádem souhrnná v takové míře jako jen
málokteré jiné RPG.
A protože Základní sada této
edice je souhrnná, nepotřebujete na ni
„nabalovat“ dodatečná pravidla, kte�
rá vyjdou později a začnou se chápat
jako povinná. Kdepak, nic takového už

by se dít nemělo – Základní sada je
skutečně všechno, co potřebujete pro
hraní v jakémkoliv prostředí, od fanta�

Co

sy, přes science fiction a superhrdiny až
po horror... zkrátka cokoliv vás napad�
ne. Věříme, že jsme tím dosáhli velké

je to vlastně

RPG je zkratka, která v anglickém
originále znamená Role-playing Game,
což se do češtiny často (a nepříliš štast�
ně) překládá jako „hry na hrdiny“, nebo
(mnohem výstižněji) jako „hry na život�
ní příběhy“. Role-playing totiž doslova
znamená „hraní role“. A přesně o to
při hraní jde – vžíváte se do role nějaké
postavy v příběhu, nemusí to nutně být
hrdina. Ne každý středověký trubadúr
nebo vesmírný pašerák je hrdinou – ale
oba jsou výbornými postavami pro pří�
běh, postavami, do jejichž role se hráč
může vžít.
V této knize budeme používat
zkratku RPG – jednak kvůli tomu, že
nemáme stručný překlad, ale také pro�
to, že už je to všeobecně zažitý pojem.
V RPG hře se každý hráč vžívá do
role nějaké „postavy“, která prožívá
smyšlená dobrodružství. Pak je zde
osoba, zvaná Vypravěč, která rozhodu�
je o příběhu a představuje role všech
lidí, které postavy potkají. Některá dob�
rodružství mají pevný cíl – zachránit
princeznu, najít poklad, zabránit inva�
zi – a po jeho splnění končí. Jiná žádný
pevný cíl nemají, postavy se toulají od
jedné události ke druhé, jejich „tažení“
trvá klidně i pár let a vystřídá se během
něj spousta hráčů (a postav). Všechno
je to na Vypravěči a na hráčích.
Pro RPG hry není potřeba žádná
hrací deska (i když některé systémy,
včetně GURPS, obsahují volitelná
pravidla pro „deskový“ souboj). Místo
toho se hraje slovně. Vypravěč popisuje
situaci a říká hráčům, co jejich postavy
vidí a slyší. Hráči potom popisují, jak
postavy na situaci reagují. Vypravěč
popisuje výsledek jejich akcí… a tak
dále. Někdy Vypravěč rozhoduje čistě
podle svého uvážení (pro účely příbě�
hu), jindy pomocí specifických pravi�
del hry (pro určení, co je reálně mož�
né), nebo hodem kostkou (aby získal
náhodný výsledek).
Zásadním prvkem RPG her je
docílit, aby hráči na popsané situace
reagovali tak, jak by na ně reagovaly
jejich postavy. Hráč může představo�
vat postavu tvrdého japonského samu�
raje, středověkého rytíře, moudrého
kněze, černého pasažéra na plavbě
mezihvězdnou lodí… nebo kohokoliv
jiného. V dané situaci se budou tyto
postavy chovat odlišně. A o to při hraní
na životní příběhy jde! Dobré hraní rolí

tím pádem rozvíjí spolupráci mezi hrá�
či a rozšiřuje jejich obzory.
Nicméně v RPG nejde jenom o
vzdělávání. Především jde o jeden z nej�
kreativnějších způsobů zábavy. Většina
zábavy je pasivní: publikum jenom
sedí a sleduje, aniž by se nějak aktivně

výhry, a myslíme si, že s námi budete
souhlasit.
- Sean Punch

RPG?
účastnilo. V RPG se „publikum“ zapo�
juje do tvorby. Vypravěč vede příběh,
ale hráči rozhodují o svých postavách.
Když chtějí, aby jejich postavy něco
v příběhu udělaly, tak to skutečně udělají – protože hráči jsou součástí děje.
Zatímco jiná média jsou tvořena

Malý slovníček pojmů
Zde jsou uvedeny některé důležité termíny používané v této knize.
Kompletní slovník pojmů naleznete na stranách 563 – 565.
Body: „Platidlo“, kterým se kupují jednotlivé rysy postavy. Čím více
bodů postava má, tím je schopnější. Bodové ceny rysů se často
uvádějí v hranatých závorkách, např. „Bojové reflexy [15]“ zna�
mená, že rys Bojové reflexy stojí 15 bodů. Viz str. 10.
Body únavy (BÚ): Ukazatel odolnosti před vyčerpáním. Viz str. 16.
Dovednost: Naučená schopnost postavy, vyjádřená číslem. Může jít
jak o vědomosti, tak o úkony. Viz kapitola 4.
Inteligence (Int): Vlastnost, která vyjadřuje důvtip a chytrost posta�
vy. Viz str. 15.
k: Zkratka pro „kostka“. „Hoď 3k“ znamená „hoď třemi obyčejnými
šestistěnnými kostkami a výsledky sečti.“ Viz str. 9.
Nadsazený: Takový styl hraní, při kterém jsou potřeby příběhu nad�
řazeny realističnosti, což často vede i k nepravděpodobným a
hrdinským kouskům. Viz strana 488.
Nevýhoda: Problém, kvůli němuž je postava méně zdatná, než jak
naznačují její ostatní rysy. Viz kapitola 3.
Obratnost (Obr): Vlastnost, která vyjadřuje mrštnost a zručnost. Viz
str. 15
Omezení: Zhoršení nějakého rysu. Toto snižuje bodovou hodnotu
daného rysu o jisté procento. Viz str. 110-117.
Předpoklad: Rys, který musí postava mít, aby si mohla vzít určitý
jiný rys. Pakliže je předpokladem dovednost, musí v ní postava mít
alespoň jeden bod. Viz str. 169.
Rys: Výhoda, vlastnost, nevýhoda, dovednost nebo jiný „stavební
prvek“ postavy, který ovlivňuje hru a jehož přidání, ubrání nebo
úprava stojí nějaké body.
Síla (Sil): Vlastnost, která vyjadřuje fyzickou zdatnost a robustnost
postavy. Viz str. 14.
Vlastnosti: Čtyři čísla – síla, obratnost, inteligence a zdraví – která
vyjadřují ty nezákladnější schopnosti postavy. Čím větší, tím lepší.
Viz strany 14 – 15.
Výhoda: Užitečný rys postavy, který ji vynáší nad ostatní postavy se
srovnatelnými vlastnostmi a dovednostmi. Viz kapitola 2.
Vylepšení: Dodatečné zlepšení nějakého rysu. Vylepšení zvyšuje
bodovou hodnotu daného rysu o určité procento. Viz strany 102109.
Zásahové body (ZB): Ukazatel schopnosti vydžet fyzickou újmu. Viz
str. 16.
Zdraví (Zdr): Vlastnost vyjadřující fyzickou odolnost a vitalitu. Viz
str. 15
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Věci potřebné ke hře
• GURPS Základní sadu, knihu 1. K této knize potřebují mít
přístup všichni, aby si mohli vytvořit postavy a vyhledat si jejich vlast�
nosti. Pro velkou skupinu hráčů bude užitečné mít několik kopií této
knihy, které se budou hodit především při vytváření postav.
• GURPS Základní sadu, knihu 2. Výtisk této knihy bude potře�
bovat Vypravěč. Jsou v ní obsažena pravidla pro hody na úspěch,
fyzické úkony, souboj, zranění, zvířata a vozidla, stejně jako rady
ohledně vedení hry a tvorby tažení.
• Deníky postav. Každý hráč bude potřebovat jednu kopii dení�
ku postavy (str. 335-336), do kterého si bude zapisovat její statistiky.
Pro svou potřebu (ale ne kvůli prodeji) si můžete vytvořit libovolné
množství kopií.
• Tři šestistěnné kostky. Ještě lepší by bylo, kdyby každý hráč i
Vypravěč měl svou vlastní sadu.
• Tužku a papír. Na psaní poznámek, kreslení mapek, atd.

masově pro co nejširší publikum, každé
hraní RPG je takovým malým, jedineč�
ným drahokamem – utvoří jej všichni,
kdo se na hře podílí. Vypravěč poskytne
hrubý materiál a hráči ho poté vybrou�
sí.
Dalším podstatným znakem RPG
je, že hra nemusí být založena na vzá�
jemném soupeření. Ve většině herních
situací skupina uspěje nebo selže jako
skupina a bude to záviset na tom, jak
dobře dokáží postavy spolupracovat. A
stejně jako v životě je nejpodstatnější
odměnou rozvoj postavy. Čím úspěšně�
ji hraje hráč svou postavu (to hodnotí
Vypravěč), tím více schopností jeho
postava získá.
A když je po všem, po hráčích a
Vypravěči zbude příběh… příběh o
tom, jak se postavy potkaly, naučily

spolupracovat, setkaly se s opravdovou
výzvou a (doufejme) triumfovaly!

Jak se naučit
GURPS
Jestli už za sebou máte nějaké zku�
šenosti s hraním RPG, bude pro vás
GURPS snadný k naučení. Ale pokud je
toto vaše první hraní, budete se muset
učit trochu déle. Jenom klid – kdo se
dostal až sem, zvládne i ten zbytek.
Nenechejte se odradit tloušťkou
těchto pravidel. Obsahují hodně mate�
riálů – celé dvě knihy – ale dali jsme
si hodně práce, aby se daly jednoduše
používat.
Obsahy (str. 3-4, str. 339-341) i rejs�

Rychlý

Tato pasáž je stručným průvodcem
systémem pravidel GURPS. Přestože
Základní sada zabírá celé dvě knihy,
většina z toho jsou detaily, dobarvení a
zvláštní případy. Herní systém je ve sku�
tečnosti velmi jednoduchý.
GURPS je napsán tak, aby byl vstříc�
ný jak k Vypravěči, tak k hráčům. Pra�
vidla obsahují hodně detailů, ale jsou
v nich také křížové odkazy, aby se vše
dalo jednoduše nalézt. Veškeré detaily
jsou volitelné – použijte je jenom tehdy,
když je shledáte zajímavými.
GURPS obsahuje pouze tři základ�
ní herní mechanismy. Naučte se je a
můžete začít hrát.
(1) Hody na úspěch. „Hod na
úspěch“ je hod kostkou, který ověřuje



1. Zběžně prolistujte touto knihou,
jenom ať získáte jakýs takýs obrázek o
hře. Detaily se zatím nezabývejte.
2. Přečtěte si Malý slovníček pojmů
(str. 7), kde jsou vysvětleny základní
herní termíny.
3. Přečtěte si oddíly Rychlý start a
Obecné zásady, které vysvětlují základní
koncepty.
4. Přečtěte si Tvorbu postavy (str. 1012), ať máte představu o tom, co všech�
no postavy dovedou.
5. Přečtěte si podrobněji zbytek pra�
videl, jak jenom vám čas dovolí.
Hodit by se mohl i GURPS Lite,
což je 32stránkový výtah základů sys�
tému – zdarma je ke stažení na adrese
www.sjgames.com/gurps/lite.
No a až vstřebáte všechna pravidla,
můžete se stát Vypravěčem pro své přá�
tele a pomoci jim naučit se hru. Můžete
dělat, cokoliv vás napadne... To je smys�
lem celého tohoto systému.
Ale co je nejdůležitější: bavte se!

start

jednu z vlastností nebo dovedností. Tak
například můžete ověřit, čili hodit si
na svou Sílu, když chcete udržet těžké
padající dveře, nebo si hodit na doved�
nost Střelné zbraně, když chcete zastře�
lit nepřítele.
Jedinými kostkami, které GURPS
používá, jsou kostky šestistěnné. Při
hodu na úspěch hoďte třemi kostkami.
Pokud padne méně nebo stejně, než je
hodnota vlastnosti, kterou ověřujete,
znamená to úspěch. Větší hod je neú�
spěch. Například pokud házíte na Sílu
a vaše hodnota Sil je 12, musí vám pad�
nout 12 nebo méně.
Občas se objeví úpravy k hodu.
Například když se pokoušíte zastavit
velmi těžké dveře, můžete si házet na
Sílu s postihem -2 (zkráceně Sil-2). V
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třík (str. 329 – 334 nebo 570-575) jsou
tak detailní, jak jen to je možné.
Také jsme přidali několik věcí, které
by měly usnadnit učení pravidel. Nejdů�
ležitější herní koncepty jsou vysvětleny
pod nadpisy Rychlý start (níže) a Obecné
zásady (str. 9). Slovník pojmů (str. 563565) vysvětluje termíny používané hrou
– a jeho zkrácená verze (Malý slovníček
pojmů, str. 7) je hned tady, takže Rychlý
start se dá pochopit i bez zdlouhavého
listování.
Nejlepším způsobem, jak se naučit
GURPS, je přidat se ke skupině lidí,
kteří ho už hrají. Jestli však začínáte na
vlastní pěst, zde je několik doporučení:

takovém případě se Silou 12 potřebuje�
te hodit 10 nebo méně, aby hod uspěl.
Hodit 10 nebo méně je těžší než hodit
12 či méně, stejně jako je těžší udržet
těžší dveře než lehčí.
Na obzvlášť jednoduché úkoly
můžete získat bonusy. Když se poku�
síte spřátelit se s velice hodným psem,
hodíte si na „Zacházení se zvířaty +4“.
Pokud byla úroveň vaš dovednosti 12, k
úspěchu stačí hod 16 nebo méně. Hodit
16 nebo méně je jednodušší než hodit
12 a méně, protože s přátelským psem
je jednoduché vyjít.
Více detailů o hodech na úspěch viz
str. 343-361.
(2) Hody na reakci. Hod na reakci
hází Vypravěč, aby určil, jak cizí posta�

vy (CP) reagují na postavy hráčů. Tento
hod je vždy nepovinný; Vypravěč může
o reakcích rozhodovat z vlastní vůle. Ale
někdy může být docela zábavné nechat
rozhodnout kostku.
Na ověření reakce hodí Vypravěč
třemi kostkami a podívá se do Tabulky
reakcí (str. 560-561). Čím vyšší je hod,
tím lépe CP reagují a tím lépe budou s
hráčskými postavami zacházet.
Mnohé rysy poskytují úpravy hodu
na reakci, které se přičítají k hodu na
reakci, nebo se od něj odečítají. Pokud
máte úpravu hodu na reakci +2 za hez�
ký obličej, Vypravěč přidá 2 k hodům na
reakci postav, které se s vámi setkají. To
může vylepšit způsob, jakým se ostatní
budou chovat k vaší postavě.
Detaily viz str. 494.
(3) Hody na poškození. Hod na
poškození se hází během boje, aby se
zjistilo, jak moc postava ublížila svému
nepříteli. Hody na poškození využívají
systém „hod + bonus“ (viz níže).
Spousta věcí může ovlivnit výsled�
né poškození. Například zbroj chrání
svého nositele, ale některé útoky zase
způsobí větší poškození, když zbrojí
projdou. „Kritické zásahy“ mohou způ�
sobit další škody navíc. Vše je podrob�
něji rozebráno v pravidlech pro boj. Ale
bojový systém je modulární, můžete
použít všechna pravidla pro komplex�
ní, detailní a realistickou simulaci boje
– nebo jen základní bojový systém pro
svižnou hru.
Je zde také další důležitý systém – ale
ten nepotřebujete znát hned na začátku.
Je to systém tvorby postavy. Vypravěč
dá každému hráči několik bodů, které
se použijí při vytváření postavy. Vysoké
hodnoty vlastností stojí body, a stejně
tak i různé výhody a dovednosti. Dále je
možné vzít si „nevýhody“ jako Hamiž�
nost nebo Krvelačnost, které naopak
body přidávají. Bližší podrobnosti viz
kapitoly 1-4.
Tato pravidla vám umožní provést
všechny výpočty před zahájením hry a
zapsat je do deníku postavy. Během hry,
se již jimi zabývat nemusíte!
Je všechno jasné? Výborně. Teď
můžete hrát GURPS. Zbytek už jsou
jenom detaily. Příjemnou zábavu.

Obecné zásady
Při hraní GURPS platí následující
obecné zásady

Kostky

šina ostatních hodů vyžaduje hod třemi
kostkami (3k) najednou – výsledky se
sečtou a porovnají s „cílovým číslem“.
K určení škod a mnoha jiným
věcem používá GURPS systém „hod +
úprava“. Pokud zbraň způsobuje škody
„4k+2“, tak to zkráceně znamená „hoď�
te čtyřmi kostkami a k výsledku přičtěte
2.“ Stejně tak 3k-3 znamená „hoďte tře�
mi kostkami a od výsledku odečtěte 3.“
Pokud někde uvidíte pouze „2k“,
znamená to „hoďte dvěma kostkami.“
Takže pokud se v popisu dobrodružství
tvrdí „Základna je bráněna 5k vojáky
a 2k+1 roboty,“ znamená to zkráceně:
„Hoďte pěti kostkami, čímž určíte počet
lidí, a potom hoďte dvěma kostkami a
přičtěte 1, takže získáte počet robotů.“
Pro získání opravdu velkých čísel
může být výsledek hodu násoben. „2k x
10“ znamená „hoďte dvěma kostkami a
výsledek vynásobte deseti.“

Zaokrouhlování

Nejlepším způsobem, jak zajistit, že
nějaké pravidlo bude spravedlivé, rea�
listické a univerzální, je použít mate�

matický vzorec. Jenže to občas vede k
nepraktickým zlomkům a desetinám.
Jestli nebude řečeno jinak, při zao�
krouhlování postupujte následovně:
Bodové hodnoty zaokrouhlujte
nahoru. Kdykoliv upravujete bodo�
vou hodnotu o nějaké procento, nebo
ji násobíte, zaokrouhlujte zbytky nahoru. Například 25% vylepšení 15bodové
vlastnosti by vedlo k 18,75 bodům, kte�
ré se zaokrouhlí na 19 bodů. U zápor�
ných čísel se zaokrouhluje také nahoru,
čili blíže k nule. Tedy polovina -7 bodů
by se zaokrouhlila na -3 body.
Výsledky činů postav a souboje zaokrouhlujte dolů. Když chcete spočítat,
co postava dovede – kolik uzvedne, jak
daleko doskočí, atd. – nebo vypočítat
utržené zranění a jiné bojové záležitos�
ti, zaokrouhlujte dolů. Například útok,
který způsobí 3 poškození s 50% bonu�
sem, znamená 4,5 poškození, zao�
krouhleno na 4.
Výjimky a zvláštní případy (napří�
klad „zaokrouhlete k nejbližšímu
celému číslu“ nebo „nezaokrouhlujte
vůbec“) jsou výslovně uvedeny v textu.

Převody měrných jednotek
Originální pravidla GURPS používají starou imperiální sousta�
vu, nikoliv metrickou, protože většina čtenářů jsou Američané, kteří
používají starý systém. Ale oficiální překlady GURPS, například do
francouzštiny, španělštiny či portugalštiny, používají metrické jednot�
ky. I pro účely českého překladu byly všechny míry převedeny do nám
bližších metrických jednotek.
Protože se však mohou najít lidé, kteří dávají přednost imperi�
álním jednotkách nebo chtějí používat nějakou originální anglickou
příručku ke GURPS, uvádíme zde převodní tabulku.
Všimněte si dvou převodních sloupců. První je přibližná hodnota,
která plně dostačuje pro hru a hlavně se dá lehce zapamatovat. Další
sloupec používá reálný ekvivalent, jestliže potřebujete být přesní.
Imperiální
Herní metrické
1 palec (inch)
2,5 cm
1 stopa (foot)
30 cm
1 yard
1 metr
1 míle (mile)
1,5 km
1 libra (pound)
0,5 kg
1 tuna (ton)
1 metrická tuna
1 galon (gallon)
4 litry
1 čtvrtka (quart)
1 litr
1 unce (ounce)
30 gramů
1 krychlový palec
16 cm3
1 krychlový yard
0,75 m3

Skutečné metrické
2,54 cm
0,48 cm
0,914 metrů
1,609 km
0,454 kg
0,907 metrických tun
3,785 litrů
0,946 litru
28,349 gramů
16,387 cm3
0,765 m3

Teplota: Potýkáte-li se změnou teploty, pak změna o jeden Fahren�
heit odpovídá změně o 5/9 stupně Celsia. Takže změna o 45 °F je totéž
co změna o 25 °C. Pokud chcete převádět přímo hodnotu teploty, ode�
čtěte 32 od teploty ve Fahrenheitech a výsledek vynásobte 5/9. Takže
95 °F znamená 5/9 z (95-32), čili 5/9 krát 63, čili 35 °C.

GURPS používá pouze šestistěnné
kostky. Všechny „hody na úspěch“ a vět�
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Kapitola první

Tvorba

postavy
Když hrajete RPG hru, vžíváte se do role jiné osoby – „postavy“, kterou sami vytvoříte.
GURPS vám umožňuje udělat ze své postavy přesně to, co chcete. Je libo vesmírného
těžaře? Čaroděje? Profesionálního cestovatele časem? Inspiraci můžete čerpat z kniž�
ních předloh, nebo si svou postavu vybudovat od základu sami. A jakmile budete vědět,
jakou roli si chcete zahrát, je na čase vdechnout té postavě život.
Vypravěč (osoba, která „řídí“ hru) vám dá určité množství charakterových bodů, za
které si vy „nakoupíte“ jednotlivé schopnosti postavy. Například čím silnější si bude�
te přát být, tím více bodů vás to bude stát. Stejně tak si můžete koupit výhodné
společenské rysy, jako je třeba velké jmění, a zvláštní vlastnosti nazývané výhody
(viz kapitola 2).
Pokud byste si rádi koupili více schopností, ale nestačí vám na ně body, kte�
ré vám Vypravěč přidělil, můžete získat nějaké body navíc tím, že si vezmete
podprůměrnou sílu, horší vzhled, chudobu, nižší společenské postavení, atd.,
nebo tím, že si vyberete některou z nevýhod – specifických hendikepů, který�
mi jsou například špatný zrak nebo strach z výšek (viz kapitola 3).
Pokročilí hráči si mohou vyladit rysy své postavy pomocí vylepšení a
omezení, viz strany 101-117. Tyto úpravy zvyšují nebo snižují bodovou
cenu daného rysu.
Začněte s deníkem postavy (viz str. 13) a postupně ho vyplňujte, při�
čemž si zaznamenávejte, kolik bodů už jste utratili. Pro lepší představu
jsme připojili i několik příkladů.

Charakterové body
Charakterové body jsou „platidlo“ používané při tvorbě postavy.
Všechno, co zlepšuje vaše schopnosti, stojí nějaké body: abyste si moh�
li danou schopnost přivlastnit a používat ji ve hře, musíte zaplatit její
bodovou hodnotu. A naopak, všechno, co zhoršuje vaše schopnosti,
má negativní bodovou hodnotu – to znamená, že vám nějaké body
dává, ne bere. Například pokud začnete se 125 body, nakoupíte si výhody
celkem za 75 bodů a vezmete si nevýhody za -15 bodů, bude vám ještě zbývat
125 -75 + 15 = 65 bodů.

Počáteční body

Vypravěč se rozhodne, s kolika body hráčské postavy začnou hru. Záleží
na tom, jak schopné mají postavy být, a mohou se lišit od méně jak 25 bodů
(malé děti) až klidně po 1000 bodů (božská stvoření). Obvyklou hodnotou pro
dobrodruhy bývá 100 – 200 bodů.
Tato počáteční bodová hodnota se také někdy označuje jako epičnost tažení
(viz Epičnost na straně 487). Nejde ale o to samé, jako je „obtížnost“ tažení!
Hrdinové se schopnostmi, které jim umožní překonat i ty nejtužší překážky v
optimistickém fantasy světě, by mohli narazit na smrtelné nebezpečí v tem�
ně hororovém světě.
Ve většině tažení začínají všechny postavy se stejnou bodovou hodno�
tou. To je jednoduché a spravedlivé. Nicméně ne všichni lidé jsou v reálném
světe stejně schopní a ani v knihách není neobvyklé, že jedna postava oči�
vidně vyniká nad ostatní. Když se na tom všichni shodnou, může některý z
hráčů hrát „hlavního protagonistu“ s větší bodovou hodnotou než ostatní,
nebo naopak „zelenáče“.
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Omezení nevýhod

Nevýhoda je cokoliv se zápornou
bodovou hodnotou, včetně nízkých
vlastností, horšího společenského
postavení a všech specifických nevýhod
uvedených v kapitole 3. Teoreticky je
možné hromadit nevýhody do té doby,
než budete mít dost bodů na všechny
výhody a dovednosti, jaké se vám líbí.
V praxi ale asi bude většina Vypravěčů
chtít omezit počet bodů, které mohou
postavy z nevýhod získat.
Smyslem omezení nevýhod je
zabránit hře, aby se zvrhla v cirkus,
kde budou mít postavy tolik problémů
samy se sebou, že úplně vyšumí jakýko�
liv příběh, dobrodružství a vůbec všech�
no, co Vypravěč připravil. Pro většinu
Vypravěčů je velmi obtížné vést poutavou hru, když postavy jsou pro život
nepoužitelné – například neohrabaní
jednoocí alkoholici, kteří se bojí tmy.
Omezení nevýhod dobře poslouží
ještě k jednomu účelu – omezuje hod�
noty základních vlastností začínajících
postav, takže tak Vypravěč může snad�
no stanovit limity jejich schopností.
Dobrým pravidlem je omezit nevýhody
na 50 % počátečních bodů – to je napří�
klad -75 bodů při 150bodové hře – i když
je to samozřejmě zcela na Vypravěči.
Pokud však Vypravěč rozhodne, že
všechny hráčské postavy musí mít jisté
nevýhody (například jsou všichni špi�
óni se Službou ke své organizaci), tyto
by se neměly počítat do limitu nevýhod.

Nevýhody, které jsou nedílným znakem
rasy vaší postavy (viz „rasové šablony“,
str. 260) se také nepočítají.

Charakterové body
při hře

Počáteční bodová hodnota vaší
postavy má nějaký význam pouze do
chvíle, než se postava zapojí do hry.
Krátce poté už se začne měnit. Vypra�
věč vás někdy odmění dodatečnými
body nebo rovnou novými vlastnost�
mi... ale stejně tak můžete i ztratit něk�
teré schopnosti. Všechny tyto změny
ovlivní celkovou bodovou hodnotu vaší
postavy.
Dřív nebo později bude mít každá
postava větší nebo menší hodnotu než
její společníci, ačkoliv všichni začínali
na stejném čísle. Tím se netrapte. Ber�
te celkový součet bodů jako šikovné
měřítko schopností vaší postavy v tomto okamžiku – ne jako měřítko vašeho
vlastního úspěchu nebo důležitosti
v porovnání s ostatními hráči nebo
postavami.

Koncept postavy
Dvě nejdůležitější věci, které o své
postavě musíte vědět, jsou, kdo vůbec
je a jakou roli má hrát ve vašich dobrodružstvích. Zjistěte si, jaký styl hry chce
Vypravěč vést a jaké druhy postav hodlá
povolit. Poté začněte postupně vyplňo�

Jak GURPS funguje:
Realismus versus herní vyváženost
Tvorba postavy je v GURPS postavena tak, aby z ní vzešly vyvážené
postavy, jejichž síly a slabosti se navzájem více či méně vyvažují.
Ve skutečném životě to tak samozřejmě nechodí; když je někdo
výjimečně silný, neznamená to ještě, že bude v něčem jiném slabší. A
mít slaboučké tělíčko ještě neznamená, že v některé jiné oblasti bude�
te excelovat. Naprosto realistický systém by byl takový, ve kterém by
se síla postavy (například) určovala náhodně bez jakýchkoliv spojitos�
tí s její inteligencí nebo společenským postavením... a podobně by se
zacházelo i s ostatními vlastnostmi.
Ale náhodný výběr není tak úplně uspokojující volbou pro hlavní postavy nějakého příběhu. Mohl by vám vzniknout nadčlověk... a
nebo slaboučký, přitroublý a nudný ubožák. Takovým lidem se ve sku�
tečném životě vyhýbáme; tak proč bychom si měli přát stát se někým
takovým při hře, byť by to bylo třeba jen na jedinou minutu?
V GURPS jsou si dvě postavy se stejnou bodovou hodnotou „rov�
né“, nikoliv však stejné. Můžete si vytvořit přesně takovou postavu,
jaká vám vyhovuje, a pořád mít ještě dost prostoru pro její růst a zlep�
šování.

Tvorba postavy

vat detaily. Je hned několik způsobů,
jak k tomu přistupovat.
Můžete si vybrat vlastnosti, které si
přejete, utratit své charakterové body
a poté vypracovat koncept postavy
tak, aby odpovídal vytvořeným schop�
nostem. Dobrá postava by měla být
víc než jen snůškou schopností, nic�
méně „nakupování“ schopností může
posloužit jako skvělá inspirace.
Nebo se také můžete napřed zamě�
řit na nejpodstatnější vlastnosti vaší
postavy – několik věcí, které ji charakterizují, například osobní minulost,
vzhled, chování, hlavní přednosti a
dovednosti. Zamyslete se, jak postava k
těmto vlastnostem přišla, a poté utraťte
body na ty rysy, které nejvíce sedí vaší
představě (možná vám přijde vhod nej�
prve si sepsat stručný životopis postavy,
jako je například ten níže).
A poslední možnost – možná vám
bude nejvíce vyhovovat, když si nejprve
odpovíte na některé základní otázky o
vaší postavě a vypracujete její životopis,
a teprve potom začnete utrácet body.
Ptejte se například:
• Kde se vaše postava narodila a kde
vyrůstala? Kde žije v současné době?
• Kdo byli její rodiče? (Znala je
vůbec?) Jsou stále ještě naživu? Jest�
li ne, co se jim stalo? Pokud ano, jak
vychází s vaší postavou?
• Jaké vzdělání má postava za
sebou? Byla učedníkem? Nebo studen�
tem? Nebo se snad vypracovala sama?
• Jaké je její současné zaměstnání?
A jaká zaměstnání vykonávala v minu�
losti?
• K jaké společenské třídě patří? Jak
je bohatá?
• Kdo jsou její přátelé? A její nepřá�
telé? Její nejbližší spolupracovníci ze
zaměstnání?
• Co byly nejdůležitější momenty
jejího života?
• Co má ráda a co nemá? Má nějaké
zájmy a koníčky? V co věří? Jaké má
morální hodnoty?
• Za čím ve svém životě jde? Jaké
má plány do budoucna?
Tyto otázky si můžete zodpovědět
jen tak v hlavě, napsat si je na papír,
a nebo je promyslet spolu s Vypravě�
čem. Klidně je můžete prodiskutovat i
s ostatními hráči (nicméně i před svými
přáteli možná budete chtít mít nějaká
tajemství). No a nebo vám bude nejví�
ce vyhovovat odpovědět si na ně tak, že
napíšete stručný životní příběh. Je to
jen a jen na vás.
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Životní příběhy

Chcete-li nějak utužit koncept své
postavy, můžete se pokusit sepsat její
minulost, nebo také „životní příběh“.
Nikdo vás nenutí tento příběh sepiso�
vat – ale vřele to doporučujeme. Když
už se k tomu odhodláte, měli byste vaše
dílo nakonec ukázat Vypravěči. Ne vždy
ale bude vhodné ukazovat jej ostatním
hráčům. Životní příběh vám může
posloužit jako skvělá pomůcka při hra�
ní vaší role a Vypravěči značně usnadní
zapojení postavy do herního světa.
V průběhu svých dobrodružství
bude vaše postava prožívat nové udá�
losti, získávat zkušenosti a její „příběh“
se bude rozrůstat a získá na detailech.
Nejenže přibudou nové zážitky, ale také
čím více budete hrát, tím více budete
rozvíjet minulost své postavy, její osob�
nost a cíle.

Odměna za
rozvíjení charakteru

Napsat životní příběh postavy zna�
mená vžít se do její role ještě předtím,
než začne samotná hra. Vypravěč se
může rozhodnout, že odmění hráče,
kteří si dali tu práci s psaním svého pří�
běhu, několika charakterovými body za
dobré hraní role (viz str. 498) – možná
1 až 5 body. Příběh nemusí být žádným
literárním veledílem, cení se především
snaha – měl by však zodpovídat všech�
ny otázky uvedené v Konceptu postavy,
které jsou pro postavu podstatné.

Příklad tvorby postavy:
Dai Blackthorn
Abychom ilustrovali proces tvorby postavy, představujeme vám
Daie Blackthorna, zloděje mimořádného kalibru! Dail pochází z pro�
středí Nekonečných světů (Infinite Worlds) z kapitoly 20.
Daiova kariéra začala na Zamii (v orig. Yrth), středověkém fanta�
sy světě obydleném potomky lidí z křižáckých dob, kteří byli dimenz�
ním vírem přetaženi ze Země. O svém narození a ranném dětství si
nic nepamatuje; vyrůstal jako dítě ulice. V sedmi letech se ho ujal
jistý starý zloděj, který ho naučil zlodějskému řemeslu – a Dai se učil
dobře. Ale Cechu zlodějů se nelíbila vyrůstající konkurence a když
Daiovi bylo 15, Cech nechal podpálit starcův dům a prchající obyva�
tele postřílet z kuší. Unikl jenom Dai.
Tenkrát si ještě myslel, že vlastní strach mu dodal energii k
neskutečnému skoku ze střechy hořící budovy na střechu soused�
ního domu. Teprve později si uvědomil, že takový skok nebyl mož�
ný. Muselo se stát něco jiného. Ve skutečnosti čirý strach před smrtí
odemknul jeho psionické nadání teleportace. Daiovi pak trvalo ještě
nějakou dobu, než si uvědomil pravdu a získal kontrolu nad svými
schopnostmi. Díky tomu se stal skutečným zlodějským mistrem, žil
si v pohodlí a zanechával po sobě jenom šeptandu a hospodské poví�
dačky o „nemožných vloupáních“, která nedokázal zastavit žádný zá�
mek ani mág.
Jednoho dne zkřížil Dai cesty – a meče – se srovnatelně schop�
ným rivalem... kriminálníkem, který cestoval mezi světy a používal
kradené technologie k loupení zamijských pokladů. Aby toho nebylo
málo, záležitosti se dále zkomplikovaly příchodem speciálních jed�
notek ISWAT, které zločince pronásledovaly. Když se nakonec usadil
prach, dva z agentů dlužili své životy malému zlodějíčkovi... ale ten
toho věděl zkrátka příliš. Nemohli ho jenom tak nechat jít.
A tak ho naverbovali. Konec konců, dobrou teleportaci aby pohle�
dal. A co se Daie týkalo, nikdy nebyl proti novým výzvám...
My vytvoříme Daie jako plnohodnotného člena jednotky ISWAT.
Protože už je to zkušená postava, začneme rovnou s 250 body.

Typy postav
Postava může mít libovolnou kom�
binaci vlastností, kterou si může dovolit
a se kterou souhlasí Vypravěč. (Upo�
zornění pro hráče jiných RPG: Ano,
to znamená, že GURPS nemá žádná
povolání.) Dohromady by všechny
vlastnosti měly vykreslit obraz, který
odpovídá konceptu postavy. Zde jsou
nějaké inspirace z literatury:
Exotické. Mimozemšťan, anděl,
robot, superhrdina (nadčlověk v komik�
sovém stylu) nebo jakákoliv jiná posta�
va, kterou charakterizuje především
její neobvyklý původ nebo schopnosti.
Většina počátečních bodů by měla jít
do vysokých hodnot vlastností, exotic�
kých a nadpřirozených výhod (viz str.
32) nebo rasové šablony (viz str. 260).
Důsledkem toho bude postava možná
mít méně „obyčejných“ vlastností než
ostatní.
Mág. Klíčové jsou Int a Magie. Pro
silnější magii přijdou vhod dodatečné
body únavy. A každý mág samozřejmě
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potřebuje kouzla – kolik si jen může
dovolit. I když v silně magických svě�
tech jsou mágové běžní, nelze podce�
ňovat jejich „efekt překvapení“ v nema�
gických světech, kterým si vynahrazují
některé své slabší stránky.
Mluvka. Bard, hezounek nebo jiná
osoba, která si zakládá na důvtipu a šar�
mu. Klíčová je Int. Výhody jako Hlas,
Charisma, Kulturní zběhlost, Lišák
a dobrý vzhled se mohou taky hodit.
Nejdůležitější jsou dovednosti, které se
zabývají mezilidskými vztahy: Hodo�
vání, Obchodování, Veřejné projevy,
Výřečnost a tak dále.
Mudrc. „Moudrá hlava“ – kněz, pro�
fesor, vědec, atd. Základem je vysoká
Int. Klasickými výhodami by byla Eide�
tická paměť, Intuice, Jazykové nadání a
Jazyky (a v některých taženích i Osví�
cený). Tato postava potřebuje několik
souvisejících těžkých Int dovedností v
roztodivných oborech (obzvlášť se hodí
dovednosti „Odbornost“) a stejně tak i

Tvorba postavy

Psaní, Vyučování nebo Výzkum.
Průzkumník. Ostřílený zálesák nebo
„hraničář“. Všechny vlastnosti jsou stej�
ně důležité, hodit se může i navýšená
Pohyblivost a Vnímání. Typickou výho�
dou průzkumníka je Absolutní orienta�
ce. K cenným dovednostem patří Mas�
kování, Navigace, Přežití, Přírodověda,
Stopování a Znalost oblasti.
Specialista. Expert v jedné dovednos�
ti. Jeho znalosti jsou hluboké a zároveň
úzce zaměřené; specialista je opakem
všeuměla. Jeho vyvolená dovednost má
velmi vysokou hodnotu (alespoň 18)
a vlastnost, na které je založena, taky
zrovna nepokulhává. Každá výhoda,
která dává bonusy na dovednost, je
užitečná – především Talent.
Špicl. Zloději a špióni potřebují
vysokou Obr a Int, stejně tak i Vnímá�
ní. K užitečným výhodám patří Noč�
ní vidění a Velká manuální zručnost.
Mezi dovednostmi se najde spousta
vhodných – současný špión by ocenil

Etiketu, Herectví, Přestrojení a Součas�
né události, zatímco fantasy zloděj by
si vybral Kapsářství, Lezení, Otevírání
zámků a Pasti. Plížení je univerzální.
Technik. Mechanik, vynálezce,
stavitel nebo nějaký jiný génius přes
mechaniku. Int je základ, Obr se taky
hodí. Jakákoliv technická dovednost k
tomuto typu postavy sedne (viz Dovednosti pro tvoření, opravování a používání, str. 190) a bez Krámování by to snad
ani nešlo. Nadsazení vynálezci by také
neměli postrádat Kutila, Udělátka a
Vysokou TÚ.
Válečník. Profesionální bojovník
potřebuje vysokou Sil, Obr i Zdr a mož�
ná si bude chtít i dokoupit dodatečné
zásahové body a Pohyblivost. K šikov�
ným výhodám patří Bojové reflexy,
Těžko zabít a Vysoký práh bolesti; nad�
sazení válečníci by měli zvážit i Mistra
zbraně a Další útok. Nutností jsou bojo�
vé dovednosti a pomoci mohou i Stra�
tegie, Taktika a Velení. Členové moder�
ních speciálních jednotek by si měli
přidat i dovednosti jako Parašutismus,
Předsunutý pozorovatel a Výbušniny.
Všeuměl. Postava zběhlá v mno�
ha oborech: žoldák, voják na odlehlé
základně, reportér, atd. Nejdůležitější
jsou Obr a Int Výhody jako Talent nebo
Všestrannost mohou také přijít vhod.
Vyberte si jednu nebo dvě dovednos�
ti doporučované jiným typům postav.
Všeuměl není tak dobrý jako zasvěcení
experti, ale na druhou stranu toho umí
hodně.

Tvorba
postavy ve
zkratce

Na stranách 335 -336 naleznete dvoustránkový deník postavy v plné velikosti.
Můžete si jej zkopírovat pro vlastní potřebu. Tento a jiné „formuláře“ pro GURPS
je možné stáhnout si na adrese www.sjgames.cém/gurps/resources/.

Věci, které v deníku postavy nenajdete

Během tvorby postavy si určitě pro�
jděte všechny následující body:

Je několik věcí, které v deníku uvedeny nejsou a o nichž si možná
budete chtít vést oddělené záznamy:

• Základní vlastnosti (str. 14) a Vedlejší charakteristiky (str. 15). Tyto na vaší
postavě ovlivňují téměř vše ostatní,
takže si je vyberte jako první.
• Stavba těla (str. 18) a Věk a krása
(str. 20). Tyto pasáže popisují herní vliv
výšky, váhy, věku, vzhledu, atd.
• Společenské pozadí (str. 22), Bohatství a vliv (str. 25), Přátelé a nepřátelé (str.
31) a Identity (str. 31). Rozhodněte se, z
jaké společnosti vaše postava pochází,
kde je její postavení v herním světě, co
si o ní myslí ostatní a kdo by ji v přípa�
dě nouze mohl nabídnout pomocnou
ruku – nebo vrazit kudlu do zad!
• Výhody (str. 32). Kapitola 2 uvádí
tucty zvláštních talentů a schopností.
Přednosti (str. 100) jsou zvláštní „mini-

Podrobnosti o zaměstnání. Může pro vás být důležité vědět, čím si
vaše postava vydělává na živobytí, když zrovna není na dobrodružství
(leda by vaším zaměstnáním bylo přímo dobrodruhování – klikaři), a
kolik času stráví v práci. To ovlivňuje váš příjem a možnosti zlepšování
se v zaměstnání. Vojenské postavy by si měly vést služební záznamy.
Životní příběh. Píšete-li si příběh své postavy, mějte ho v samostatné
složce, takže bude možné snadno ho rozšiřovat v průběhu času.
Kouzla. Mágové často znají desítky kouzel – víc, než se může vejít do
deníku postavy. Jestli chcete, můžete si zapsat celkovou bodovou hod�
notu všech vašich kouzel do kolonky „Dovednosti“ a samotný seznam
kouzel napsat do samostatného „grimoáru“ nebo „knihy kouzel“.
Důležité statistiky. Pokud si myslíte, že jména vašich rodičů, datum
a místo narození (nebo znamení zvěrokruhu), pokrevní linie (nebo rasa
– v některých světech bude nutné ji zaznamenat, i když jste jen obyčejný
člověk) a podobné rysy budou při hře hrát nějakou roli, veďte si doda�
tečné „osobní záznamy“, ve kterých tyto detaily uvedete.

Tvorba postavy
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výhody“, které vám pomohou s detail�
nějším vykreslením vaší postavy.
• Nevýhody (str. 119). Kapitola 3
uvádí širokou škálu negativních rysů,
od těch nepříjemných až po ty ochro�
mující. Duševní nevýhody a Zvláštnosti
(str. 162), jakési mini-nevýhody, mohou

blíže definovat povahu postavy.
• Dovednosti (str. 167) a Techniky
(str. 229). Schopnosti popsané v kapito�
le 4 určují, co vaše postava umí dělat.
Snažte se, aby dovednosti odpovídaly
vašemu zaměstnání a typu postavy.
Kromě základních vlastností, které

Základní
Čtyři čísla zvaná „vlastnosti“ definu�
jí vaše základní schopnosti: jsou to Síla
(Sil), Obratnost (Obr), Inteligence (Int)
a Zdraví (Zdr).
Lidským průměrem je hodnota
vlastnosti 10, která je zadarmo. Vyšší
hodnoty už stojí body: 10 bodů za zvýše�
ní Sil nebo Zdr o jednu úroveň, 20 bodů
za zvýšení Obr nebo Int o jednu úroveň.
A podobně, hodnoty nižší než 10 mají
negativní cenu: -10 bodů za úroveň Sil
nebo Zdr, -20 bodů za úroveň Obr nebo
Int (Nezapomínejte, že negativní hod�
nota znamená, že dostanete body, které
poté můžete utratit někde jinde!)
Vlastnosti většiny postav se pohy�
bují od 1 do 20, přičemž obyčejný člo�
věk dosahuje hodnot 8-12. Hodnoty
nad 20 jsou sice možné, ale obvykle se
vyhrazují pro božské bytosti – než si
podobnou hodnotu vezmete, domluvte
se s Vypravěčem. Výjimkou je Sil, která
může přesáhnout 20 nejenom u bohů.
Na opačném konci stupnice jsou hod�
noty 0, rezervované pro zvláštní přípa�
dy, a 1, což je lidské minimum. Nikdo
nemůže mít negativní vlastnost.

Síla (Sil)

vlastnosti
Jak si vybrat základní vlastnosti

Váš výběr základních vlastností ovlivní mnohé vaše schopnosti
– vaše silné i slabé stránky – v celé hře. Volte tedy uvážlivě.
6 nebo méně: Zmrzačení. Takto špatná vlastnosti značně omezu�
je váš životní styl.
7: Špatné. Vaše omezení jsou okamžitě zřejmá všem, kdo se s
vámi setkají. Toto je nejnižší hodnota, kterou můžete mít a stále se
považovat za „způsobilého“ jedince.
8 nebo 9: Podprůměrné. Takové hodnoty jsou sice omezující, ale
stále v rámci lidského normálu. Vypravěč může aktivním dobrodru�
hům zakázat hodnoty pod 8.
10: Průměrné Většina lidí si s hodnotou 10 hravě vystačí!
11 nebo 12: Nadprůměrné. Vlastnosti na této úrovni jsou mimo�
řádné, ale stále v rámci lidské normy.
13 nebo 14: Výjimečné. Podobné vlastnosti jsou zcela očividné –
nadouvající se svaly, kočičí grácie, důvtipná mluva nebo skvělé zdraví
– všem, kdo se s vámi setkají.
15 nebo více: Úžasné. Takováto vlastnost neustále přitahuje
pozornost a komentáře a pravděpodobně bude mít velký vliv na vaši
volbu kariéry.
Všechny uvedené vlastnosti předpokládají postavu člověka. Pro
jiné než lidské postavy chápejte každý stupeň nad a nebo pod deset
jako 10% odchylku od normy dané rasy.

±10 bodů / úroveň

Síla je ukazatelem fyzické zdatnos�
ti a robustnosti. Má klíčový význam,
pokud hrajete válečníka v zaostalém
světě, protože umožňuje způsobovat a

zároveň vydržet větší poškození v boji
tváří v tvář. Všem dobrodruhům při�

Dominantní ruka
Rozhodněte se, zda vaše postava bude levák nebo pravák. Kdy�
koliv se pokusíte provést nějakou podstatnou činnost druhou rukou,
získáváte postih -4 na dovednost. To se netýká věcí, které normálně
děláte svou „vedlejší“ rukou, například používání štítu.
GURPS předpokládá, že jste pravákem, pokud vyloženě neurčíte
opak nebo pokud si nekoupíte Obouručnost (str. 39). Jestli se rozhod�
nete být levákem, vše, co by normálně zranilo vaši pravou ruku, zraní
vaši levou ruku, a naopak. Levorukost je vlastnost, která nestojí žádné
body.
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byste měli určit jako první, příliš nezá�
leží, v jakém pořadí zpracujete ostatní
body... začněte s těmi, které jsou pro vás
nejdůležitější, a od těch pokračujte dál.

Tvorba postavy

jde síla vhod při zvedání a házení věcí,
pohybování se s těžkým nákladem,
atd. Sil přímo ovlivňuje Základní zdvih
(str. 15), základní poškození (str. 15) a
zásahové body (str. 16). Má také vliv na
tělesnou stavbu postavy (str. 18).
Nosnost je úměrná mocnině síly.
V porovnání s průměrným dospělým
mužem (Sil 10 – 10 x 10 = 100) je Sil 14
zhruba dvakrát silnější (14 x 14 = 196),
Sil 17 přibližně třikrát silnější (17 x 17 =
289) a Sil 20 čtyřikrát silnější (20 x 20 =
400). Podobně Sil 7 je zhruba polovičně
silná (7 x 7 = 49), Sil 6 přibližně třetino�
vá (6 x 6 = 36) a Sil 5 pouze čtvrtinová
(5 x 5 = 25).
Síla, narozdíl od ostatních vlastnos�
tí, nemá tak pevně stanovenou horní
hranici; hodnoty vyšší než 20 jsou běž�
né mezi tvory jako jsou velká zvířata,

fantasy monstra či roboti. Dokonce i
člověk by mohl mít Sil nad 20 - rekord�
ní vzpěrači bývají velmi silní.
Postavy s jinou než lidskou těles�
nou schránkou si mohou, s povolením
Vypravěče, koupit jedno nebo obě níže
uvedená omezení. Pomocí omezení
nemůžete srazit budovou cenu více než
o 80 % – všechny slevy o více než 80 %
berte právě jako 80 %. (Více o omeze�
ních viz str. 110).

Jak GURPS funguje:
Int, myšlení a rozum
Myšlení je stav uvědomování si sebe sama. Jakýkoliv tvor s Int ale�
spoň 1 se v GURPS považuje za myslící stvoření. Chcete-li vytvořit
nemyslící bytost – rostlinu, klonovaná těla bez mozku, atd. – dejte jí
Int 0 za -200 bodů. Nemyslící bytosti se nemohou učit dovednosti, ani
nemohou mít žádné duševní rysy.
Rozum se chápe jako schopnost používat nástroje a řeč. V GURPS
to vyžaduje Int alespoň 6. Bytosti s Int 5 nebo méně se nemohou učit
technologické dovednosti (viz str. 168) a neovládají řeč (viz str. 23)
– dokonce ani rodný jazyk, který většina postav dostane zdarma. Stá�
le mohou sdělovat primitivní pojmy (například hlad nebo nebezpečí)
pomocí gest a zvuků a je možné je vycvičit tak, aby poslouchaly něko�
lik povelů (viz Mazlíčci a cvičená zvířata, str. 458).

Zvláštní omezení

Žádné zručné končetiny: Pakliže
máte libovolnou úroveň nevýhody Žád�
né zručné končetiny (str. 145), můžete
si Sil kupovat levněji. -40 %.
Velikost: Větší bytosti si mohou
kupovat Sil levněji; podrobnosti viz str.
19. -10 % x Velikostní úprava, až do
maxima -80 % (pro Velikostní úpravu
+8 nebo vyšší).

Obratnost (Obr)

± 20 bodů / úroveň

Obratnost odráží souhrn celko�
vé mrštnosti, zručnosti a koordinace
pohybů. Určuje základní schopnost ve
většině atletických a bojových doved�
nostech, stejně tak i řemeslné doved�
nosti, které vyžadují jemnou ruku. Obr
také ovlivňuje Základní rychlost (uka�
zatel rychlosti reakcí, str. 17) a Základní
pohyblivost (jak rychle umíte běhat, str.
17).
Postavy s jinou než lidskou stavbou
těla si mohou s povolením Vypravěče
koupit následující omezení.

Zvláštní omezení

Žádné zručné končetiny: Pakliže
máte libovolnou úroveň nevýhody Žád�
né zručné končetiny (str. 145), můžete
si Obr kupovat levněji. -40 %.

Inteligence (Int)

± 20 bodů / úroveň

Inteligence je měřítkem celkových
rozumových schopností, včetně kreati�
vity, intuice, paměti, vnímání, úsudku,
rozumu a síly vůle. Určuje vaši základní
zdatnost v „duševních“ dovednostech
– vědních oborech, jednání s lidmi,
magii, atd. Každý mág, vědec nebo
badatel potřebuje především vysokou

Vedlejší
„Vedlejší charakteristiky“ jsou osob�
nostní rysy, které závisí přímo na vašich
základních vlastnostech. Jejich hodno�
ty můžete zvýšit nebo snížit úpravou
vlastností. Některé z nich je ale možné
upravovat přímo – začnete s hodnotou
odvozenou od vašich vlastností a utra�
títe některé body, abyste ji zlepšili nad
výchozí úroveň. Tím se nijak neovlivní
příslušné základní vlastnosti.

Poškození (pošk.)

viz Síla úderu. (str. 88)

Vaše Sil určuje, jak velká poškoze�
ní dokážete způsobit holýma rukama
nebo chladnou zbraní. Od Sil se odvíjí
dva typy poškození:
Poškození výpadem (zkráceně
„výpad“ nebo „výp.“) je základní poko�
zení, které způsobíte pěstí, kopem,

inteligenci. Vedlejší vlastnosti Vůle (str.
16) a Vnímání (str. 16) závisí na Int.

Zdraví (Zdr)

± 10 bodů / úroveň

Zdraví představuje energii a vitalitu
postavy. Představuje výdrž, odolnost
(vůči jedům, nemocem, ozáření, atd.), a
„elán“. Vysoké Zdr se může hodit každé�
mu – ale je životně důležité pro všechny
válečníky v historických světech. Zdr
určuje body únavy (str. 16) a ovlivňuje
Základní rychlost (str. 17) a Základní
pohyblivost (str. 17).

charakteristiky

kousnutím nebo útokem zbraní, jíž se
bodá, například kopím nebo rapírem.
Poškození švihem (zkráceně „švih“
nebo „šv.“) je základní poškození, kte�
ré způsobíte zbraní, jíž se oháníte,
například sekerou, kyjem nebo mečem
– čímkoliv, co působí jako páka, která
umocňuje vaši Sil.
Své základní poškození si vyhledejte
v Tabulce poškození (str. 16). Je uvede�
no ve formátu „hod+bonus;“ viz Kostky
na straně 9. Jednotlivé způsoby útoku
nebo zbraně toto číslo mohou dále
ovlivnit!
Za každých celých 10 bodů Sil nad
hodnotou 100 přidejte 1k k poškození
výpadem i švihem.
Poškození se často zkracuje jako
„pošk.“ Na deník postavy si zapiš�

Tvorba postavy

te poškození výpadem, následované
poškozením švihem, od sebe oddělené
lomítkem. Například kdybyste měli Sil
13, uvedli byste „Pošk. 1k / 2k-1“.

Základní zdvih (ZZ)

viz Zdvihací Síla. (str. 65)

Základní zdvih je maximální váha,
kterou vaše postava dokáže uzvednout
nad hlavu jednou rukou za jednu vteři�
nu. Odpovídá (Sil x Sil)/10 kilogramům.
Jestliže je ZZ 5 a více kg., zaokrouhluje
na nejbližší celé číslo – např. z 8,1 kg se
stane 8 kg. Průměrný člověk má Sil 10
a ZZ 10 kg.
Zdvojnásobením času můžete jed�
nou rukou zdvihnout nad hlavu 2 x ZZ.
Zečtyřnásobením času a použitím dvou
rukou můžete zdvihnout 8 x ZZ.
Množství vybavení, které dokážete
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Tabulka poškození
Sil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Výpad
1k-6
1k-6
1k-5
1k-5
1k-4
1k-4
1k-3
1k-3
1k-2
1k-2
1k-1
1k-1
1k
1k
1k+1
1k+1
1k+2
1k+2
2k-1
2k-1
2k
2k
2k+1
2k+1
2k+2
2k+2

Švih
1k-5
1k-5
1k-4
1k-4
1k-3
1k-3
1k-2
1k-2
1k-1
1k
1k+1
1k+2
2k-1
2k
2k+1
2k+2
3k-1
3k
3k+1
3k+2
4k-1
4k
4k+1
4k+2
5k-1
5k

unést – zbroj, batoh, zbraně, atd.
– se odvozuje právě od ZZ. Více detailů
o zatížení a tabulku Sil – ZZ najdete v
pasáži Zatížení a pohyblivost na straně
17.

Zásahové body (ZB)

±2 body za ±1 ZB

Zásahové body představují schop�
nost vašeho těla odolávat poškození.
Standardně se vaše ZB rovnají vaší Sil.
Například Sil 10 dává 10 ZB.
Můžete si navýšit ZB za cenu 2
bodů za 1 ZB, nebo je snížit za -2 body
za ZB. V realistickém tažení by Vypra�
věč neměl povolit výchylky ve Zdr o
více než ±30 % od Sil. Tím pádem při
Sil 10 by postava mohla mít mezi 7 a 13
ZB. Nelidské postavy a superhrdinové
tomuto pravidlu nepodléhají.
ZB vám budou dočasně ubývat vli�
vem fyzických útoků (třeba mečem),
energetických útoků (třeba laserem),
nadpřirozených útoků, chorob, jedů a
všech jiných věcí, které dokáží zranit
nebo zabít. Můžete také „spalovat“ ZB
pro účely některých nadpřirozených
schopností. Pokud ztratíte dostatek ZB,
dříve či později upadnete do bezvědo�
mí; pokud jich ztratíte příliš, zemřete.
Ztracené ZB nesnižují Sil, přestože se
od ní odvíjí. Zranění se často porovnává
s násobkem vašich ZB, např. „2 x ZB“
nebo „ZB / 2“. V takovýchto případech
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Vůle
Sil
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Výpad
3k-1
3k-1
3k
3k
3k+1
3k+1
3k+2
3k+2
4k-1
4k-1
4k
4k
4k+1
4k+1
5k
5k+2
6k
7k-1
7k+1
8k
8k+2
9k
9k+2
10k
10k+2
11k

Švih
5k+1
5k+1
5k+2
5k+2
6k-1
6k-1
6k
6k
6k+1
6k+1
6k+2
6k+2
7k-1
7k-1
7k+1
8k-1
8k+1
9k
9k+2
10k
10k+2
11k
11k+2
12k
12k+2
13k

se vždy myslí základní hodnota ZB,
nikoliv ta momentální.
Více informací o účincích zranění
a obnově ztracených zásahových bodů
viz str. 418-425.
Postavy s nelidskou stavbou těla si
mohou s povolením Vypravěče nakou�
pit dodatečné ZB s následujícím ome�
zením.

Zvláštní omezení

Velikost: Větší bytosti si mohou
kupovat ZB levněji; detaily viz str. 19.
Cena je -10 % x Velikostní úprava, až do
maxima -80 % (pro Velikostní úpravu
+8 nebo větší).

±1 bodů za ±1 Vůle

Vůle odráží vaši schopnost vystát
duševní nátlak (vymývání mozku,
strach, hypnózu, vyslýchání, svádě�
ní, mučení, atd.) a vaši odolnost vůči
nadpřirozeným útokům (magie, psio�
nika, atd.). Standardně se Vůle rovná
vaší Int. Můžete ji zvýšit za cenu 5 bodů
za +1, nebo ji snížit za cenu -5 bodů za
-1. Vůli není možné zvýšit nad 20 nebo
snížit pod 4 bez svolení Vypravěče.
Pamatujte, že Vůle neznamená tělesnou odolnost – kvůli té si nakupte ZB!

Vnímání (Vním.)

±5 bodů za ± Vním.

Vnímání značí vaši celkovou pozor�
nost. Vypravěč občas hází „Smyslové
hody“ na vaše Vnímání, aby rozhodnul,
jestli se něčeho všimnete, nebo ne (viz
Smyslové hody, str. 358). Standardně
se Vním. rovná Int, přičemž je možné
zvýšit je za5 bodů za +1 nebo snížit za
-5 bodů za -1. Vnímání není možné zvý�
šit nad 20 nebo snížit pod 4 bez svolení
Vypravěče.

Body únavy (BÚ)

±3 body za ±1 BÚ

Body únavy vyjadřují vaši „zásobár�
nu energie“. Standardně se BÚ rovnají
vašemu Zdr. Například Zdr 10 dává 10
BÚ.
Můžete si navýšit BÚ za cenu 3
bodů za 1 BÚ, nebo je snížit za -2 body
za ZB. V realistickém tažení by Vypra�
věč neměl povolit výchylky v BÚ o více
než ±30 % od Zdr. Tím pádem při Zdr
10 by postava mohla mít mezi 7 a 13
BÚ. Nelidské postavy a superhrdinové
tomuto pravidlu nepodléhají A zatímco
Zdr je obvykle omezeno na 20, pro BÚ
žádné podobné omezení neplatí.
Vaše BÚ se průběžně spalují během

Stroje a únava
Postavy s rysem Stroj (str. 263) by si měly uvést hodnoty BÚ jako
„NIC“, nezávisle na svém Zdr. Nemohou si koupit žádné dodatečné
BÚ, ani získat body ušetřením BÚ. Toto je jak výhoda, tak i nevýhoda:
stroje se nikdy neunaví, ale také nemohou utrácet dodatečné BÚ, aby
zvýšily svůj výkon, nebo pro zvláštní schopnosti. Když stroj pracuje
za hranicemi svých běžných možností, riskuje své poškození. To se
projeví jako ztráta ZB, ne jako ztráta BÚ. Pokud chce postava, která je
stroj, být odolnější vůči přepracování, měla by si nakoupit ZB.
Celkově vzato se toto považuje za rys s hodnotou 0 bodů (viz Znaky a zapovězené rysy na straně 261).

Tvorba postavy

namáhavých činností. Nemoci, ved�
ro, hlad, nedostatek spánku a podob�
né vlivy mohou také srazit vaše BÚ.
Můžete úmyslně „utrácet“ své BÚ pro
větší výkon (viz str. 356) a nadpřirozené
síly (např. kouzla). Když ztratíte dosta�
tek BÚ, zpomalíte se nebo omdlíte – a
pokud jich ztratíte příliš mnoho, risku�
jete smrt přílišným vyčerpáním! Ztrace�
né BÚ nesnižují Zdr, ačkoliv jsou od něj
odvozeny.
Únava se často porovná s násob�
kem vašich BÚ, např. „2 x BÚ“ nebo
„BÚ/2“. V takovýchto případech se vždy
myslí základní hodnota BÚ, nikoliv ta
momentální.
Více o ztrácení a obnovování BÚ na
stranách 426 – 427.

Základní rychlost

±5 bodů za ±0,25 Rychlost

Základní rychlost je ukazatelem
vašich reflexů a celkové tělesné hbitos�
ti. Spoluurčuje, jak rychle postava umí
běhat (viz Základní pohyblivost níže),
šanci uhnout se útoku a pořadí, v jakém
bude postava jednat při boji (vysoká
Základní rychlost umožňuje jednat dří�
ve než vaši soupeři).
Pro vypočítání Základní rychlos�
ti sečtěte dohromady vaše Zdr a Obr;
výsledek vydělte 4. Nezaokrouhlujte.
5,25 je lepší než 5!
Můžete si zvýšit svou Základní rych�
lost za cenu 5 bodů za každých +0,25,
nebo ji snížit za -5 bodů za každých
-0,25. V realistickém tažení by Vypra�
věč neměl povolit změnit rychlost tím�
to způsobem o více než 2,00. Jiné než
lidské postavy a superhrdinové tomuto
omezení nepodléhají.
Úhyb: Vaše obrana uhýbáním (viz
Uhýbání, str. 374) se rovná vaši Základní
rychlosti + 3, zaokrouhleno dolů na celé
číslo. Například pokud vaše Základní
rychlost je 5,25, váš Úhyb je 8. Zatížení
snižuje Úhyb; viz. Zatížení a pohyblivost
(níže). Abyste se úspěšně uhnuli útoku,
musíte na 3k podhodit svůj Úhyb.

Základní pohyblivost

±5 bodů za ±1 m/s

Základní pohyblivost je vaše rych�
lost udaná v metrech za sekundu. To
značí, jak rychle umíte utíkat – nebo se
kutálet, šourat, atp. – bez zatížení (ačko�
liv se můžete pohybovat i trochu rych�
leji, pokud sprintujete po přímé dráze;
viz. str. 354)
Základní pohyblivost se rovná
Základní rychlosti bez desetinných
míst. Např. Základní rychlost 5,75 dává
Základní pohyblivost 5. Průměrná oso�

ba má Základní pohyblivost 5, a tudíž
může uběhnout 5 metrů za sekundu,
pokud není zatížená.
Můžete si zvýšit Základní pohyb�
livost za cenu 5 bodů za každý 1 m/s
navíc, nebo ji snížit za -5 bodů za kaž�
dý ubraný 1 m/s. Běžný člověk si díky
atletické postavě nebo tréninku může
Pohyblivost navýšit až o 3 m/s, zatím�
co postižení nebo špatná kondice ji
mohou srazit až o 3 m/s. Tato omeze�
ní opět neplatí pro nelidské postavy a
superhrdiny. Bytosti a superhrdinové,
kteří se dokáží pohybovat velice rychle,
by měli zvážit Vylepšenou pohyblivost
(str. 52).
Vaše hodnota Pohyblivosti pro účely
boje se rovná vaší Základní pohyblivosti
upravené o stupeň zatížení; viz Zatížení
a pohyblivost (níže).

Zatížení a pohyblivost

„Zatížení“ značí celkovou váhu
věcí, které nesete, v porovnání s vaší Sil.
Účinky zatížení se dělí do pěti „stupňů
zatížení“. Všechny stupně, mimo toho
nejnižšího, omezí vaši aktuální Pohyb�
livost na zlomek Základní pohyblivosti
a dají vám postih k Úhybu. Tyto stupně
jsou:
Žádné zatížení (0): Váha nižší než je
Základní zdvih. Pohyblivost = Základní
pohyblivost. Úhyb neomezen.
Lehké zatížení (1): Váha až do 2 x
ZZ. Pohyblivost = Základní pohyblivost

x 0,8. Úhyb -1.
Střední zatížení (2): Váha až do 3 x
ZZ. Pohyblivost = Základní pohyblivost
x 0,6. Úhyb -2.
Těžké zatížení (3): Váha až do 6 x ZZ.
Pohyblivost = Základní pohyblivost x
0,4. Úhyb -3.
Extrémní zatížení (4): Váha až do 10
x ZZ. Pohyblivost = Základní pohybli�
vost x 0,2. Úhyb -4.
Zlomky zaokrouhlujte dolů. Zatížení
nemůže nikdy srazit Pohyblivost nebo
Úhyb pod 1.
Všimněte si, že stupně zatížení jsou
očíslovány od 0 do 4. Když po vás nějaké
pravidlo bude chtít, abyste odečetli
váš stupeň zatížení od hodu kostkou,
použijte právě toto číslo. Zatížení dává
postihy například při plavání, plížení se
nebo lezení.

Domovská gravitace

Gravitace se udává v „Géčkách“.
Pozemská gravitace je 1G. Pokud se
gravitace vašeho domovského světa liší
od 1G, poznamenejte si ji; např. „1,2G“
pro svět s 1,2 násobkem zemské gravita�
ce. Všechny váhy se poté násobí místní
gravitací, takže aby všechno fungovalo
tak, jak má, vynásobte potřebný ZZ vaší
domácí gravitací a Sil nakupte podle
tohoto upraveného ZZ. Například aby
postava na světě s 1,2G fungovala stej�
ně jako postava se Sil 10 na světě s 1G,
začněte se ZZ pro Sil 10, což je 10kg, a

Tabulka Základního zdvihu a zatížení

Tato tabulka shrnuje Základní zdvih a stupně zatížení pro Sil 1-20.
Sil
(kg)		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ZZ
0,1
0,4
0,9
1,6
2,5
3,6
4,9
6
8
10
12
14
17
20
23
26
29
32
36
40

—––––––––––––––––– Stupně zatížení (kg) —–––––––––––––––––
Žádné (0) Lehké (1) Střední (2) Těžké (3) Extrémní (4)
0,1
0,2
0,3
0,6
1
0,4
0,8
1,2
2,4
4
0,9
1,8
2,7
5,4
9
1,6
3,2
4,8
9,6
16
2,5
5
7,5
15
25
3,6
7,2
10,8
21,6
36
4,9
9,8
14,7
29,4
49
6
12
18
36
60
8
16
24
48
80
10
20
30
60
100
12
24
36
72
120
14
28
42
84
140
17
34
51
102
170
20
40
60
120
200
23
46
69
138
230
26
52
78
156
260
29
58
87
174
290
32
64
96
192
320
36
72
108
216
360
40
80
120
240
400

Tvorba postavy
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vynásobte jej 1,2 za gravitaci; dostanete
12kg. Tento ZZ odpovídá Sil 11, takže
na světě s 1,2G budete potřebovat Sil
11, abyste fungovali stejně dobře jako
postava se Sil10 na světě s 1G.

Pohyb v jiných prostředích

Pohyblivost ve vodě je jednoduše
Základní pohyblivost/5, zaokrouhlo�
váno dolů. Můžete si navýšit přímo
Pohyblivost ve vodě za cenu 5 bodů
za každý 1 m/s navíc, nebo ji snížit za
-5 bodů za každý ubraný 1 m/s. Pří�
slušníci suchozemských ras musí mít
dovednost Plavání (str. 224), aby si
mohli zvýšit Pohyblivost ve vodě, a
nemohou si nakoupit více než +2 m/s.
Jste-li obojživelník (str. 40), Pohyblivost
ve vodě i Pohyblivost na souši se rov�
nají vaší Základní pohyblivosti a změ�
ny v Základní pohyblivosti se vztahují
na obě hodnoty. Jste-li vodní tvor (str.
145), Pohyblivost ve vodě se rovná vaší
Základní pohyblivosti a vaše Pohybli�
vost na souši je 0.
Pohyblivost ve vzduchu je bez
jakýchkoliv zvláštních výhod 0. Pokud
máte Létání (str. 56), vaše Pohyblivost
ve vzduchu se rovná Základní rychlosti
x 2 (nikoliv Základní pohyblivosti x 2).
Můžete si zvýšit přímo Pohyblivost ve
vzduchu za cenu 2 bodů za 1 m/s, nebo
ji snížit za -2 body za 1 m/s. Máte-li

Příklad tvorby postavy (pokračování)
Dai je spíš drobnějšího vzrůstu: Sil 8 (-20 bodů). „Zloděj mimo�
řádného kalibru“ by měl oplývat kočičí grácií, takže mu dáme úžasnou Obr 15 (100 bodů). Dai je také dostatečně mazaný a drsný, aby
přežil na ulici, koupíme mu tedy Int 12 (40 bodů) a Zdr 12 (20 bodů)
– nadprůměrné hodnoty, ale stále žádný extrém.
Nyní se podíváme na vedlejší charakteristiky:
Sil 8 dává poškození výpadem 1k-3 a poškození švihem 1k-2,
Základní zdvih 6 kg a 8 ZB. Ovšem Dai je tvrďák a není jej o nic snazší
zabít než běžného chlapa. Zvýšíme mu tedy ZB na 10 (4 body).
Int 12 dává Daiovi Vůli a Vnímání 12. Protože talentovaný zloděj
musí být schopen všímat si nástrah a pronásledovatelů, zvýšíme mu
Vním. na 15 (15 bodů) – úžasná hodnota, srovnatelná s jeho Obr.
Zdr 12 dává Daiovi 12 BÚ, nicméně Dai se raději vyhýbá namá�
havé práci, a tak mu BÚ snížíme na 10 (-6 bodů), což je průměrná
hodnota.
Daiova Základní rychlost je (15 + 12)/4 = 6,75. Abychom získali
Úhyb 10 a Základní pohyblivost 7 – což se hodí pro unikání nepřáte�
lům, když teleportace selže – zvýšíme mu Základní rychlost na rov�
ných 7,00 (5 bodů).
Sečteno a podtrženo, všechny tyto rysy stojí Daie 158 bodů.

Chůzi vzduchem (str. 97), vaše Pohyb�
livost ve vzduchu se rovná Pohyblivosti

Tělesná
Můžete si pro svou postavu vybrat
libovolnou výšku a váhu, kterou Vypra�
věč uzná za rozumnou pro její rasu.
Tyto volby čas od času mají význam ve
hře – například když se pokusíte vydá�
vat za jiného člověka, nosit cizí zbroj,
přejít rozpadající se most, dosáhnout na
vysokou větev, nebo se skrýt za keřem.
Jestliže jste lehčí nebo těžší, než
je pro vaši Sil obvyklé, můžete si vzít
nějakou nevýhodu související s těles�
nou stavbou. Následující tabulka udává

Tabulka tělesné stavby
Sil

6 a méně
7
8
9
10
11
12
13
14 a více
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Výškový
rozptyl
130-155 cm
138-163 cm
145-170 cm
153-178 cm
158-183 cm
163-188 cm
170-195 cm
178-203 cm
185-210 cm

na souši, protože vzduch je pro vás jako
pevná půda pod nohama.

stavba

hranice těchto nevýhod pro běžného
člověka.
Jednotlivé extrémy váhových kate�
gorií obvykle odpovídají extrémům
ve výškových kategoriích. Hodnoty se
místy úmyslně překrývají. Představte si
dva muže vysoké 170 cm a těžké 85 kg:
jeden může mít těžké kosti a být štíhlý,
druhý může mít lehké kosti a být buc�
latý. Podle množství svalové hmoty by
80kilový muž mohl mít sílu od 9 do 13 a
stále mít „průměrnou“ stavbu těla.

Ať už vážíte jakkoliv moc, nikdy si
nemusíte kupovat žádnou nevýhodu
související s tělesnou stavbou. Chceteli mít Sil 9, 152 centimetrů a 120 kg s
„průměrnou“ stavbou těla, Vypravěč by
vám to měl povolit.
Nevýhody související s tělesnou
stavbou jsou popsány níže. V některých
světech může Vypravěč k jednotlivým
nevýhodám přidat i úpravy k hodu na
reakci – to však není automatické.

––––––––––––––––––––––Váhový rozptyl podle tělesné stavby –––––––––––––––––––––
Vychrtlý
Průměrné
Nadváha
Tlustý
Velmi tlustý
20-40 kg
30-60 kg
40-80 kg
45-90 kg
60-120 kg
25-45 kg
38-68 kg
50-88 kg
58-103 kg
75-135 kg
30-50 kg
45-75 kg
60-98 kg
68-118 kg
90-150 kg
35-55 kg
53-83 kg
70-108 kg
80-125 kg
105-165 kg
40-60 kg
58-88 kg
75-115 kg
88-133 kg
115-175 kg
43-65 kg
63-98 kg
83-128 kg
95-148 kg
125-195 kg
48-75 kg
70-110 kg
93-145 kg
105-165 kg
140-220 kg
53-83 kg
78-123 kg
103-160 kg
118-185 kg
155-245 kg
58-90 kg
85-135 kg
108-178 kg
128-203 kg
170-270 kg

Tvorba postavy

Vychrtlý

-5 bodů

Máte přibližně 2/3 průměrné váhy
příslušné vaší Sil. Toto vám dává -2 k Sil,
kdykoliv odoláváte odmrštění. Dostává�
te -2 k Přestrojení – nebo ke Sledování
– pokud se snažíte sledovat někoho v
davu. Vaše Zdr nemůže překročit 14.

Nadváha

-1 bod

Máte přibližně 130 % průměrné
váhy příslušné vaší Sil Dostáváte -1 k
Přestrojení – nebo ke Sledování – pokud
se snažíte sledovat někoho v davu. Na
druhou stranu, váš nadbytečný tuk
vám dává +1 k Plavání a +1 k Sil, když
odoláváte odmrštění.

Tlustý

-3 body

Máte přibližně 150 % průměrné
váhy příslušné vaší Sil. Dostáváte -2 k
Přestrojení – nebo ke Sledování – pokud
se snažíte sledovat někoho v davu. Na
druhou stranu, váš nadbytečný tuk
vám dává +3 k Plavání a +2 k Sil, když
odoláváte odmrštění. Vaše Zdr nemůže
překročit 15.

Velmi tlustý

-5 bodů

Máte přibližně dvojnásobek prů�
měrné váhy příslušné vaší Sil. Dostává�
te -3 k Přestrojení – nebo ke Sledování
– pokud se snažíte sledovat někoho v
davu. Na druhou stranu, váš nadbyteč�
ný tuk vám dává +5 k Plavání a +3 k Sil,

Tabulka Velikostních úprav
Nejdelší
rozměr
5 cm
7 cm
10 cm
15 cm
20 cm
30 cm
50 cm
70 cm
1m
1,5 m
2m

Velikostní
úprava
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

když s odoláváte odmrštění. Vaše Zdr
nemůže překročit 13.

Velikostní úprava
(VÚ)
Velikostní úprava odráží nejdů�
ležitější rozměry dané osoby nebo před�
mětu: délku, šířku a výšku. Upravuje
hody, když se vás snaží někdo zasáhnout
v boji, a hody na vaše spatření. Z toho
plyne, že u malých bytostí jde o postih,
kdežto u velkých bytostí bonus. Ačkoliv
velcí tvorové jsou snazším cílem, kladná
VÚ jim umožňuje nakupovat Sil a Zdr
levněji použítím zvláštního omezení za
velikost (viz str. 15 a 16).
Většina lidí – a humanoidů, robotů
i jiných bytostí, které jsou podobně vel�
ké jako člověk – má VÚ 0 a může toto
pravidlo ignorovat. Nelidé používají VÚ
své rasové šablony. Na druhou stranu,

Nejdelší
rozměr
3m
5m
7m
10 m
15 m
20 m
30 m
50 m
70 m
100 m
150 m

Velikostní
úprava
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11

vaše VÚ se může lišit od rasového prů�
měru, pokud jste nedorostlí, nebo trpíte
vrozeným trpaslictvím či obrovitostí.
Když vytváříte bytost, která je větší
nebo menší než člověk, zjistíte její VÚ
tak, že si vyhledáte její nejdelší rozměr
– to bývá výška u vzpřímených bytos�
tí, například obrů, délka u protáhlých
bytostí, jako jsou kočkovité šelmy nebo
draci, a průměr u kulovitých tvorů – v
Tabulce Velikostních úprav (výše).
Jestliže nejdelší rozměr bytosti spa�
dá mezi dvě hodnoty z tabulky, odvoďte
VÚ od té vyšší hodnoty. Postavy ve tva�
ru krabice, koule nebo kapky získávají
navíc +2 k VÚ. Protáhlé krabice, jako je
většina vozidel, dostávají +1 k VÚ.
Mít nenulovou VÚ není ani výhoda,
ani nevýhoda – klady i zápory se navzá�
jem vyrovnají. Výjimkou jsou vrozené
trpaslictví nebo obrovitost, protože ty
ovlivňují tělesné proporce (především
relativní délku končetin) a mají i spole�
čenské dopady (vyčníváte v davu).

Gigantismus (+1 VÚ)

0 bodů

Jak GURPS funguje: Sil, hmota a
pohyblivost
Bylo by mnohem realističtější vypočítávat Základní pohyblivost z
poměru Sil a tělesné hmoty; například tlustá postava by se pohybova�
la pomaleji než postava průměrně stavěná. Pakliže toto chcete zavést
do hry, kupujte +1 Základní pohyblivost pro vychrtlé postavy, -1 pro
postavy s nadváhou, -2 pro tlusté postavy a -3 pro velmi tlusté postavy.
Vše za obvyklou bodovou cenu.
Ženy bývají zpravidla lehčí a slabší než muži. Toto můžete simulo�
vat tak, že si za běžnou cenu koupíte Sil o -1 nebo -2 nižší. Váhu poté
vyberte podle této nižší síly.
Vypravěč by nikdy neměl vyžadovat ani jednu z výše zmíněných
možností. Většina hráčů si chce zvolit Sil, váhu, výšku i pohlaví podle
vlastního přání, aniž by jim někdo rozkazoval.
U nelidských postav se GURPS vypořádává s tělesnou hmotou
přímo v popisu rasy. To znamená, že bytosti, které se potácí pod nad�
bytečnou tělesnou vahou, budou mít rasový postih k Základní pohyb�
livosti.

Tvorba postavy

Jste abnormálně vysokým přísluš�
níkem své rasy. Nezávisle na Sil je vaše
výška větší než ta nejvyšší možná kate�
gorie v tabulce tělesné stavby – u člově�
ka to je 210 cm. To vám dává Velikostní
úpravu +1 a +1 k Základní pohyblivosti
(dlouhé nohy). Také si můžete nakoupit
Sil a Zdr za zlevněnou cenu. Svou váhu
si zvolte z posledního řádku tabulky
tělesné stavby a zvyšte ji o 10 %.
Dostáváte -2 k Přestrojení – nebo ke
Sledování – pokud se pokoušíte sledo�
vat někoho v davu. Na druhou stranu
výška často dává bonusy k dovednosti
Zastrašování (viz str. 202). V zaostalých
světech po vás Vypravěč může chtít,
abyste si vzali Společenské stigma kvůli
své obrovitosti.
Příslušník kterékoliv rasy může být
obr. Zvětšete výšku na 125 % rasové�
ho standardu a změňte VÚ o +1. Jinak
zůstávají všechna pravidla stejná.

19

Nanismus (-1 VÚ)

-15 bodů

Jste abnormálně nízkým příslušní�
kem své rasy. Nezávisle na Sil je vaše
výška nižší než ta nejnižší možná kate�
gorie v tabulce tělesné stavby – u člově�
ka to je pod 130 cm. To vám dává Veli�
kostní úpravu -1. Svou váhu si zvolte z
prvního řádku tabulky tělesné stavby a
snižte ji o 15%.
Máte -1 k Základní pohyblivosti
(krátké nožičky). V boji se váš dosah
snižuje o 1 metr. To je částečně kvůli
tomu, že máte krátké ruce, a částečně
proto, že musíte používat zmenšené
zbraně (ať už máte jakoukoliv Sil, vaše
ruce jednoduše nejsou dostatečnou
pákou pro zvládnutí velkých zbraní).
Dostáváte -2 k Přestrojení – nebo ke
Sledování – pokud se pokoušíte sledo�

Nakupování pro
velké, tlusté, hubené a malé
Je-li vaše postava vychrtlá, tlustá nebo velmi tlustá, případně máli nevýhodu Gigantismus nebo Nanismus, nenatáhne na sebe běž�
né oblečení a zbroje! Ve velkých městech, obzvláště na TÚ6+, by se
mohl najít obchod s oblečením, které vám sedne. Jinak budete muset
zaplatit o 10 % více – v případě obrovitých nebo velmi tlustých postav
dokonce o 20 % více – a nechat si věci vyrobit na míru. Na středověké
a fantasy zbroje se tato přirážka vztahuje téměř vždy.

vat někoho v davu. V zaostalých světech
po vás Vypravěč může chtít, abyste si
vzali Společenské stigma kvůli svému
trpaslictví.

Věk
Věk i fyzický vzhled hrají klíčovou
roli v tom, jak vás ostatní lidé vnímají.
Volte tedy pečlivě. Pokud nehrajete ve
světě s mocnou magií nebo pokročilou
biotechnologií, později už si svou volbu
nebudete moci rozmyslet.

Věk
Můžete si zvolit libovolný věk, se
kterým souhlasí Vypravěč a který je
normální pro vaši rasu. Dobrodruhové
většinou spadají někam mezi kategorie
„mladý dospělý“ a „starý“ – 18 až 70 let
u lidí – nicméně v knihách můžeme
narazit na spoustu hrdinných dětí i bys�
trých 90letých veteránů.

Děti

V mnohých herních světech, pře�
devším těch založených na komiksech
nebo pohádkách, jsou děti vlastně jen
malí dospělí. V reálném světě by tato
děcka byla výjimečná. Tak či onak, i v
realistickém tažení si hráči, kteří chtějí
hrát „hrdinské“ děti, mohou své posta�
vy vytvořit normálně a nemusí je ome�
zovat.
Hráči, kteří touží po úplném realis�
mu, by měli děti vytvořit menší a méně
schopné než dospělé. Chcete-li tedy
vytvořit uvěřitelné dítě, rozhodněte se,
jaké budou jeho vlastnosti, až dospěje,
poté je snižte a nakupte si tyto snížené
hodnoty, namísto těch úplných.
Lidské batole má 30 % své dospělác�
ké Sil, 40 % budoucí obratnosti, 50 %
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Příslušník kterékoliv rasy může být
trpaslík. Snižte výšku na 75 % rasové�
ho standardu a změňte VÚ o -1. Jinak
zůstávají všechna pravidla stejná.

a krása

dospělé inteligence a Velikostní úpravu
-3. 5leté dítě má 60 % své dospělé Sil, 70
% své dospělé Obr a Int a VÚ -2. 10leté
dítě má 80 % své dospělé Sil, 90 % své
dospělé Obr a Int a VÚ -1. 15leté dítě
už má hodnoty jako dospělý. Pro děti v
jiných věkových skupinách přepočítejte
vlastní hodnoty podle výše uvedených
příkladů. Zdr zpravidla nebývá ovlivně�
no věkem, i když malé děti mohou mít
Zdr sníženo o 1 nebo podobně v porov�
nání s dospělostí. Velikostní úprava v
těchto případech nemá žádnou bodo�
vou hodnotu; jde pouze o podružný jev.
Pro nelidské rasy použijte výše zmí�
něná pravidla, ale posuňte intervaly
věkových kategorií podle toho, jakou
rychlostí stárnou příslušníci dané rasy.
Tak například pro rasu, která dosahuje
dospělosti v 36 letech místo běžných 18,
zdvojnásobte všechny uvedené věkové
kategorie. Uvedenou Velikostní úpravu
samozřejmě přičtěte ještě k VÚ zvolené
rasy.
Ve mnoha společnostech podléhají
děti nějakým zákazům a omezením.
Dítě zpravidla nemívá žádný majetek
(úroveň Na mizině; str. 25), což dává
-25 bodů, a má Společenské stigma
(slabší) (viz str. 155) za dalších -5 bodů.
Tyto rysy většinou vyvažuje přítomnost
patrona (Rodiče; 15 let a méně) v hod�
notě 30 bodů – viz Patroni (str. 72).
V průběhu času dítě vyrůstá a mělo
by si postupně vylepšovat vlastnosti až
do jejich plné hodnoty, snižovat prav�
děpodobnost výskytu patrona (a nako�
nec se ho zbavit úplně), zvyšovat své

Tvorba postavy

jmění a vykoupit Společenské stigma.
Všechny tyto změny stojí své obvyklé
množství bodů

Staříci

Když zestárnete při hře, dříve nebo
později budete muset házet na své Zdr,
abyste předešli ztrátě vlastností (viz Věk
a stárnutí, str. 444). Tyto hody se poprvé
objeví v prvním „stárnoucím bodě“ pro
vaši rasu, od druhého bodu budou stá�
le častější, od třetího ještě častější, atd.
Tyto body jsou pro lidi 50 let, 70 let a
nakonec 90 let.
Jestli ale začínáte hru v pokročilém
věku, nemáte žádné zvláštní nevýhody.
Ne každý člověk stárne dobře a poklid�
ně, avšak hrdinové jsou výjimeční a vy
si tedy můžete klidně vytvořit i zdatné�
ho a čiperného staříka. Z knih známe
mnoho příkladů takovýchto postav – a i
ve skutečném životě se občas objeví.
Chcete-li vytvořit postavu, která už
podléhá stárnutí, nejprve se rozhod�
něte, jaké byly její vlastnosti zamlada.
Poté snižte její Sil, Obr a Zdr o 10 %
ve druhém stárnoucím bodě, případně
snižte Sil, Obr a Zdr o 20 % a Int o 10
% ve třetím stárnoucím bodě. Nakonec
nakupte tyto snížené hodnoty namísto
těch původních.
Nezapomínejte, že ve mnoha spo�
lečnostech se staří lidé těší zvláštní úctě.
To můžete ztvárnit tak, že si vezmete
výhodu Společenské uznání (uctívaný)
– viz str. 86.

Fyzický vzhled
Vzhled je prakticky jenom „zvláštní
efekt“ – můžete si zvolit jakýkoliv fyzic�
ký vzhled, který uznáte za vhodné. Při�
nejmenším si poznamenejte vaši barvu
kůže, vlasů a očí (nebo jiných věcí typic�
kých pro vaši rasu: šupin, peří, tetování,
atd.). Některé rysy se však počítají jako
samostatné výhody či nevýhody.

Úrovně vzhledu

Vzhled se měří v úrovních. Větši�
na lidí má „průměrný“ vzhled za cenu
0 bodů. Dobrý vzhled dává bonusy
k hodům na reakci; to se počítá jako
výhoda a jako taková stojí body. Nepři�
tažlivý vzhled dává postihy k hodům na
reakci; to je zase nevýhoda, která vám
vrací nějaké body. Tyto úpravy reakce
se vztahují pouze na lidi, kteří vás vidí!
Lidé, kteří vás nevidí, si možná budou
muset znovu házet na reakci, až se s
vámi poprvé osobně setkají (to záleží
na Vypravěči).
Úpravy reakce za vhled ovlivňují
pouze příslušníky vaší rasy, ras velmi
podobných a také nepodobných ras,
které vaši rasu považují za přitažlivou
(ať už z jakéhokoliv důvodu). Ve všech
případech má konečné slovo Vypravěč;
lidé jsou „velmi podobní“ elfům, ale
broukovité obludy se o vzhled nějakého
človíčka budou zajímat leda v postřele�
né hře.
Děsivý: Vypadáte tak nepopsatelně
příšerně, tak neskutečně odpudivě, že
nemůžete ani jednat s běžnými smr�
telníky. To vám dává -6 na k hodům
reakci. Vypravěč může rozhodnout, že
tento rys je nadpřirozený a nedostupný
normálním postavám. -24 bodů.
Obludný: Vypadáte ohyzdně a oči�
vidně nepřirozeně. Většina lidí se k vám
chová spíš jako k obludě než jako ke
člověku. Dostáváte -5 k hodům na reak�
ci. Také tento rys nemusí být dostupný
normálním postavám. -20 bodů.
Šeredný: Můžete mít jakýkoliv odpu�
divý tělesný rys, který vás jen napadne:
závažnou kožní chorobu, vypouklé oči...
ideálně několik věcí najednou. Dostává�
te -4 k hodům na reakci. -16 bodů.
Ošklivý: Jako výše, akorát to není
tak zlé – možná máte jen zacuchané
mastné vlasy a zkažené zuby. Dostáváte
-2 k hodům na reakci. -8 bodů.
Neatraktivní: Vypadáte tak nějak
nepřitažlivě, i když na vás není nic,
na co by šlo poukázat. Dostáváte -1 k
hodům na reakci. -4 body.
Průměrný: Váš vzhled vám nedá�
vá žádné úpravy na reakci, ani dobré,
ani špatné – snadno splynete s davem.

Člověk si o vás udělá obrázek vyloženě
podle vašeho chování. Když se budete
usmívat a jednat přátelsky, budou si vás
pamatovat jako příjemnou osobu. Jestli
se budete mračit a mudrovat, budete
pro ně naopak nepřitežliví. 0 bodů.
Atraktivní: Neúčastníte se sice sou�
těží krásy, ale rozhodně vypadáte dob�
ře. Dostáváte +1 k hodům na reakci. 4
body.
Pohledný: Soutěží krásy se můžete s
klidným svědomím účastnit. Dostáváte
+4 k hodům na reakci u lidí, které při�
tahuje vaše pohlaví; pro ostatní je to +2.
12 bodů.
Krásný: Soutěží krásy se účastníte a
pravidelně je vyhráváte. Dostáváte +6 k
hodům na reakci u lidí, které přitahuje
vaše pohlaví; pro ostatní je to +2. Výjimka: Příslušníci stejného pohlaví, kteří
mají důvod znelíbit si vás (tj. sami mají
alespoň -4 při hodech na reakci), pohrdají vaším dobrým vzhledem a reagují
s -2. Navíc vás pravděpodobně budou
obtěžovat různí přátelští ožralové, otro�
káři, hledači talentů a jim podobní. 16
bodů.
Oslnivý: Jste „ideálním jedincem“.
Dostáváte +8 (!) na reakci u lidí, které
přitahuje vaše pohlaví; pro ostatní je to
+2. Všechny negativa krásného vzhledu
přetrvávají. Vypravěč si tento rys může
vyhradit pro anděly, bohy a podobné
bytosti. Taková stvoření často navíc
mají i Charisma (str. 41) nebo Hrůzo�
strašnost (str. 93). 20 bodů.

Zvláštní vylepšení

Zvláštní možnosti

Módní cit

Navíc ke zmíněným úrovním vzhle�
du je možné si přibrat i následující rysy,
které nestojí žádné body:
Androgyn: Vypadáte-li pohledně
nebo lépe, můžete se rozhodnout, že se
líbíte oběma pohlavím. V tom případě
dostanete jednotný bonus na reakci,
který se neodvíjí od pohlaví: +3 pro
pohledné postavy, +4 pro krásné posta�
vy a +5 pro ty oslnivé.
Působivý: Máte-li alespoň atraktivní
vzhled, můžete si zvolit, že váš působivý
vzhled se neprojevuje jako sexuální při�
tažlivost – prostě v sobě máte „náboj“,
který zaujme každého. Typickým pří�
kladem by byli ošlehaní veteráni nebo
tygři. Jestliže je váš vzhled pohledný
nebo lepší, použijte „jednotné“ bonusy
uvedené u androgynů.

Tvorba postavy

Univerzální: Vaše úprava reakce
působí na každého, s kým se setkáte,
nezávisle na rase. Jestliže je váš vzhled
pohledný nebo lepší, použijte „jednot�
né“ bonusy uvedené u androgynů. Ten�
to rys je nejvíce běžný u šeredných a
ještě ošklivějších monster na straně jed�
né a u atraktivních či hezčích božských
bytostí nebo víl na straně druhé. Vypra�
věč jej může znepřístupnit obyčejným
smrtelníkům. +25 %.

Zvláštní omezení

Katalogový vzhled: Toto omezení je
možné připojit ke každému vzhledu
lepšímu než atraktivnímu. Díky použití
magie nebo velmi pokročilé technologie
nyní vypadáte jako standardní archetyp
nebo nějaká slavná osobnost. Jste stejně
atraktivní jako předtím, akorát pro lidi
z vaší kultury klesají všechny úpravy
na polovinu – tohle už všechno dávno
viděli. („Koukněte! Další miss Universe
2003!“) -50 %.

Další fyzické
charakteristiky
Vzhled je možné ovlivnit i jinými
věcmi než jen atraktivitou (či šerednos�
tí). Můžete si také vzít libovolné z násle�
dujících rysů, nezávisle na tom, jaká je
úroveň vašeho vzhledu.

5 bodů

Váš image je vždycky o krůček před
ostatními. Máte jedinečnou schopnost
atraktivně se vyšnořit, byť byste po ruce
měli jen ty nejlevnější a nejnezajímavěj�
ší materiály. Získáváte tak +1 k hodům
na reakci, pokud máte možnost předem
se připravit. Také můžete obléci někoho
jiného a dát mu bonus +1 k reakcím.

Záměna totožnosti

-5 bodů

Často si vás pletou s někým jiným.
Přátelé vašeho „dvojníka“ se vám svěřu�
jí s věcmi, které byste radši nevěděli, a
jeho známí s vámi jednají tak zvláštně,
až to někdy leze na nervy. A co hůř, jdou
po vás jeho nepřátelé! Časem se vám
možná podaří všechno to vysvětlit, ale
budete se muset snažit.
Jestliže všichni příslušníci vaší rasy
vypadají úplně stejně, nedostáváte
Záměnu totožnosti. Místo toho půjde o
bizarní znak vaší rasy (viz Znaky a zapovězené rysy, str. 261).
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Nechutný zlozvyk

tazii těch zpustlíků, kteří po nich touží.

Zpravidla, nebo dokonce vždy, svým
chováním odpuzujete ostatní. Nechut�
ný zlozvyk stojí -5 bodů za každé -1,
které dostáváte k hodům na reakci. Při
tvorbě postavy si vymyslete, jaký přesně
bude váš zlozvyk, a spolu s Vypravěčem
jej obodujte. Postih se uplatňuje pouze
tehdy, když si cizí postava vašeho zlo�
zvyku všimne.

Postih k hodům na reakci platí pou�
ze na příslušníky vaší rasy. Je na Vypra�
věči, aby si poradil s těmi ostatními.
Ustavičné slintání sice může štvát ostat�
ní lidi, ale Marťan si toho ani nevšimne
– a trollovi by to možná přišlo roztomi�
lé. A samozřejmě že celá rasa se může
chovat způsobem, který se nelíbí jiným
rasám. Tyto „nechutné rasové zlozvyky“
fungují úplně stejně.

-5, -10 nebo -15 bodů

Příklady: Tělesný zápach, neustálé
škrábání nebo falešné pobrukování by
daly -1 k reakcím a stály by -5 bodů kaž�
dý. Časté oplzlé vtipy nebo plivání na
podlahu by vám vynesly -2 k reakcím a
stály by po -10 bodech. Zlozvyky za -15
bodů (-3 k reakcím) necháváme na fan�

Nepřirozený vzhled

-1 bod/úroveň

Celkově vzato jste „normální“, ako�
rát na vašem vzhledu je něco znepo�
kojujícího. Abyste měli nárok na body,
musí tento rys být nepřirozený pro vaši

Příklad tvorby postavy (pokračování)

Následující pasáže se zabývají tech�
nologickou pokročilostí vaší společnos�
ti, její kulturou a jazyky. Je výhodou být
technologicky na výši, kulturně vzděla�
ný nebo mít talent na jazyky. Nedostatky v těchto oblastech se mohou projevit
jako veliká nevýhoda.

Technologická
úroveň (TÚ)
„Technologická úroveň“ (TÚ) je čís�
lo, které vyjadřuje míru technologické
vyspělosti. Čím pokročilejší ta která
společnost je, tím větší má TÚ; příkla�
dy ze Země viz Technologická úroveň a
počáteční jmění (str. 27). Vypravěč vám
sdělí TÚ vašeho světa. Určitě si ji pozna�
menejte, protože ovlivňuje dostupnost
některých rysů – především dovedností
– a vybavení.
Také postavy mají svou TÚ. Ta se v
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5 bodů

pozadí

jejich případě odvíjí od společnosti, s níž
jsou nejvíce obeznámeny. Pokud nejste
nijak zvláštně zaostalí nebo pokročilí,
poznamenejte si TÚ vašeho světa jako
svoji TÚ a pokračujte dál.
V některých taženích se však vaše
osobní TÚ může lišit od zbytku herní�
ho světa. Svět může mít celkově TÚ 8,
ale jedna pokročilá civilizace už třeba
dosáhla TÚ 9, zatímco některé zaostalé
oblasti stále zůstávají na TÚ 7. Techno�
logická úroveň cestovatelů vesmírem,
časem či dimenzemi se klidně může
radikálně lišit od TÚ světa, v němž se
zrovna pohybují.
Mít nadstandardní TÚ je výhoda;
naopak nižší TÚ se počítá jako nevýho�
da.

Nízká TÚ

-5 bodů/TÚ pod světovou TÚ

Vaše osobní TÚ je nižší, než je v
herním světě obvyklé. Začínáte bez

Tvorba postavy

Politováníhodný

Už je to tak, když se na vás lidi podí�
vají, z nějakého důvodu vás začnou lito�
vat. Získáváte +3 k reakcím lidí, kteří si
myslí, že patříte k bezbranným, slabým
a potřebným (což vylučuje lidi s nevý�
hodou Necita). V kombinaci s nadprů�
měrným vzhledem najednou vypadáte
„rozkošně“, namísto „sexy“; ve spojení
s podprůměrným vzhledem jste zase
„roztomile šerední“, něco jako buldok.

Chceme, aby na Daiovi nebylo nic, čeho by se oko mohlo chyt�
nout – zloději, kteří vyčnívají z davu, nevydrží dlouho. Takže zvolíme
průměrnou tělesnou stavbu. Pro Sil 8 to znamená výšku mezi 145
a 170 cm, šířku v rozmezí 45 až 75 kg. My vybereme 165 cm a 58
kg. I Daiův vzhled necháme průměrný. A protože Dai je průměrný ve
všech ohledech, bude jeho vzhled stát přesně 0 bodů. Celková bodová
hodnota zůstává na 158 bodech.

Společenské

rasu. Špičaté uši nebo oči jako řeřavé
uhlíky by byly nepřirozené pro člověka,
nikoliv však pro démona z pekel. Musíte také určit, jak jste ke svémum zjevu
přišli: jestli magickou kletbou, operací
nebo třeba vzácnou nemocí.
Nepřirozený vzhled nemusí být
nutně odpuzující (a jestli je, můžete si
rovnou vzít body za špatný vzhled), ale
rozhodně nebudete moci zapadnout
do davu a lidé si vás snáze zapamatují.
Každá úroveň, až do maxima pěti úrov�
ní, dává -1 k Přestrojení a Sledování.
Lidé, kteří se vás snaží poznat nebo sle�
dovat, naopak dostávají bonus +1 (ano,
i k jejich hodům na Pozorování a Sle�
dování), leda že byste zapadli do davu
stejně vypadajících lidí.

jakýchkoliv znalostí (nebo implicitních
dovedností) z vyšší TÚ. Časem se při
hře můžete naučit vyspělejší doved�
nosti založené na Obratnosti (ovládání
vozidel, zbraní, atd.), pokud najdete
učitele, ovšem ne dovednosti založené
na Inteligenci – váš způsob přemýšlení
se zásadně liší. Chcete-li se zbavit toho�
to omezení, musíte nevýhodu vykoupit
a zvýšit si TÚ. To zpravidla vyžaduje
zdlouhavé přeučování (viz Kapitola 9).

Vysoká TÚ

5 bodů/TÚ nad světovou TÚ

Vaše osobní TÚ převyšuje obvyk�
lou úroveň herního světa. Hru můžete
začít s dovednostmi až do vaší TÚ. To je
obzvlášť užitečné, pokud máte přístup
i k patřičnému vybavení (viz Technologická úroveň a vybavení, str. 27), ačko�
liv třeba znalost modernější medicíny
nebo vědy se hodí vždy, nezávisle na
vybavení.

Kultura
Automaticky se vyznáte ve spole�
čenských reáliích jedné kultury, kterou
si zvolíte. Při komunikaci s příslušníky
této kultury nedostáváte žádné postihy
k dovednostem. Seznam kultur, z nichž
si můžete vybírat, vám předloží Vypra�
věč (nebo vás nechá vymyslet si vlastní
– mnozí Vypravěči si cení, když se hráči
podílí na tvorbě herního světa).
Při kontaktu s kulturou, v níž se
nevyznáte, dostáváte postih -3 ke všem
dovednostem úzce souvisejícím s kul�
turou. K těm patří Diplomacie, Etiketa,
Gestikulace, Heraldika, Hodování, Hry,
Kriminologie, Obchodování, Odhale�
ní lži, Poezie, Politika, Protřelost, Psy�
chologie, Sexappeal, Sociologie, Tanec,
Velení, Veřejné projevy, Vyučování,
Výřečnost, Zastrašování a Znalectví.
Chcete-li se tohoto postihu zbavit, kup�
te si následující výhodu:

Kulturní zběhlost

1 nebo 2 body/kultura

Vyznáte se i v jiných kulturách než
jen v té vlastní, tudíž nemáte postih -3
k dovednostem. Tato výhoda stojí 1 bod
za kultury stejné (nebo velmi podobné)
rasy, nebo 2 body za zcela cizí kultury.
Aby nedošlo k přehnanému nárůs�
tu bodové hodnoty, měl by Vypravěč

volit širší definice kultury, například
východoasijská, muslimská, západní,
atd. Samotný národ by musel být velice
odlišný, aby si vysloužil vlastní kultur�
ní skupinu. Ve fantasy světech možná
Vypravěč vytvoří jednu kulturu pro
každou rasu; ve futuristických hrách
mohou mít celé planety či dokonce
galaktická impéria společnou, jednoli�
tou kulturu.
Další možnosti viz Kulturní pžizpůsobivost (str. 46).

Jazyk
GURPS předpokládá, že většina
postav umí mluvit a psát ve svém rod�

ném jazyce. Tato schopnost nic nestojí,
i když byste si ji měli alespoň pozna�
menat na deník postavy; např. „Čeština
(Rodná) [0]“.
Zbytek této sekce je důležitý, pou�
ze pokud chcete komunikovat ve více
než jednom jazyce (výhoda), nebo když
máte problémy s vlastní řečí (nevýho�
da).

Stupeň porozumění

Bodová hodnota, kterou musíte
zaplatit za každou novou řeč, závisí na
vašem „stupni porozumění“: ukazate�
li, na kolik dobře daný jazyk ovládáte.
Jsou celkem čtyři stupně porozumění:

Inteligence a jazyky
Uvedená pravidla platí pro inteligentní bytosti. Musíte mít Int ale�
spoň 6, abyste zadarmo dostali rodnou řeč a byli schopni se učit no�
vým jazykům. Inteligence však ještě nezaručuje fyzické předpoklady
pro mluvení – také můžete spoléhat pouze na znakovou řeč.
Postavy s Int 5 a nižší nedostávají rodný jazyk zdarma a nemohou se učit jazyky. Dokáží chápat a projevovat pouze nejzákladnější
myšlenky a emoce. Je však možné naučit je poslouchat příkazy – viz
Kapitola 16.

Tvorba postavy
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Vůbec: V daném jazyce nezmůžete
naprosto nic. Právě tenhle stupeň se
automaticky používá, pokud na cizí řeč
neutratíte žádný bod – vážně si nemusí�
te zapisovat všechny jazyky, které neu�
míte! 0 bodů/jazyk.
Lámaně:
Dovedete
rozpoznat
důležitá slova a rozumíte jednoduchým
větám, když vám je řeknou pomalu.
Máte -3 ke všem dovednostem závise�
jícím na řeči, například Psaní, Rych�
ločtení, Veřejné projevy, Výřečnost,
Vyučování a Výzkum. To se dvojnásobí
na -6 při uměleckých dovednostech, jež
spoléhají na krásu jazyka (Poezie, Zpěv,
atd.). V zátěžových situacích – např. při
boji nebo hodu na reakci – musíte nej�
prve uspět v hodu na Int, abyste rozu�
měli, nebo aby vám bylo rozumět. Při
neúspěchu nezískáte žádné informace,
ale můžete to zkusit znovu. Kritický
neúspěch znamená, že věc pochopíte
nebo sdělíte úplně jinak! Další postihy
ve výši -2 až -8 můžete dostat za rych�
lou řeč, špatné telefonní spojení, atd.
Rodilí mluvčí, kteří nemají rádi cizince
(viz Nesnášenlivost, str. 140), reagují s
dalším -1. 2 body/jazyk.
S přízvukem: Dokážete plynule

komunikovat, dokonce i pod tlakem.
Vaše řeč a psaní je nicméně dost svéráz�
ná a je zřejmé, že nejste rodilý mluvčí.
Dostáváte -1 k dovednostem závisejí�
cím na jazyku a -2 k uměleckým doved�
nostem. Nedostáváte žádné další posti�
hy od rodilých mluvčích, ovšem také se
nemůžete vydávat za místního (což by
mohl být problém pro rádoby špióny).
4 body/jazyk.
Dokonale: Daný jazyk už máte dob�
ře zažitý a ovládáte i úsloví a pořekadla.
Dovedete v něm dokonce i přemýšlet. K
dovednostem nedostáváte žádné posti�
hy. Hru začínáte s jedním jazykem na
této úrovni zdarma (to je váš rodný
jazyk). Pakliže si koupíte dokonalost i v
nějaké cizí řeči, můžete se hravě vydá�
vat za rodilého mluvčího. 6 bodů/jazyk.

Výjimečné nadání a
neschopnost

Skvělí řečníci, spisovatelé a jiní mis�
tři jazyka by měli začínat s dokonalým
porozuměním a poté se naučit doved�
nosti jako Psaní nebo Veřejné projevy
na vysokých stupních.
Nezvdělanci, kteří si sotva poradí

Přízvuky
Jestliže je¨vaše mluvená řeč lámaná nebo lepší, můžete se pokusit
napodobovat oblastní přízvuky. Abyste někoho ošálili, musíte vyhrát
v rychlém porovnání svého Herectví (str. 174) nebo svých Mimiker
(Řeč) (str. 210) se soupeřovou Int. Na stupni „lámaně“ dostáváte
postih -6 a na stupni „s přízvukem“ postih -2… stejné postihy dostává
posluchač, pokud také neumí jazyk dokonale.
Každý přízvuk vyžaduje vlastní zběhlost (viz str. 169) pro Herectví
a Mimikry. Abyste si mohli zapamatovat nový přízvuk, musíte mu
naslouchat v mluvené řeči alespoň jednu hodinu a uspět v hodu na
Int nebo Lingvistiku (cokoliv je větší). Dostáváte bonus +5 za Eidetic�
kou paměť a +10 za Fotografickou paměť (viz Eidetická paměť, str.
51).

Lámaně s lámanou
Může se stát, že vy i osoba, s níž mluvíte, ovládáte jazyk pouze
lámaně. V tom případě bude dorozumění velice obtížné. Navíc jde
rozhodně o „zátěžovou situaci“. Každý z vás musí uspět v hodu na Int
za každý kus informace; uplatňují se obvyklé úpravy. Pokud uspějete
oba dva, podařilo se vám pochopit se navzájem. Když neuspěje jeden
z vás, nerozumíte si. Avšak stane-li se, že neuspějete oba dva, poslu�
chač si sdělení vyloží špatně. To může vést k trapným i nebezpečným
situacím, dost možná pro oba z vás. Nechť Vypravěč popustí uzdu
své fantazii.
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s rodným jazykem, by si měli koupit
nižší stupně porozumění a brát je jako
nevýhody. Bodová cena odpovídá roz�
dílu mezi „dokonalostí“ a zakoupeným
stupněm, takže například lámaná rod�
ná řeč by byla nevýhoda za -4 body.

Jazyk mluvený
a psaný

U bodových hodnot se předpo�
kládá, že dovedete psát i mluvit zhru�
ba stejně dobře. Jestliže se však vaše
schopnosti mluveného a psaného slova
liší, vezměte si stupeň porozumění pro
každou z nich zvlášť a snižte ceny na
polovinu. Například kdybyste se naučili
francouzsky jenom z knížky, měli byste
„Francouzština: Mluvená (vůbec)/Psa�
ná (dokonale) [3]“.

Gramotnost

Váš stupeň porozumění v psané řeči
určuje, nakolik jste v daném jazyce gra�
motní.
Gramotnost znamená porozu�
mění textu „s přízvukem“ nebo lepší.
Dokážete schopně a v plné rychlosti číst
i psát.
Pologramotnost je porozumění tex�
tu na stupni „lámaně“. Pologramotné
osobě by trvalo 3 minuty, než by přečet�
la toto souvětí, a ještě by si musela hodit
na Int, jestli mu porozuměla správně!
Některá slova budou pro pologramot�
nou osobu vždy nesrozumitelná – a
taková by se našla i v tomto odstavci.
Negramotnost znamená, že tex�
tu nerozumíte vůbec. V tom případě
opravdu neumíte číst! Cedule, svitky,
knihy, poznámky v mapách (ne však
mapy samotné), ty všechny jsou pro vás
naprosto nesrozumitelné. Hráč samo�
zřejmě může psát lístečky pro Vypra�
věče (a naopak), ale jeho postava psát
nesvede.
Na TÚ 4 a nižší je docela možné
prožít celý život, aniž byste potřebovali
takové srandičky jako čtení a psaní. V
takových světech je negramotnost nebo
pologramotnost normální. Většina lidí
rozumí mluvené řeči dokonale, kdežto
textu vůbec nebo lámaně.
Negramotnost ve vaší rodné řeči –
Mluvená (dokonale)/Psaná (vůbec) – je
nevýhoda za -3 body. Pologramotnost
– Mluvená (dokonale)/Psaná(lámaně)
– stojí -2 body. Vypravěč by tyto body
neměl počítat do limitu nevýhod, pokud
je to negramotnost běžná.

Příklad tvorby postavy (pokračování)
Dai pochází se světa s TÚ 3 (středověk), ale to už je jenom „dopl�
ňující informace“ – jeho učitelé z ISWAT tento nedostatek dávno
napravili. V tuto chvíli tedy žije na TÚ 8, což je standard pro daný
herní svět. Cena pro TÚ, která odpovídá standardu světa, je 0 bodů.
Dai se vyzná v kultuře světa Zamie a ovládá jeden z jeho jazyků:
engličtinu. To ho stojí 0 bodů; každá postava dostává jednu kulturu a
jeden jazyk zdarma. Ovšem Dai se také vyzná v kultuře světa, v němž
sídlí ISWAT, a mluví obstojnou angličtinou. Kulturní zběhlost stojí 1
bod a Angličtina (s přízvukem) je za další 4 body.
Dai tedy utratí celkem 5 bodů za své společenské pozadí. Tím se
jeho současná bodová hodnota zvedá na 163 bodů.

Znaková řeč

Skutečná znaková řeč – např. česká
znaková řeč – je velmi složitá a pomocí
ní je možné sdělit takřka cokoliv. Ber�
te ji jako jakýkoliv jiný jazyk s jedním

podstatným rozdílem: znaková řeč má
jen jednu podobu (znaková) namísto
dvou (mluvená a psaná). Proto také sto�
jí polovinu bodů: 1 bod za „lámanou“,
2 body za „s přízvukem“ a 3 za „doko�
nalost“.

Jmění
Nyní potřebujete blíže určit své mís�
to ve společnosti: Kolik máte vlastně
peněz, jaká privilegia užíváte a jak na
vás reagují ostatní?

Jmění
Jmění je věc relativní. Průměrný
Čech si žije ve větším luxusu než stře�
dověký král, i když ve sklepě má asi o
trochu míň zlata. Všechno se odvíjí od
herního světa – viz Technologická úroveň a počáteční jmění (str. 27). Ve větši�
ně světů je rozpětí obvyklého počáteč�
ního mění celkem vysoké, přičemž vaše
zaměstnání a příjem se určují podle
dovedností. Více informací viz Ekonomika (str. 514).
Osobní bohatství se měří ve „stup�
ních jmění“. Průměrný stupeň nestojí
žádné body a zaručuje vám životní styl
obvyklý pro váš herní svět. Zbytek těch�
to pravidel se zabývá postavami, které
jsou chudé či bohaté, mají velký příjem
i bez práce, nebo se topí v dluzích.

Jmění

Postavy s Hluchotou (str. 129) nebo
Němotou (str. 125) začínají se znalostí
psané a znakové řeči v jednom jazyce
– obojí umí dokonale – místo psané
a mluvené řeči. Postavy negramotné
nebo s antitalentem na znakové řeči
si mohou nakoupit nevýhody běžným
způsobem.

Učení se jazykům

Chcete-li se naučit nový jazyk,
použijte pravidla pro výuku dovednos�
tí (str. 292): 200 hodin studia vám dá 1
charakterový bod k útratě. Pamatujte,
že učení se jazykům je čtyřikrát obtížnější bez učitele.
Jestli žijete v cizí zemi a neustále
mluvíte jejím jazykem, berte to jako
ekvivalent 4 hodin studia denně. Není
třeba trávit studiem další čas, samozřej�
mě pokud netoužíte po rychlejším tem�
pu. Tímto způsobem získáte každých
50 dní jeden charakterový bod k utrace�
ní v daném jazyce.

a vliv
Různé

Nadprůměrné jmění je výhoda;
znamená to, že hru začínáte s několi�
kanásobně větším bohatstvím, než je
ve vašem herním světě běžné. Oproti
tomu podprůměrné jmění je nevýhoda,
kvůli níž začínáte hru pouze se zlom�
kem obvyklého majetku. Podrobnější
význam toho kterého stupně jmění
bude upřesněn v příručkách k herním
světům.
Na mizině: Nemáte zaměstnání,
nemáte žádný příjem, nemáte peníze,
nemáte vlastně nic kromě oblečení a
bot. Buď jste nezpůsobilí k práci, nebo
nikde nejsou žádné pracovní pozice k
mání. -25 bodů.
Chudý: Vaše počáteční jmění je 1/5
ze společenského průměru. Kdejakou
práci nemáte šanci dostat a když už
nějakou najdete, je bídně placená. -15
bodů.
Nemajetný: Vaše počáteční jmění je
jenom poloviční než obvyklé. Můžete
dělat jakoukoliv práci (je možné být i
nemajetným doktorem nebo hercem),
ale stejnak si moc nevyděláte. To by
odpovídalo například studentovi z 21.
století. -10 bodů.
Průměrný: Standardní stupeň jmě�
ní, jak je popsáno výše. 0 bodů.
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Majetný: Sice pořád musíte chodit
do práce, ale i tak si žijete lépe než vět�
šina ostatních. Vaše počáteční jmění je
dvakrát větší než obvyklé. 10 bodů.
Zámožný: Začínáte s pětinásobkem
průměrného jmění a žijete si jako prase
v žitě. 20 bodů.
Velmi zámožný: Vaše počáteční
jmění je 20krát větší než průměr. 30
bodů.
Nestoudně bohatý: Vaše počáteč�
ní jmění je 100krát větší než průměr.
Můžete si koupit, cokoliv si usmyslí�
te, aniž byste se ohlíželi na cenu. 50
bodů.
Multimilionář: Na popis vašeho
bohatství jsou všechna slova krátká. Za
každých 25 bodů, které utratíte nad 50
bodů za „nestoudně bohatého“, zná�
sobte své počáteční jmění dalšími dese�
ti. Multimilionář 1 tedy stojí 75 bodů a
má 1000násobek průměrného jmění.
Multimilionář 2 stojí 100 bodů a má
10.000násobek obvyklého jmění, a tak
dále. 50 bodů + 25 bodů/úroveň Multimilionáře.

Jmění a postavení

V některých herních světech (viz str.
28) se společenské postavení úzce pojí
s bohatstvím. Pokud jste v podobných
světech Majetní a výše, získáváte zdar�
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ma +1 k postavení. Tento bonus se zvět�
šuje na +2 za Multimilionáře 1 a +3 za
Multimilionáře 2. Žádné větší bohatství
nepřinese víc než +3 k postavení.

Nezávislý příjem

1 bod/úroveň

Máte nějaký zdroj příjmů, a nepo�
třebujete přitom pracovat: může jít o
cenné listiny, pojistný fond, peníze z
nájmu, desátky, důchod, atd. Měsíčně
vám to vynáší 1 % z vašeho počáteční�
ho jmění za každou úroveň tohoto rysu,

až do maxima 20 % (za cenu 20 bodů).
Pokud vám plynou peníze z investic,
musíte určit jejich cenu; tento rys před�
pokládá, že nemůžete nebo nechcete
měnit výši svých investic.
Tento rys nezávisí na stupni jmění.
Nestoudně bohaté dědictví je sice nezá�
vislý příjem… ale to jsou i důchod prů�
měrného člověka nebo sociální dávky
chudého nezaměstnaného.
Nezávislý příjem velmi často zna�
mená, že nemáte „skutečné“ zaměstná�
ní a místo toho žijete ze sociálních nebo
důchodových dávek. Přesto je možné

Počáteční jmění
„Počáteční jmění“ je celkovým součtem vašeho majetku a peněz.
Začněte s takovým množstvím peněz, které přísluší vašemu stupni
jmění pro daný herní svět. Nakupte si veškerý majetek, s nímž chcete
začínat (viz Kapitola 8, případně se poraďte s tabulkami vybavení pro
ten který svět). Zbytek se bere jako vaše „bankovní konto“.
Jestliže máte usedlý životní styl, pak by v zájmu realističnosti mělo
80 % vašeho počátečního jmění jít do domova, ošacení, a podobně,
takže vám zbývá 20 % na „dobrodružné“ vybavení. Vedete-li potul�
ný život (zálesák, královský posel, svobodný kupec, atd.), nebo jste-li
chudí, může vám Vypravěč povolit utratit veškeré počáteční jmění za
přenosný majetek.
Vypravěč by neměl povolit bohatým postavám, aby sponzorovaly
své chudé společníky. Tím by totiž podprůměrné jmění ztratilo smy�
sl a šlo by pouze o „body zadarmo“. Je ale přípustné, aby si bohaté
postavy najaly ty chudé. V takovém případě by měl Vypravěč dávat
jasně najevo – například prostřednictvím reakcí cizích postav („Takže
ty jsi akorát najatý pomocník, jo?“) – že chudší postava získala body
za nevýhodu tím, že se vzdala části své nezávislosti.

Výměna bodů za peníze
Jestliže potřebujete trochu peněz navíc, můžete si je koupit za cha�
rakterové body – ať už při tvorbě postavy nebo během hry. Každý bod
vám vynese 10 % z obvyklého počátečního jmění pro váš svět. Takto
získané peníze je možné ušetřit, investovat, prohrát, utratit, zkrátka
cokoliv. Smíte takto utratit, kolik bodů jen chcete, ovšem jestli plánu�
jete překročit 10 bodů, můžete si rovnou koupit výhodu Majetný a
vyjde vás to lépe.
Když si kupujete vyšší stupeň jmění, zapíšete si investované body
do deníku postavy. Body vyměněné přímo za peníze se však nezapi�
sují – jednoduše o ně přijdete. Proto když si nakoupíte peníze během
tvorby postavy, bude vaše postava mít nižší bodovou hodnotu než
postavy spoluhráčů (na druhou stranu máte víc peněz!).
Je taktéž možné utratit body za konkrétní vybavení, jestliže to
odpovídá konceptu vaší postavy. Viz Příznačné vybavení, str. 85.

Pozdější výdělky
Buď se budete spoléhat, že si peníze vyděláte během dobro�
družství, nebo si můžete sehnat zaměstnání (viz str. 516). Uvědomte
si ale, že v některých světech je nezaměstnanost příčinou podezíra�
vých pohledů a špatných hodů na reakci.
Když chudá postava zbohatne, Vypravěč by měl vyžadovat, aby
vykoupila svou nevýhodu charakterovými body – viz str. 121.
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mít nezávislý příjem i pořádnou práci; v
tom případě sečtěte oba příjmy dohro�
mady. Jste-li majetní, nezávislý příjem
vám umožní pracovat méně než kla�
sickou pracovní dobu (např. 10 hodin
týdně místo 40, za 1/4 obvyklé mzdy), a
přesto si žít dobře.

Dluh

-1 bod/úroveň

Dlužíte peníze. Může jít o úvěr,
daňové nedoplatky, alimenty… také tře�
ba peníze pro vyděrače… a nebo výpal�
né pro mafiány. Každopádně musíte
měsíčně platit 1 % svého počátečního
jmění za každou úroveň tohoto rysu, až
do maxima 20 % (za 20 bodů). Dluh si
můžete vzít ke každému stupni jmění,
jen ne, když jste na mizině. Nejeden
multimilionář je solidně zadlužen!
Od vašeho měsíčního příjmu se
odečítají pravidelné platby. Jestli nedo�
kážete pokrýt dluh se svých zisků, bude�
te muset sáhnout do svých rezerv, vzít si
druhé zaměstnání, nebo začít krást.
No a jestli nemůžete – nebo nechcete
– zaplatit, dostanete se do maléru. Ban�
kovní úvěry mohou vést až k exekuci
vašeho majetku, neplacené alimenty,
pokuty nebo daně vás zase naženou
před soud. A dlužíte-li peníze mafii,
možná proti své vůli skončíte jako
její poskok. To v tom lepším případě
– v tom horším se budete učit plavat s
betonovými botkami. Vypravěč nechť
je kreativní!
Předpokládá se, že se svých závaz�
ků nemůžete jen tak jednoduše zbavit.
Abyste se zbavili Dluhu, budete potře�
bovat víc než jen peníze – potřebujete
také vykoupit body a vymyslet si logické
vysvětlení pro Vypravěče.

Reputace
Je možné stát se natolik známým,
že se vaše reputace stane výhodou nebo
nevýhodou. To ovlivňuje hody nehráč�
ských postav na reakci (viz str. 494).
Reputace se skládá ze čtyř částí: jsou
to podrobnosti, úprava reakce, ovlivnění
lidé a šance na rozeznání.

Podrobnosti

Bližší podrobnosti o vaší reputaci
jsou jen a jen na vás; můžete být známi
pro svou statečnost, sveřepost, požírá�
ní zelených hadů, zkrátka pro cokoliv,
co vás jen napadne. V každém případě
ovšem musíte něco vymyslet. Reputace
znamená být znám kvůli nějaké zají�
mavé věci, neexistuje nic jako „obecná“
reputace.

Úprava reakce

Určete, jakou úpravu k reakcím
budou dostávat lidé, kteří vás rozpoznají. To ovlivňuje základní bodovou hodnotu vaší reputace. Každé +1 k reakcím
(do maxima +4) stojí 5 bodů. A naopak,
každé -1 k reakcím (do maxima -4) stojí
-5 bodů.

Ovlivnění lidé

N� bodovou hod�o�u v�ší ���pu������
má vliv i to, kolik lidí o vás již slyšelo.
Téměř všichni ve vašem herním světě (ale ne osoby z jiných světů a vesmírů
– alespoň dokud se s vámi nepotkají):
x1.
Téměř všichni ve vašem herním svě��� kromě ���d�é v��l�é s�up��y (vš���h��
kromě Američanů, všichni kromě elfů,
všichni kromě přistěhovalců z jiných
dimenzí): x2/3 (zaokrouhleno dolů).
Velká skupina lidí (všichni přívrženci jednoho náboženství, všichni žoldáci,
všichni řemeslníci, apod.): x1/2 (zaokrouhleno dolů).
Malá skupina lidí (všichni kněží jednoho boha, všichni angličtí mágové):
x1/3 (zaokrouhleno dolů).
Pakliže je skupina lidí ovlivněných vaší reputací tak malá, že – podle
Vypravěčova názoru – v běžném dobrodružství na nikoho takového nena���í���, ���s�o�í vás ���pu������ ��� bod.
Všechno záleží na herním světě: například žoldnéři jsou někde běžní, jinde je
s�o�o ���po��á���.

Šance na rozeznání

Buď váš zjev, nebo vaše jméno je dost
��ámé �� �o, �by s� l�dé
há���l� �� ���pu�����, �d��
l�p�� vás �áhodu ���po�
znají. Hoďte jednou pro
každého člověka nebo
m���ší s�up���u l�dí, s
nimiž se setkáte. V případě velkých skupin
může Vypravěč házet i
vícekrát. Pravděpodob�os�, s ���ou vás l�dé
rozpoznají, ovlivňuje
bodovou hod�o�u v�ší
reputace:
Vždy: x1.
Občas (při hodu
10 a méně): x1/2 (zaokrouhleno dolů).
Výjimečně
(při
hodu 7 a méně): x1/3
(zaokrouhleno dolů).

Technologická úroveň
a počáteční jmění
Technologická úroveň (str. 22) určuje vaše počáteční jmění, jelikož
pokročilejší společnosti bývají také bohatší. Níže je uveden seznam
jednotlivých TÚ a doporučovaných výší počátečního jmění.
TÚ 0
TÚ 1
TÚ 2
TÚ 3
TÚ 4
TÚ 5
TÚ 6
TÚ 7
TÚ 8
TÚ 9
TÚ 10
TÚ 11
TÚ 12

Doba kamenná (pravěk a dříve). 250$.
Doba bronzová (3500 př. n. l. +). 500$.
Doba železná (1200 př. n. l. +). 750$.
Středověk (600 n. l. +). 1 000$.
Doba zámořských objevů (1450+). 2 000$.
Průmyslová revoluce (1730+). 5 000$.
Období mechanizace (1880+). 10 000$.
Jaderný věk (1940+). 15 000$.
Digitální věk (1980+). 20 000$.
Věk mikrotechnologií (2025+?). 30 000$.
Věk robotiky (2070+?). 50 000$.
Věk exotických hmot. 75 000$.
Cokoliv se vypravěči zlíbí! 100 000$.

GURPS pro přehlednost značí všechny peníze v „$“. $ může znamenat „dolar“, „kredit“, „halíř“, nebo klidně i hodnotu směnného
zboží. V současném herním světě by 1 $ měl cenu jednoho amerického dolaru. V jiných kulturách a světech je 1 $ takové množství peněz,
které stačí tak na koupení bochníku chleba nebo něčeho podobně
hod�o��ého – nejsou �o h�s�o�����é dol��y ��� �ol��y.
Například ve společnosti pozdního středověku může $ značit
jeden měděný groš. V Americe za 2. světové války, kdy měl dolar velmi
nízkou cenu, by $ odpovídal desetině amerického dolaru. Naopak v
kyberpunkovém světě roku 2030 s přemrštěnou inflací se zase $ může
rovnat 1000 Korunám. Hodnota $ pro účely pravidel se však nemění.
Narůstající počáteční jmění pro jednotlivé TÚ značí vyšší prosperitu
� bl�hoby�, ���ol�v ��fl����.
Příručky k herním světům mohou uvádět počáteční jmění, platy
a ceny v místních měnách – rakouských šilincích, britských librách,
římských denárech, atd. V takových případech bude vždy uvedena i
převodní hodnota na konstantní $.

Technologická úroveň a vybavení

Hru začínáte s počátečním jměním, které odpovídá TÚ
tažení. Pocházíte-li ovšem z vyšší TÚ, můžete vstoupit do
h�y s vyb�v���ím � v�ší osobní TÚ. Nicméně cena takového
vybavení se dvojnásobí za každou TÚ, o kterou převyšuje TÚ
tažení!
Například postava s TÚ 8 začne hru ve světě na TÚ 3
a její počáteční jmění bude 1000$, což je průměr pro TÚ
3. Chce-li si koupit útočnou pušku, která normálně stojí
1500$, musela by za ní utratil 32násobek běžné ceny (rozdíl pěti TÚ znamená pětkrát vynásobit dvěma, celkem tedy
dvaatřiceti) – což je 48 000$, protože taková puška je v zaostalém světě mnohem, mnohem cennější. Hráč by si tedy
nejprve musel koupit nadprůměrné jmění.
Neexistuje žádná záruka, že postavy narazí na vybav���í � vyšší��h TÚ � v průběhu hry. Proto jestli toužíte po
nějaké věci, raději si ji kupte hned na začátku. Když váš
dobrodruh s TÚ 8 vstoupí do světa na TÚ 3 s pouhými 100
náboji do své útočné pušky, raději byste měli šetřit. Jakmile jednou dojdou, nové už nebudou…

tvoRba Postavy
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Beztřídní společnosti
V mnoha kulturách, zejména těch feudálních, je postavení hlav�
ním měřítkem společenského významu. Najdou se však i takové
společnosti, především moderní a futuristické, které se prohlašují
za „beztřídní“. To však ještě neznamená, že společenský význam je
planý pojem! Akorát že nejde ani tak o postavení ve smyslu titulů a
dědičných práv, jako spíš o jiná měřítka – nejčastěji v podobě majetku,
vzdělání nebo veřejné služby.
V beztřídní společnosti může Vypravěč omezit postavení, které si
postavy mohou koupit, na pouhé dvě úrovně. Ty vyjadřují kombinaci
vyššího vzdělání, profesní licence (například u právníků nebo lékařů),
respektovaného rodinného jména a kulturních úspěchů (cokoliv od
„rockové hvězdy“ po „opěvovaného básníka“). Jediným způsobem,
jak získat ještě vyšší postavení, je získat jej „zadarmo“ díky vysokému
jmění (str. 25) nebo hodnosti (str. 29).
Ve společnostech, kde se oficiální moc točí kolem hodnosti, niko�
liv postavení, je uměním využít postavení ve svůj prospěch. Například
můžete pocházet z „dobré“ rodiny a mít solidní vzdělání, což vám
umožní koupit si Postavení 2. Můžete k tomu navíc být boháč (Mul�
timilionář 1) s bonusem +2 k postavení a držet oficiální úřad (Admi�
nistrativní hodnost 3) s +1 k postavení. Tím pádem budete mít cel�
kové Postavení 5. Abyste ale zvrátili rozhodnutí váženého úředníka s
Postavením 2 a Administrativní hodností 6, museli byste se obrátit na
své kontakty. Sice jste ve vyšší společnosti vlivnější než onen úředník
(Postavení 5 oproti Postavení 2), ale v očích zákona má jeho slovo
větší váhu než to vaše (Hodnost 6 oproti Hodnosti 3)!

musíte si koupit nějakou společenskou
hodnost. Každá z nich má své specific�
ké výhody i nevýhody.

Postavení

5 bodů/úroveň

Postavení je měřítkem vaší váženos�
ti ve společnosti. Ve většině herních
světů se úrovně postavení liší od -2
(nevolník nebo dítě ulice) do 8 (mocný
císař nebo božský panovník), přičemž
průměrný člověk má postavení 0 (svo�
bodný sedlák nebo řadový občan). Jest�
liže si nekoupíte žádné zvláštní posta�
vení, máte Postavení 0. Postavení stojí
5 bodů za úroveň. Například Postavení
5 stojí 25 bodů, kdežto postavení -2 by
bylo za -10 bodů. Udržet si postavení
také stojí nějaké peníze (viz str. 516).
Postavení není to samé co osobní
popularita (viz Reputace, str. 26) nebo
oblíbenost vaší rasové či etnické sku�
piny (viz Společenské uznání, str. 86, a
Společenské stigma, str. 155). Postavení
může občas ovlivnit reakce ostatních,
ale jeho hlavním účelem je ukázat, kde
si stojíte ve společenském žebříčku.
Jinými slovy, postavení značí moc.

Vysoké postavení
Ovšemže reputace se vždy vztahu�
je jen určitou oblast, jinde vás zkrátka
neznají. Jakmile se přesunete příliš
daleko, Vypravěč po vás nejspíš bude
chtít, abyste „vykoupili“ body, které jste
získali za případnou špatnou reputaci
(za ztrátu dobré reputace nedostanete
žádné výhody).

Více reputací

Můžete mít i více než jen jednu
reputaci, a vaše reputace se dokonce
mohou překrývat. Vypravěč by měl
ověřit každou z nich předtím, než roz�
hodne, jak budou nehráčské postavy
reagovat. Vaše celková úprava za všech�
ny reputace však nemůže v dané situaci
přesáhnout +4 nebo -4.

Rozporuplná reputace

Někdy se stane, že jedna reputace
bude v různých skupinách lidí (které
se nemohou nepřekrývat) vyvolávat
různé reakce. Určete tedy Úpravu reak�
ce pro každou skupinu zvlášť, upravte
cenu podle velikosti skupiny a výsled�
né hodnoty sečtěte. Teprve výsledek
vynásobte šancí na rozeznání. Pokud
celková bodová hodnota bude kladná,
vaše reputace je výhoda, pokud zápor�
ná, jedná se o nevýhodu. Konečná cena
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může být i 0 bodů – také v takovém pří�
padě si ale reputaci zapište do deníku
postavy!
Příklad 1: Sir Anacreon má reputaci
jako nebojácný zabíják nestvůr. To mu
dává bonus +2 k reakcím lidí, kteří jej
poznají. Slyšeli o něm už snad všichni
(žádná úprava) a rozeznají ho při hodu
10 nebo méně (x1/2). Jeho reputace je
tedy výhoda za 5 bodů.
Příklad 2: Zelený Drak má reputaci
jako bojovník proti zločinu. Dostává
+3 k reakcím počestných občanů – což
je skoro každý kromě velké skupiny
nepoctivých občanů (x2/3) – za 10 bodů.
Členové podsvětí, což je velká skupina
(x1/2), na něj ale reagují s postihem 4. Po vypočítání dostaneme celkovou
hodnotu reputace 0. Hráč může ještě
určit, jak často Zeleného Draka lidi
poznají, ale konečná cena pořád zůsta�
ne na nule.

Důležitost
Pozice, jíž ve společnosti oficiálně
zastáváte, je něco jiného než vaše osob�
ní sláva a bohatství. Abyste mohli ovliv�
ňovat lidi pomocí svých pravomocí (a
nespoléhat se na popularitu a úplatky),

Tvorba postavy

Postavení vyšší než 0 znamená, že
patříte k vládnoucí třídě ve vaší kultuře.
Třeba jste šlechtic s dědičným titulem
(např. Habsburkové, Plantageneto�
vé), úspěšný obchodník nebo politik
(Beneš, Keneddy), nebo něco podobně
důležitého. Je dost možné, že jste své
postavení nezdědili, ale vypracovali jste
se k němu sami. Tak či onak vás ostat�
ní lidé z vaší kultury uznávají a vám to
dává bonus k reakcím.
S vysokým postavením se nesou
různá privilegia, jež se svět od svě�
ta liší; bližší informace vám sdělí váš
Vypravěč. Nezapomínejte, že vysoce
postavení lidé jsou lákavým terčem pro
únosce a kariéristy, případně že někteří
kriminálníci nemají „smetánku“ příliš v
lásce.

Nízké postavení

Postavení menší než 0 značí, že jste
nevolník, otrok, nebo zkrátka příšerný
chuďas. Není to to samé, jako kdybys�
te měli Společenské stigma (str. 155).
Například ve středověkém Japonsku
mohly být ženy vysoce postavené, ale
i tak by získávaly -1 k reakcím kvůli
Společenskému stigmatu vůči ženám.
Současný kriminálník může teoreticky
mít libovolné postavení ve spojení se
Společenským stigmatem kvůli zázna�
mu v rejstříku.

Různé kombinace postavení, spo�
lečenských stigmat a reputací mohou
vést k zajímavým výsledkům. Napří�
klad osoba, která je očividně příslušní�
kem nižší společenské třídy či dokonce
opovrhované menšiny, si může vybudo�
vat natolik silnou reputaci hrdiny, že na
ní ostatní budou reagovat mile.

Postavení jako
Úprava reakce

Pokaždé, když Vypravěč hází na
reakci (str. 494), může být hod ovliv�
něn postavením jednotlivých postav.
Vypravěč samozřejmě může zahrát cizí
postavy, jak se mu zlíbí, ale i tak před�
kládáme pár vodítek:
Vyšší postavení zpravidla dává bonus
k reakcím. Při jednání s níže postavenou
postavou si k hodu na reakci přičtěte
rozdíl mezi vašimi úrovněmi postavení
– ledažeby ten někdo opovrhoval vaším
postavením. Například máte-li Postave�
ní 3, lidé s Postavením 1 na vás reagují
s bonusem +2 a lidé s Postavením 0 s
bonusem +3.
Nižší postavení může dávat postih.
Jednáte-li s výše postavenou postavou,
která se chová přátelsky, vaše posta�
vení nehraje roli (alespoň dokud není
negativní). Koneckonců, král má sice
vyšší postavení než jeho rytíři, ale i tak
s nimi jedná dobře… většinou. Ovšem
jestli je nehráčská postava neutrální či
rozzlobená, nižší postavení vám to jen
zhoršuje („Jak se ty, pouhý rytíř, můžeš
opovážit říct, že můj bitevní plán je
pošetilý?“). Jako úpravu opět použijte
rozdíl mezi úrovněmi postavení. Tento�
krát ale bude záporná.
Záporné postavení zpravidla dává
postihy. Máte-li postavení tak nízké, že
jde až do mínusu, lidé s vyšším posta�
vením na vás vždy reagují špatně. Jako
postih berte rozdíl mezi úrovněmi
vašich postavení – nikdy však ne více
než -4.

Rozeznání postavení

Vaše postavení ovlivňuje ostatní
lidi pouze tehdy, když je rozpoznají. V
některých světech se dá postavení leh�
ce odhadnout podle oblečení, chování
a řeči. A pokud máte skutečně vysoké
postavení, možná stačí jediný pohled
na váš obličej – a nebo vás prozrazu�
je ten hlouček sluhů, co se kolem vás
pořád vláčí.
V jiných společnostech se budete
muset nejdříve nějak prokázat (opráv�
nění, pečetní prsten, atd.), projít zkouš�
kou nebo se třeba podrobit technickým
či magickým zkoumáním, aby vás lidé

poznali. V těchto kulturách je postavení
stejně drahé; sice máte méně bonusů k
reakcím, ale zase můžete vést normální
život a je těžší vás napodobit.

Hodnost

5 nebo 10 bodů/úroveň

Některá společenská uskupení
– například státní služba, armáda, cír�
kev – mívají zavedený systém hodností,
který se odlišuje od postavení. Jestliže je
takováto organizace dostatečně vlivná,
nebo má přístup k užitečným zdrojům,
musí její členové platit body za jednot�
livé hodnosti.
I hodnost se měří v úrovních. Kaž�
dá úroveň má autoritu nad příslušníky
nižší úrovně – bez ohledu na osobní
schopnosti. Ve většině případů bývá
šest až osm úrovní hodností. Vypravěč
by měl určit, jaká je maximální dostup�
ná hodnost pro začínající postavy – vět�
šinou Hodnost 3 až 5.
Narozdíl od postavení nestojí
vydržování hodnosti žádné peníze. Na
druhou stranu se k většině hodností
zase váže nějaká Služba (viz str. 133).
Hodnosti často mívají přísné předpokla�

dy – obvykle některý z rysů uvedených
pod Privilegii (str. 30) nebo minimální
hodnotu dovednosti. Tyto věci také stojí
nějaké body, které se nezapočítávají do
ceny hodnosti.
V dané společnosti většinou exis�
tuje hned několik systémů hodností;
podrobnosti se liší svět od světa. Větši�
nou je možné mít hodnost ve více orga�
nizacích najednou. Vypravěč má však
právo rozhodnout, že jedna hodnost
vylučuje nějakou jinou.
Hodnosti mohou existovat zároveň
s vyšším postavením. Je-li tomu tak,
pak vysoká hodnost zadarmo zvyšuje
i postavení: +1 k postavení za Hodnos�
ti 2-4, +2 k postavení za Hodnosti 5-7
a +3 k postavení za Hodnost 8 nebo
vyšší. To vyjadřuje společenskou úctu k
zasloužilým členům důležitých organi�
zací. Pokud máte více různých hodnos�
tí, můžete získat bonus k postavení za
každou z nich.
Druhou možností je, že hodnost
zcela přebije veškeré postavení. Vez�
měte si třeba náboženskou teokracii. V
takové společnosti postavení neexistuje,
vše se řídí podle církevní hodnosti. Kaž�
dá úroveň hodnosti dává své obvyklé

Zvláštní pravidla
pro hodnosti
Při hře může okolo hodností vyvstat hned několik zvláštních situ�
ací.

Dočasná hodnost
Osoby s vyšší hodností vám mohou dočasně zvýšit hodnost na
předem danou dobu – do dokončení projektu, po dobu bitvy, atp.
Abyste si svou dočasnou hodnost udrželi i nadále, musíte splnit běžné
předpoklady a zaplatit příslušnou bodovou hodnotu.

Čestná hodnost
Postavy, které dříve vlastnily nějakou hodnost, ji mohou získat
zpět jako „Čestnou hodnost“ za cenu pouhého 1 bodu za úroveň.
Čestnou hodnost mohou obdržet i postavy, které už zastávají nějakou
stálou funkci. Čestná hodnost má vliv pouze při společenských pří�
ležitostech – máte s ní honosnější titul před jménem.

Hodnost pro špióny
Příslušníci národních informačních služeb často mají zvláštní
druh Vojenské hodnosti, která se liší od hodnosti normálních vojáků.
Zaměstnavatelé agentů rozvědky místo toho mívají různé Adminis�
trativní hodnosti. No a nakonec příslušníci kontrarozvědky často pat�
ří mezi policisty a mají Policejní hodnost. Hráči špiónských postav by
se radši měli poradit s Vypravěčem, než začnou skupovat hodnosti.

Tvorba postavy
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výhody a k tomu navíc ještě výhody pří�
slušného postavení.
Hodnost stojí 5 bodů za úroveň,
pokud existuje zároveň s postavením,
a 10 bodů za úroveň, jestliže postavení
nahrazuje.
K běžným hodnostem patří:
Administrativní hodnost: Pozice ve
vládní byrokracii. Při jednání s ostatními
členy fungují rozdíly v hodnosti stejně
jako u postavení (str. 28). Na TÚ 5 a vyš�
ších může mít velká vláda hned několik
různých žebříčků hodností: jeden pro
každý vládní úřad, plus možná zvlášt�
ní kategorie pro sněmovnu, soudy, atd.
(ochránci práva se řídí Armádní nebo
Policejní hodností). Poznamenejte si
hodnost na deník postavy; např. Admi�
nistrativní hodnost (Soudy)
Armádní hodnost: Pozice v armádní
organizaci. Každá armáda se člení jinak.
Obecně platí, že osoby bez možnosti
velení mají hodnost 0-2, zatímco pod�
důstojníci či veteráni mají hodnosti 3-4.
Hodnost 5 a vyšší je zpravidla vyhraze�
na velícím důstojníkům a důstojníkům,
kteří zodpovídají za výjimečně cenné
nebo vzácné zdroje. Důstojníci s ome�
zenou službou, specialisté a personál s
menšími reálnými pravomocemi a zod�
povědnostmi mají v pravidlech GURPS
nižší hodnost, ačkoliv v armádě mohou
mít hodnost klidně vysokou; toto vyjád�
řete jednou nebo více úrovněmi v Čestné
hodnosti (viz Čestná hodnost, str. 29).
Církevní hodnost: Pozice v nábožen�
ské hierarchii. Každé náboženství má
svůj vlastní žebříček. Než si budete
moci koupit Církevní hodnost, musíte
mít Kněžský úřad (str. 43); v tom spočí�
vá rozdíl mezi novicem (Církevní hod�
nost 0, 0 bodů) a obyčejným člověkem
(žádná Církevní hodnost, také 0 bodů).
Další běžné předpoklady zahrnují mini�
mální úroveň dovednosti Teologie a pří�

Příklad tvorby postavy (pokračování)
Daie živí i šatí ISWAT, který mu také přiděluje vybavení potřebné
pro misi, ale nepovolí mu vyzvednout si ukrytý lup ze Zamie. Proto
toho Dai osobně moc nevlastní. Dáme mu nevýhodu Jmění (Chudý)
za -15 bodů. Tím pádem dostává 1/5 počátečního jmění pro TÚ 8,
což jsou 4000$. I tak si však žije ve větším přepychu, než na jaký byl
zvyklý coby zlodějský mistr ze Zamie (počáteční jmění pro TÚ 3 je
pouze 1000$).
Z rysů uvedených pod Privilegii a Společenskými omezeními vybe�
reme dva, které odpovídají Daiovu zaměstnání. ISWAT je velmi mocný, Policejní pravomoci (str. 65) jeho agentů platí napříč prostorem i
časem a stojí 15 bodů. Vyvažuje je Služba (str. 133), která nastává při
hodu 15 a méně a je extrémně nebezpečná, za -20 bodů.
Daiovo jmění a vliv vyjdou celkem na -20 bodů. Tím se jeho bodo�
vá hodnota snižuje na 143 bodů.

slušnost k určitému pohlaví nebo rase.
Rozdíly mezi hodnostmi fungují stejně
jako rozdíly v postavení (viz str. 28) při
jednání s ostatními kněžími a věřícími
vlastní církve.
Obchodní hodnost: Pozice v národní
nebo nadnárodní obchodní organizaci.
Může jít o cokoliv od kupecké kultury
starých Aztéků (kde Obchodní hodnost
hraničila s postavením) až po „obchod�
ní námořnictvo“ moderní nebo futu�
ristické společnosti (kde Obchodní
hodnost v době války často slouží jako
Armádní hodnost).
Policejní hodnost: Pozice v poli�
cejních složkách. Každá instituce má
svůj vlastní žebříček hodností. Než si
budete moci koupit Policejní hodnost,
musíte mít Policejní pravomoci (str.
65); v tom spočívá rozdíl mezi řadovým
policistou (Policejní hodnost 0, 0 bodů)
a obyčejným člověkem (žádná Policej�
ní hodnost, také 0 bodů). V policejním
státě není žádný rozdíl mezi Policejní a

Armádní hodností.

Privilegia
Ve své společnosti si můžete nakou�
pit různá zvláštní privilegia – např. těžko
dostupnou licenci, kontakty ve vlivné
organizaci nebo imunitu vůči některým
zákonům – jež vám dají větší prostor k
jednání. Tyto výhody se ne vždy pojí s
vysokou hodností nebo postavením.
Třeba takový špión s nízkou hodností
může mít „povolení zabíjet“, zatímco
jeho vysoce postavený nadřízený se
musí držet pravidel slušné společnosti.
Mezi privilegia patří dovednosti
Bezpečnostní přístup (str. 82), Doživot�
ní funkce (str. 93), Kněžský úřad (str.
43), Nárok na pohostinnost (str. 41),
Policejní pravomoci (str. 65), Právní
imunita (str. 65) a Společenské uznání
(str. 86).

Společenská
omezení
Je také možné, že společenská pozi�
ce bude naopak omezovat vaši svobo�
du. Může jít například o tíživé závazky,
nutnost skrývat své činy či životní styl,
abyste se vyhnuli stíhání, nebo celko�
vé pohrdání vaší rasou, kulturní sku�
pinou či zaměstnáním. Takové rysy se
považují za nevýhody – viz Služba (str.
133), Společenské stigma (str. 155) a
Tajemství (str. 152). Všechny tyto nevý�
hody mají vnější příčiny. Jestli vás ome�
zují vaše morální hodnoty, podívejte se
spíše na Uvědomělé duševní nevýhody
(str. 121).
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Přátelé
Můžete klidně tvrdit, že se znáte s
úplně každým – a třeba máte i pravdu!
Historie vaší postavy by se měla ales�
poň částečně zmiňovat o vašich vzta�
zích – dobrých, neutrálních i špatných
– k jiným lidem z vašeho okolí.
Mít spojence, na něž se můžete v
průběhu dobrodružství obrátit, sto�
jí body. A podobně tak lidé, kteří vám
komplikují život a aktivně škodí vám
osobně, jsou nevýhody se zápornou
bodovou hodnotou. Nikde není řečeno,
že musí vždy jít nutně o lidi – k přáte�
lům i protivníkům se mohou řadit i
duchové, zvířecí společníci nebo třeba
roboti.

Přidružené
postavy
Někteří přátelé a protivníci fyzicky

a protivníci

vstoupí do hry, když se objeví v dob�
rodružství. Tyto „přidružené postavy“
mají vlastní osobnosti, životní příbě�
hy i deníky postav, stejně jako hráčské
postavy. Vypravěč si s vámi nejprve pro�
mluví o povaze, minulosti a zevrubných
schopnostech nehráčské postavy a poté
jí podle těchto informací vytvoří deník.
Deníky přidružených postav – stejně
jako deníky všech nehráčských postav
– jsou určeny pouze očím Vypravěče.
Vy je nesmíte vidět! Až se tyto postavy
zapojí do hry, Vypravěč se zhostí jejich
rolí a bude za ně jednat. Z toho důvodu
nejsou ani vaši nejbližší spojenci nikdy
100% spolehliví.
Výhodné přidružené postavy se dají
koupit jako Patroni (str. 36), nebo jako
Spojenci (str. 72). K těm nevýhodným
patří Nepřátelé (str. 131) a Svěřen�
ci (str. 135). Ve všech případech má
konečné slovo Vypravěč. Ten má také
právo zamítnout přidruženou postavu,

která mu přijde rušivá, nevyvážená či
nevhodná. Dokonce může zakázat celé
skupiny přidružených postav – Nepřá�
tele, Svěřence, Patrony, atd. – pakliže
shledá, že by akorát narušovaly chod
dobrodružství.

Kontakty
Můžete také mít známé, kteří vám
budou poskytovat informace nebo
drobné službičky, ale do nebezpečných
dobrodružství se fyzicky nezapojí. Ve
hře se objevují jen na takovou dobu,
aby stihli pomoci, a poté zase rychle
zmizí. Vypravěč bude hrát jejich role a
vypracuje jim osobnosti, jenže jelikož
jde vlastně jen o přátelské cizí posta�
vy, nemusí jim tvořit kompletní deník.
Takovéto postavy si kupte jako Kontak�
ty (str. 44) nebo Kontaktní skupiny (str.
44).

Identity
V tuto chvíli byste už měli mít dob�
rou představu o tom, jak vaše postava
vypadá a kým vlastně je… a přitom
může jít pouze o jednu tvář, kterou uka�
zuje veřejnosti. Většina lidí má jen jedi�
nou identitu – ovšem takoví kriminální�
ci, špióni nebo superhrdinové mohou
mít identit hned několik.
Funkční alternativní identita stojí
body; viz Alternativní identita (str. 39).
Udržení vlastní identity v tajnosti však
může být obtížné a natolik nákladné, že
možná půjde o nevýhodu Tajná identi�
ta (str. 153). A jestliže nemáte žádnou
oficiální identitu, jste Vynulovaní (str.
100).

Pseudonymy

V mnohých zemích – včetně sou�
časné České republiky – je legální vystu�
povat pod smyšleným jménem kvůli
zachování soukromí, alespoň dokud se
nepokoušíte oklamat nebo měnit úřed�
ní záznamy. Smíte si bez problémů
pronajmout pokoj jako „pan Novák“ a
platit v hotovosti. Nemůžete si ale na
falešné jméno pořídit řidičský průkaz
a podobně. Takováto „slabá identita“
nestojí žádné body a je velmi oblíbená
mezi zpěváky a herci (kteří často použí�
vají „umělecké“ jméno), spisovateli (ve
formě pseudonymů) a cestujícími cele�
britami.

Alternativní identita x Tajná identita
Tajná identita (str. 153) není totéž, co Alternativní identita (str.
39). Ani v případě, kdy neexistují žádné falešné záznamy na podporu
Tajné identity, se ještě nejedná o Alternativní identitu. A když použije�
te Alternativní identitu jen k tomu, abyste si založili tajné bankovní
konto (například), a nikdy se nepokusíte „žít“ jako vymyšlený člověk,
pořád ještě nejde o Tajnou identitu.

Tvorba postavy

Dočasné identity

Kdokoliv může mít nekvalitní nebo
uspěchanou Alternativní identitu (str.
39). I když se někdy může hodit, taková
identita se časem určitě provalí (a začne
se pátrat po jejím majiteli). Podobné
identity se proto nepovažují za výho�
du a nestojí žádné body; kupte si je za
peníze.
Klasická Dočasná identita bude
zaručeně fungovat alespoň týden. Po
uplynutí prvního týdne si Vypravěč
hodí 3k. Při hodu 8 a méně se přišlo na
to, že údaje jsou falešné. V opačném
případě vydrží identita další týden a
postup se opakuje. „Hod na objeve�
ní“ se ale kumulativně zvyšuje o +1 s
každým dalším týdnem (9 a méně po
prvním týdnu, 10 a méně po druhém
týdnu, atd.).
Peněžní cena za Dočasnou identitu
závisí na vašich kontaktech, dovednos�
tech, herním světě a náladě dealera.
Čím levnější identita je, tím častěji bude
Vypravěč házet – hodně levná identita
může být dobrá třeba jen na jediný den
a bude se na ní házet každý večer! K
dostání mohou být i dražší identity, kte�
ré začínají na nižších číslech, nebo na
které se hází méně často.
Vynulovaní lidé (str. 100) mohou
používat Dočasné identity.
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výhody
„Výhoda“ je užitečný rys, který vám dává duševní, tělesnou nebo společenskou „převahu“ nad někým jiným, kdo by měl jinak stejné schopnosti jako vy.
Každá výhoda stojí určité množství charakterových bodů. Pro některé výhody je
cena pevně dána, některé se mohou kupovat po „úrovních“ (např. Zostřený zrak
stojí 2 body/úroveň, takže pokud si chcete pořídit Zostřený zrak 6, musíte zaplatit
12 bodů). Výhody s hodnotou „různé“ mají obtížnější výpočet ceny; pro podrobnosti si přečtěte popis dané výhody.
Můžete začít s tolika výhodami, kolik si jich můžete dovolit – ale některé výhody jsou některým druhům postav zakázané. Můžete také přidávat výhody během
hry, pokud to Vypravěč dovolí. Například všechny zvýhodňující společenské rysy
z Kapitoly 1 (Postavení, Jmění apod.) jsou výhody a vy můžete zcela realisticky
těchto rysů dosáhnout během hry. Také magie a vysoká technologická úroveň
mohou často přinášet výhody. Pro bližší informace ohledně získávání výhod
během hry viz Kapitola 9.

dRuhy výhod
Výhody spadají do několika širokých kategorií, které ukazují, kdo může danou
výhodu mít a jaké má výhoda projevy ve hře.

Duševní 3, tělesné 1 a společenské 2

Duševní výhody mají původ ve vaší mysli nebo dokonce v duši. Zůstávají vám,
i když se vaše mysl ocitne v jiném těle kvůli posednutí, transplantaci mozku apod.
Do této kategorie obvykle spadají magické, psionické a duchovní rysy. Většina
duševních výhod pracuje automaticky, ale některé vyžadují hod na Int, Vnímání
nebo Vůli. Duševní výhody jsou označeny 3.
Tělesné výhody pocházejí z předpokladů vašeho těla. Ztrácíte je, když se mysl
přesune do jiného těla – a když jiná mysl ovládne vaše tělo, nový vlastník získává
vaše tělesné výhody. Sem náleží i výhody získané skrze bioniku a podobné technologie. Pokud se výhoda nespouští automaticky, obvykle se provádí hod na Zdr.
Tělesné výhody se označují 1.
Společenské výhody jsou spojeny s vaší totožností. Záleží na daném světě, jestli
je identita vázána na vaši mysl nebo na tělo. Ve fantasy světech může démon
posednout vévodu a získat tak šlechtický respekt místo obvyklého děsu, zatímco
ve světě z blízké budoucnosti se lidé snadno „nahrávají“ do nových
těl bez postihu ve společenství. Jako ve všech věcech je i zde
poslední Vypravěčovo rozhodnutí. Všimněte si, že tato kategorie
obsahuje Hodnost, Postavení, Jmění a s tím spojené rysy z Kapitoly 1. Společenské výhody jsou označeny 2.
Mnoho exotických a nadpřirozených výhod (viz níže) může
náležet do více než jen jedné kategorie. Je to označeno (např.
1/2), kde je to vhodné. Poslední slovo má Vypravěč. Označení 3,
1 ���bo 2 má Vypravěči pomoci, nikoli jej omezit v rozhodování.

Exotické 4, Nadpřirozené 5 a všední

Exotické výhody jsou ty, které běžný člověk bez ultra-technologických nebo
podobných úprav nemůže mít. Například Další ruka nebo pohled, který zabíjí.
Ne-lidé mají obvykle exotické výhody obsažené v rasových šablonách, ale to je
neopravňuje si brát tyto rysy volně. Potřebujete povolení Vypravěče pro všechny
exotické rysy, které nejsou obsaženy ve vaší rasové šabloně (viz Kapitola 7). Exotické výhody jsou označeny 4.
Nadpřirozené výhody jsou přirozeně nemožné a nemohou být ospravedlněny
vědou – nebo dokonce „supervědou“. Závisí na nadpřirozených silách, magii, psionice apod. Klasickým příkladem je Magický talent (Viz Magický talent, s��. 66).
Nadpřirozené rysy se od exotických liší tím, že kdokoli může být takto obdarován
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– dokonce i „normální“ člověk, když to
Vypravěč dovolí. Vlastnění takové výho�
dy z vás automaticky nedělá vetřelce
nebo mutanta. Nadpřirozené výhody
jsou označeny 5.
Všední výhody jsou vrozené nebo
naučené a může je mít kdokoli. Obvyk�
le neznamenají žádná omezení ohledně
toho, kdo může takové výhody vlastnit.
Všední výhody nejsou nijak označeny –
pokud u nich není 4 nebo 5, je to všed�
ní výhoda a může si ji vzít každý, pokud
Vypravěč dovolí. Tato věta je důležitá!
Některé všední výhody jsou určeny jen
pro nadsazené hry (Viz Nadsazená hra,
str. 488); Vypravěč je v realistických
hrách může zakázat. Nadsazené výho�
dy jsou v textu jasně označeny.

Původ
výhod
Když vybíráte exotické nebo nadpři�
rozené výhody, musíte také zvolit nějaké
herní vysvětlení pro danou schopnost:
biologii, vysokou technologickou úro�
veň, nadpřirozený dar atd. Zdůvodněné
vysvětlení pro dané schopnosti v mezích
vybraného světa vám dá lepší „pocit“ z
charakteru a nabízí Vypravěči nějaké
„záchytné body“ pro dobrodružství.
Původy mají nějaký určitý efekt.
Například pokud máte rostlé tlapy, jsou
uvedeny v pravidlech pod daným termí�
nem (Tlapy, viz str. 42), ať už jsou přiro�
zené, kybernetické nebo dar od tygřího
boha. Někdy ovšem můžete mít schop�
nost, která účinkuje nebo je ovlivňo�
vána jen určitým druhem schopností.
Navíc může Vypravěč určit, že talenty s
určitým počátkem jsou více nebo méně
efektivní v různých dílčích situacích.
Právě proto je nezbytně důležité vědět,
jak vaše výhoda funguje.
Většina postav má pro své schop�
nosti jeden druh původu, ale můžete
si zvolit různé původy pro každou
výhodu, pokud si přejete a Vypravěč to
dovolí. Ten také určuje výhody myslitel�
né pro danou kampaň. Příklady mohou
být tyto:
Biologické: Vrozené rysy (jedinečné
pro vás nebo část vaší rasy) a mutace.
Medicína může objevit a analyzovat tyto
zvláštnosti a – pomocí vysoké technolo�
gické úrovně – přidávat nebo odstra�
ňovat pomocí genetického inženýrství,
implantátů či chirurgie.
Božské: Dary od bohů (pokud jste
sami bohem, použijte vylepšení Kos�
mický). V oblastech, kde je moc vašeho
boha slabá (v chrámu jiného boha nebo

Potenciální výhody
Někdy narazíte na výhodu, kterou byste rádi měli, ale ta nedává
do začátku vaší postavy smysl – nebo na ni nemáte dostatek bodů.
Nebo zkrátka chcete začít svoji kariéru jen s potenciálními možnost�
mi, stejně jako mnoho hrdinů před vámi. V takových případech vám
Vypravěč může dovolit utratit 50% potřebných bodů jako „zálohu“ a
zbytek doplatit později.
Když si pořizujete potenciální výhodu, poraďte se s Vypravěčem,
jakými podmínkami během hry rozumně vytouženou schopnost
rozvíjet. Když dané podmínky nastanou, musíte doplatit potřebné
body na výhodu, kolik je jen možné; viz Vylepšování ve hře, str. 290.
Vypravěč má svobodu v posuzování částečných nebo nekontrolova�
ných zvýhodnění ozřejmujících danou výhodu před tím, než je zcela
zaplacena a pod kontrolou hráče.
Příklady potenciálních výhod:
Dědic: Obdrželi jste titul nebo majetek. Vypravěč rozhodne, kdy
se k dědictví dostanete. Do té doby obdržíte Postavení, Jmění či další
společenská privilegia ve dvojnásobné hodnotě, než je vámi zaplace�
ná částka. Do té doby také můžete využívat zvláštní peníze, úpravy
reakcí atd. Rovné polovině výsledku. Například pokud jste zdědili +2
k Postavení [10] a Jmění Majetný [10], Dědic bude stát 10 bodů a dá
+1 k Postavení a 50% bonus k počátečnímu jmění.
Schrodingerova výhoda: Můžete určit, že při nějaké kritické situ�
aci v dobrodružství, třeba když se vše zdá ztraceno, dokážete náhle
objevit novou schopnost – v hodnotě dvojnásobného počtu bodů, než
kolik jste si dali pro daný případ stranou. Je to mocná možnost. Aby
to bylo fér, body uložené pro tento talent nepřinášejí žádný užitek,
dokud není skrytý talent objeven.
Tajná výhoda: Máte výhodu, o které nevíte! Vypravěč vybere výho�
du nebo sadu výhod ve dvojnásobné hodnotě bodů, které k tomu
účelu vymezíte... ale neřekne vám, které to jsou, ani vám nenapoví!
Vypravěč může pravdu odhalit v tom správném dramatickém oka�
mžiku. Do té doby přináší výhoda obvyklý užitek – ale není pod vaší
kontrolou, takže byste neměli být schopni se na ni spoléhat. Začne
fungovat normálně po odhalení a doplacení příslušných bodů.

v zapomenutých oblastech, kde je váš
bůh neznámý) můžete mít svoje schop�
nosti omezené nebo nepoužitelné.
Čchi: Síly, které mají zdroj ve „vnitř�
ní síle“ nebo bojových uměních a u
mistrů jógy (potom známé jako ki nebo
prána). Choroba a podobné působení
může tyto schopnosti oslabit, dokud
není vaše jin a jang opět v rovnováze.
Duchovní: Schopnosti odvolávající
se na duchy. Vy se jen zdáte jako střed
a původce efektu; ve skutečnosti to činí
neviditelné nadpřirozené bytosti podle
vašeho přání. Tedy když vás nechtějí
poslouchat, vaše schopnosti nefungují.

Výhody

Kosmické: Schopnosti, které pra�
mení v samotném univerzu nebo mají
podobné vysvětlení: toto je obvykle
rezervováno bohům, komiksovým hrdi�
nům, mocným duchům apod. Pokud
ovládáte schopnost, kterou může zvrá�
tit pouze jiná vesmírná síla, je to vylep�
šení, viz. Kosmický (str. 103).
Magické: Talenty, které pracují s
magickou energií neboli manou. Nemu�
síte být sami kouzelníci, tato kategorie
obsahuje také takové rysy jako osobní
kouzlo. Pokud vaše schopnosti nefun�
gují v oblastech bez many a s postihem
-5 v oblastech s nízkou manou (jako
jsou kouzla, str. 253), pak je to omezení
(viz str. 110): Citlivý na manu, -10%.
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Zapínání a
Co je povoleno

vypínání výhod

Vypravěč určí, které exotické a nadpřirozené schopnosti jsou v
jeho dobrodružství povoleny – a komu. Ve futuristickém „mezihu�
manoidním“ herním světě může Vypravěč určit, že je možné některé
exotické výhody získat chirurgickou nebo genetickou úpravou, ale
obecně nepovolit žádné nadpřirozené. V hororově laděné hře z 20. let
20. století může Vypravěč dovolit řadu nadpřirozených schopností,
ale žádnou exotickou. Ve hře komiksových hrdinů může Vypravěč
povolit vše, na co mají hráči dostatek bodů jen s tím omezením, že
problematické schopnosti řeší případ od případu. Hráči by si měli
zvyknout sledovat 4 a 5 jako ty, které „vyžadují povolení Vypravě�
če“.

Psionické: Výhody, které mají zdroj
v samotné mysli. Ve většině světů, kde
psionika funguje, jsou drogy, věcičky
a zvláštní anti-psionické síly, které je
mohou zaznamenat a odporovat jim.
Proto jsou kupovány se zvláštními
omezeními; viz kap. 6.

Technické: Neživé implantáty v ži�
vých postavách, stejně jako všechny
schopnosti kyborgů, robotů a vozidel.
Různé senzory dokáží tyto vlastnos�
ti najít a analyzovat, kdežto některé
vyspělé technologie je možná dovedou
zcela neutralizovat.

Seznam
360° zrak 14

25 bodů

Vidíte v rozsahu 360°. Nedostáváte
žádné postihy při obraně před útoky
z boku nebo zezadu. Můžete útočit na
nepřítele po vašem boku nebo za zády
i bez nemířeného úderu, pouze s posti�
hem -2 za nešikovný úhel (některé tech�
niky karate ruší i tento postih). Máte
bonus +5 k šanci všimnout si proná�
sledovatelů a nikdy se nenecháte pře�
kvapit útokem zezadu, leda byste tam
opravdu neviděli.
Zvláštním účinkem této výhody jsou
oči navíc – můžete mít libovolný počet
očí a bodová hodnota se nezmění.

Zvláštní omezení

Snadno zasažitelné: Máte oči na
stopkách, bohužel doslova. A nebo jsou
příliš veliké či jinak zranitelné. Ostatní
mohou na vaše oči zamířit s postihem
pouhých -6 k zásahu. -20 %.
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Výhoda, která vás nijak neobtěžuje
(například Intuice), ze které máte stále
nějaký prospěch (např. Odolnost), nebo
která představuje stálý rys vašeho dru�
hu (třeba Další ruka) je vždy zapnutá.
Nemůžete ji vypnout.
Mnoho dalších výhod je vypnutelných: můžete je takto ovlivňovat vůlí.
Abyste to mohli udělat, potřebujete
manévr Příprava na jednu vteřinu. Po
dané vteřině je výhoda v modu, jaký
potřebujete. Na rozdíl od určitých kou�
zel a dovedností toto nevyžaduje kon�
centraci. Přepínání výhody je přirozená
záležitost a nemůže být „přerušena“. V
implicitním stavu (spánek, bezvědomí
apod.) je výhoda „zapnutá“.
Útoky – zvláště Nepřímý útok (str.
35), Polapení (str. 40) a Vrozený útok
(str. 61) – jsou „zapnuté“ pouze tehdy,
když útočíte. Takovéto výhody vyžadují
jednovteřinový manévr Útok: nemůžete
je zapnout okamžitě bez nějakého
vylepšení.
Výjimky z tohoto pravidla jsou uve�
deny u konkrétních případů.

výhod

Absolutní orientace 3/1

5 nebo 10 bodů

Máte jedinečný smysl pro orientaci.
Tato schopnost se dělí do dvou úrovní:
Absolutní orientace: Vždycky víte,
jakým směrem je sever, a dovedete se
přesně vrátit jakoukoliv cestou, kterou
jste šli za uplynulý měsíc, byť by byla
sebevíc zmatená a nejasná. Tato schop�
nost nefunguje v mezihvězdném pro�
storu, chaotickém astrálu a podobných
prostředích, ale účinkuje v podzemí,
pod vodou i na jiných planetách. Dává
+3 k dovednostem Navigace a Tělesné
vnímání. (Poznámka: Orientační smysl
stěhovavých zvířat je na tuto výhodu
příliš neohrabaný; berte jej jako rys za
0 bodů). 5 bodů.
Trojrozměrná orientace: Stejné jako
výše, ale funguje ve třech rozměrech.
Tato schopnost účinkuje i ve vesmíru
– ale ne už při přesunu dimenzemi.
Dostáváte stejné bonusy k dovednos�
tem jako u Absolutní orientace, a navíc
ještě +1 k Pilotáži, +2 k Letecké akroba�
cii, Navigaci (ve vesmíru nebo hyper�
prostoru) a Volnému pádu. 10 bodů.

Výhody

Zvláštní omezení

Potřebuje signál: Jste závislí na sig�
nálech ze satelitní navigační sítě (např.
pozemské GPS) či podobných systémů.
Vaše schopnost nefunguje bez sítě, a je
možné rušit vám spojení. -20 %.

Administrativní hodnost

viz Hodnost, str. 29

Alternativní identita 2

5 nebo 15 bodů za identitu

Máte několik zdánlivě legálních
identit. Pokaždé, kdy si koupíte tento
rys, vaše otisky prstů (případně jiné
údaje, jimiž se ve vašem světě ověřuje
totožnost) budou zaregistrovány pod
jiným jménem a vy získáte novou sadu
identifikačních dokumentů (osobní
průkaz, rodný list, cestovní pas, atd.),
které dokáží projít i podrobnou kontro�
lou. K těmto identitám mohou patřit i
platné kreditní karty a bankovní konta,
ale peníze si musíte našetřit sami – ne�
jsou součástí této výhody!
Když se vás policie nebo informač�
ní služby pokusí identifikovat, aniž by

znaly vaše jméno – třeba pomocí otis�
ků prstů nebo fotoanalýzy – přijdou na
jednu z vašich identit; šance jsou pro
každou stejné. Tím ukončí pátrání…
ledažeby měly podezření, že jste šejdíř.
Budou-li v pátrání pokračovat, nako�
nec přijdou i na vaše zbylé totožnosti
a odhalí vás. Jakmile vládní agentury
přijdou na vaši skutečnou totožnost,
můžete se se svými alternativními iden�
titami rozloučit.
Existují dva typy Alternativních
identit:
Legální: Někteří špióni a tajní poli�
cisté – a ve světech, kde jsou podporo�
váni vládou, i superhrdinové – mohou
disponovat legální Alternativní identi�
tou. K tomu je třeba alespoň 10 bodů
v Bezpečnostním přístupu, Policejní
hodnosti, Policejních pravomocech,
Právní imunitě, atd.: přesné požadavky
určí Vypravěč. Má-li superhrdina ofici�
ální povolení k utajování svého pravého
jména (aby ochránil svou rodinu) a smí
vlastnit majetek na svůj pseudonym,
pak jde o Alternativní identitu kombi�
novanou s Tajnou identitou (str. 153).
5 bodů.
Nelegální: Zločinci nebo zahraniční
špióni někdy mívají nelegální Alterna�
tivní identitu. Její výhoda spočívá v tom,
že ji nikdo nezná a vláda vám ji nemůže
odebrat. Na druhou stranu, jakmile se
provalí, máte na krku mastnou pokutu,
žalář a případně i oprátku. Záleží na
místě a čase. 15 bodů.

Armádní hodnost

viz Hodnost, str. 29

Bez identity 2

10 bodů

Oficiálně neexistujete. Dokonce ani
nejvyšší autority země o vás neví. Ve
fantasy světe jste „tajemný poutník“;
magické pátrání o vás nemůže odhalit
nic určitého, minulost nebo totožnost.
Ve světech s vyšší TÚ se neobjevujete
ve veřejných zprávách a v počítačových
databázích není vaše existence zazna�
menána. Musíte k tomuto poskytnout
nějaký důvod, např. že vás rodiče ukrý�
vali už od narození, jste oficiálně mrtví,
nebo byly nějakým způsobem zničeny
všechny záznamy o vás (vysvětlete ale,
jak se to stalo!).
Abyste si tento status udrželi, musí�
te obchodovat pouze v hotovosti nebo
ve zboží. Bankovní účet nebo kreditní
přístup musí vést do slepé uličky (naklí�
čováno na heslo, nikoli na osobu - „Švý�
carský účet“) nebo být přístupný skrze
Dočasnou identitu (str. 31).

Pokud vás úřady budou vyšetřovat,
daleko se nedostanou. Pouze mohou
být zaujaty tím, že o vás neexistují
žádné záznamy. Možná se vás pokusí
zatknout. Když vás nebudou moci na�
jít, vzdají to. Ale pokud vás dopadnou,
budete vystaveni výslechu, který může
obnášet mučení, zkoumání mysli a
hůře. Vcelku neexistující osoba nemá
žádná práva... a pro vaše přátele bude
velmi obtížné dokázat, že jste byli zaja�
ti, když oficiálně neexistujete!

Výhody

Bezpečnostní přístup 2

různé

Vládní agentura nebo korporace
vám důvěřuje, takže máte přístup k cit�
livým informacím, které by byly jinak
pro někoho s vaším postavením a Hod�
ností nepřístupné. Například generál s
přístupem k armádním tajemstvím si
s ohledem na svoji Armádní hodnost
nemusí kupovat Bezpečnostní přístup
zvlášť, ale civilista na stejné úrovni pro�
věření by si musel pro stejné informace
koupit i Bezpečnostní přístup.
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Bodová hodnota závisí na stupni
přístupu:
• Máte přístup k relativně úzkému
okruhu tajemství ne „nejnutnějším“
základě. Příklad: pilot bombardéru, kte�
rý by mohl znát tajemství ohledně letec�
tví, zbraní a cílů. 5 bodů.
• Máte buď volný přístup k úzce
vymezenému okruhu informací nebo
„nejnutnější data z poměrně široké
oblasti. Příklad: člen rozvědky, který by
mohl mít omezený přístup k mnoha
tajemstvím; součástí jeho práce je chrá�
nit je. 10 bodů.
• Máte volný přístup k velkému roz�
sahu tajemství. Příklad: Agent v nadsa�
zení kampani, který zná takřka všechna
tajemství, která spiknutí vyžaduje. 15
bodů.
Rozpulte tuto hodnotu (se zao�
krouhlením nahoru), pokud organiza�
ce zajišťující bezpečnostní přístup je
malého významu (např. malá společ�
nost nebo komunální vláda).
Nemůžete získat Bezpečnostní pří�
stup bez důkladné prověrky vaší minu�
losti. Vypravěč může žádost odmítnout
kterékoli postavě, která má podezřelou
minulost (včetně takových rysů jako
Dluh nebo Tajemství), nebo má nevy�
rovnanou osobnost (např. Paranoiu
nebo Sadismus).

v jakémkoli dosahu (T až maximum),
nebo +75% za každý +1 k VÚ, pokud
dokážete útočit jen v maximálním
dosahu (a nikdy v boji na tělo).

Zvláštní omezení

Nemůže krýt: Nemůžete s bijákem
krýt. -40%.
Nemotorný: Váš biják je neobvykle
nepřesný. Je to běžné pro ocasy a jiné
bijáky, které jsou mimo váš obvyklý zor�
ný úhel. -20% za postih -1 k zásahu.
Omezený rozsah: Váš biják může úto�
čit pouze do boku, pouze dozadu apod.
Směr určete, když si kupujete výhodu.
Pokud váš cíl není na správném místě
a vy nemůžete provést manévr, aby byl
ve vašem dosahu, nemůžete ho vůbec
zasáhnout. -40%.
Slabý: Váš biják je neobvykle tupý
nebo lehký, zkrátka nedokáže využít
veškerou vaši Sil. Způsobuje pouze
základní poškození výpadem bez bonu�
su +1 za kostku. -50%.

Bojové reflexy 3

15 bodů

Máte neskutečně rychlé reakce a
jen zřídkakdy se necháte překvapit
na déle než zlomek vteřiny. Dostáváte
+1 ke všem hodům na aktivní obranu
(viz Obrana, str. 374), +1 k dovednosti
Rychlé tasení a +2 k hodům na strach
(viz Hody na strach, str. 360). V překva�
pivých situacích nikdy „nezamrznete“ a
máte bonus +6 ke všem Int hodům na
probuzení a vzpamatování se z překva�
pení nebo duševního „omráčení“. Vaše
strana získává +1 k hodům na iniciati�
vu, aby se vyhnula překvapení – pokud
družině velíte vy, zvyšte bonus na +2.
Bližší detaily viz Překvapivé útoky a iniciativa (str. 393).
Bojové reflexy už jsou zahrnuty
v Rychlejším vnímání (str. 52). Máte-li
tuto výhodu, nemůžete si Bojové refle�
xy koupit.

Vypravěč rozhoduje, které exotické a nadpřirozené
rysy jsou v jeho hře povolené – a komu.

Biják 14

5, 6, 7 nebo 8 bodů

Máte končetinu, kterou můžete
používat pro mířený úder, ale nikoli pro
manipulaci s předměty (viz Další ruka,
str. 53) nebo pro chůzi (viz Další noha,
str. 54). Může to být shluk rohů nebo
vyčnívající kly, velký ocas, žihadlo nebo
jakékoli další přirozené zbraně.
Váš Biják má dosah T (tedy pouze
„boj na tělo“) a způsobuje poškození
výpadem +1 za každou kostku, tedy 2k1 se změní na 2k+1. Poškození je drtivé
nebo průrazné za 5 bodů, velké průrazné
za 6 bodů, sečné za 7 bodů a bodné za
8 bodů. Podrobnosti viz Vrozený útok
(str. 61).
Pro úspěšný zásah házejte s Bijá�
kem na Obr nebo Rvačku. Můžete ho
použít i ke krytí, jako byste měli zbraň.
Využijte buď (Obr/2)+3 nebo kryt
pomocí Rvačky, co je lepší.

Zvláštní vylepšení

Dlouhý: Váš biják je vzhledem k tělu
dlouhý. To zvyšuje vaši efektivní VÚ při
výpočtech vašeho dosahu (viz Velikostní
úprava a dosah, str. 402). +100% za kaž�
dý +1 k VÚ, pokud pak můžete útočit
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Bleskový počtář 3

Bodliny 14

Dokážete ve zlomku vteřiny a z hla�
vy počítat složité matematické operace.
Tato výhoda má dvě varianty:

Máte ostré bodliny podobně jako
ježek nebo dikobraz, které jsou umís�
těné na strategických částech vašeho
těla. Je to obranný mechanismus, který
má odradit útočníky; nemůžete Bodli�
ny použít aktivně. Nicméně máte hod
k Obr-4 k zásahu kteréhokoli nepříte�
le v boji nablízko jednou za kolo – to
je volná akce. Házejte s bonusem +2,
pokud vás nepřítel napadne zezadu. Ti,
kteří vás uchopí nebo udeří, jsou zra�
něni automaticky – a ti, kteří vás udeří,
dostanou maximální poškození!

2 nebo 5 bodů

Bleskový počtář: Vy jakožto hráč
můžete kdykoliv při hře použít kalku�
lačku a vypočítat, co potřebujete – klid�
ně i ve chvíli, kdy vaše postava utíká a
za patami má smrt. U jednoduchých
matematických operací může Vypravěč
prostě říct, že znáte odpověď. 2 body.
Intuitivní matematik: Jako výše,
nicméně vaše schopnost se nevztahuje
jen na početní operace. Můžete prová�
dět kosmickou navigaci i bez počítače,
„kreslit“ technické návrhy čistě v hlavě,
a ve zlomku vteřiny řešit diferenciální
rovnice. Nepotřebujete kalkulačku, jste
totiž mnohem rychlejší – dokonce rych�
lejší než nejeden počítač. 5 bodů.
Pravý matematický génius bude mít
jeden ze zmíněných rysů a alespoň jed�
nu úroveň výhody Matematická schop�
nost (viz Talent, str. 89).

Výhody

1 nebo 3 body

Krátké bodliny: Jsou dlouhé 2,5-5cm
a zraňují za 1k-2. Dosah T. 1 bod
Dlouhé bodliny: mají 30-60 cm dél�
ky. Dosah T. 3 body.

Boží zmocnění 35

10 bodů/úroveň

Božská bytost – bůh, pán démo�
nů, velký duch, kosmická moc atd.
vás obdařila mocí sesílat „kněžská“

kouzla. Přidejte úroveň vašeho Božího
zmocnění k Int, kdykoli se učíte kouzla
poskytnutá božskou bytostí spojenou s
touto výhodou. Například Int 12 a Boží
zmocnění 2 (Thor) vám umožní učit se
kouzla poskytovaná Thorem (a pouze
Thorem), jako byste měli Int 14.
Můžete se učit kněžská kouz�
la z pevně daného seznamu, který je
božstvem poskytován, a dokonce může
určit, která určitá kouzla se máte nau�
čit. Seznam určuje Vypravěč a přebírá
roli božské bytosti, když se chcete nau�
čit nové kouzlo. A protože jste spojení
s božskou vůlí, tak oproti studiu magie
nemá kněžská magie žádné předpoklady.
Tedy čím více úrovní této výhody
máte, tím jste „svatější“. Maximální
úroveň určuje Vypravěč s ohledem na
moc vybrané božské síly. Menší boho�
vé, kteří mají omezené možnosti, jak
přenášet své síly na vybrané jedince,
nebo mají jen malý dosah, mohou mít
jen jeden stupeň, zatímco velcí bohové
jsou mnohem štědřejší.
Všimněte si, že Boží zmocnění je
míra, jak jste svázáni s danou božskou
silou, zatímco Kněžský úřad (str. 43) a
Náboženská hodnost (str. 30) hodnotí
společenskou moc. To je třeba rozli�
šovat. Božím zmocněncem může být
vysoce postavený kněz... ale božstvo si
může zvolit kohokoli (třeba i na vztek
církvi!)
V některých případech můžete
přidávat nebo zlepšovat vaši výhodu
během hry. Co to znamená, to záleží na
božstvu. Pro získání, udržení a zlepšo�
vání Božího zmocnění, musíte si vzít a
dodržovat jeden nebo více rysů uvede�
ných v Dobrovolně přijatých duševních
nevýhodách (str. 121). Pokud tyto pří�
sahy porušíte, ztratíte některou nebo
všechnu vaši moc – pravděpodobně
dokud neproděláte patřičné pokání,
nebo také navždy. Obvykle je Boží
zmocnění spojen se včleněným ome�
zením Smlouva (str. 113); nepoužívejte
tuto úpravu znovu.
Můžete také potřebovat určité fyzické předpoklady: některé vyšší síly obda�
rovávají jen muže, ženy, eunuchy, pan�
ny... Vypravěč může projevit nápaditost.
Pokud ztratíte tento předpoklad (napří�
klad panenství), můžete Boží zmocnění
snížit nebo ztratit a podle toho snížit
vaši bodovou hodnotu.
Můžete mít zároveň Boží zmoc�
nění a Magický talent (pokud to vaše
božstvo nezakazuje), ale Magický talent
nemůže zlepšit kněžská kouzla, stejně
jako Boží zmocnění nemůže pomo�
ci při učení kouzel magických. Verze
daného kněžského či magického kouzla
jsou rozdílná kouzla a kněžské kouzlo se
nikdy nemůže stát předpokladem pro

kouzlo magické. Pokud ovládáte obě
verze kouzla, jedno neovlivňuje druhé.
Boží zmocnění je jedním ze způso�
bů jak dosáhnout „svaté moci“. Je to
vhodné pro světy, kde kněží jsou bohy
inspirovanými kouzelníky. Pro jiné způ�
soby přijetí božích darů viz Požehnání
(str. 40) a Pravá víra (str. 94).

Brachiace 14

5 bodů

Dokážete se pohybovat pohupová�
ním po liánách, větvích stromů, prova�
zech, lustrech, a podobně. Získáváte +2
k dovednosti Lezení a při pohupování
se můžete pohybovat až polovinou své
Základní pohyblivosti.

Břitký důvtip 3

5 bodů

Můžete v boji použít pohotovou
odpověď k omráčení protivníka. Toto
nevyžaduje zvláštní bojový manévr –
mluvení je volná akce (str. 363). Házejte
na Rychlé porovnání vašeho Řečnictví
proti protivníkově Vůli.
Úpravy: -2, pokud je soupeř Nechá�
pavý nebo Nemá smysl pro humor; dal�
ší úpravy posoudí Vypravěč na základě
povahy vašeho slovního útoku: -1 za
druhého a každého protivníka, kterého
ovlivňujete ve skupině (a musíte o dané
skupině vědět něco, co je pro ni společné; např. že to jsou služebníci té samé
domácnosti nebo členové stejné vojen�
ské jednotky). Protivníci s výhodou
Neotřesitelnost (str. 95) jsou na Břitký
důvtip imunní.
Pokud vyhrajete, protivník je dušev�
ně omráčen (viz str. 420). Kritický
úspěch způsobí 1ZB fyzického zraně�
ní – váš nepřítel si ublíží sám nějakou
nehodou (upustí si něco na nohu, kous�
ne se do jazyka apod.). Pokud prohraje�
te, nemá to žádný účinek. Při kritickém
neúspěchu vyprovokujete protivníka s
podobným účinkem, jako mají nevýho�
dy Berserk a Krvelačnost!
Tato výhoda se doporučuje pouze
pro bláznivé kampaně!

Církevní hodnost

viz Hodnost, str. 29

Cítění vibrací 14

10 bodů

Umíte vycítit umístění a velikost
objektů podle vibrací, které cítíte kůži,
chlupy nebo anténami. Musíte určit,
jak daná schopnost funguje ve vzduchu
a ve vodě.
Cítění vibrací nenahrazuje zrak.
Umíte zacílit nepřítele v temnotě, ale

Výhody

nerozlišíte detaily (např. jestli je ozbro�
jen). V naprosto tiché temné místnosti
budete mít jen obecnou představu o
její velikosti, ale měli byste být schopni
ucítit překážku předtím, než na ni nar�
azíte, a najít východ sledováním chvění
vzduchu nebo vlnění vody.
K použití Cítění vibrací proveďte
hod na smysly. Podívejte se na Tabulku
rychlostí a vzdáleností (str. 550) a použij�
te bonusy zvlášť pro velikost cíle a jeho
rychlost a zvlášť postih za vzdálenost
od cíle. Vítr (ve vzduchu) nebo proudě�
ní (ve vodě) vytváří „rušení“, které mate
váš smysl. Najděte rychlost větru nebo
proudění v tabulce a určete správný
postih.
Úspěšný hod odhalí velikost objek�
tu, jeho umístění, rychlost a směr pohy�
bu. Nedává žádnou informaci o tvaru
objektu, o jeho barvě apod. Jakmile jste
něco odhalili, můžete zacílit pro útok.
Úpravy, které jste použili při hodu na
smysly, platí také pro hod na útok, ale
nikdy vám nedají k zásahu bonus.
Uvědomte si, že pokud jste vně
daného prostředí (voda, vzduch), ve
kterém vaše schopnost působí, nebo
pokud na sobě máte neprodyšný oblek,
schopnost vůbec nefunguje!

Zvláštní vylepšení:

Univerzální: Vaše Cítění vibrací fun�
guje jak ve vodě, tak ve vzduchu. +50%.

Citlivost

viz Empatie, str. 51

Citlivý hmat 14

10 bodů

Vaše prsty nebo srovnatelné orgány
jsou výjimečně citlivé, takže vám umož�
ňují vnímat zbytkové teplo z křesla,
jemné vibrace podlahy, když někdo při�
chází, atd. Získáváte +4 (navíc k bonu�
sům ze Zostřeného hmatu) ke všem
činnostem, které vyžadují citlivý hmat;
například forenzní hod při rozlišování
drobných rozdílnosti dvou tkanin nebo
hod na Prohledávání při pátrání po
malých ukrytých věcech.

Cit pro čas 3

2 nebo 5 bodů

Máte v hlavě přesné duševní hodiny.
Tato schopnost se dělí do dvou úrovní,
obou tak trochu nadsazených:
Cit pro čas: Vždycky víte, kolik je
hodin, s přesností na nejjemnější časové
jednotky používané ve vaší kultuře (ale
přinejlepším v řádu vteřin). Dokážete
precizně měřit uplynulý čas a umíte
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se vzbudit v libovolnou hodinu, kterou
si určíte předem. Posun časového pás�
ma ani spánek nijak nenarušují vaši
schopnost. Bezvědomí, hypnóza, apod.
mohou váš cit poplést a cesta časem vás
zmate, dokud si nezjistíte „nový čas“. 2
body.
Chronolokace: Jako výše, akorát ces�
tování časem vám nijak nevadí – vždyc�
ky víte, jaký je přesný absolutní čas. To
neznamená, že věci jako přechod z let�
ního času na zimní nebo změna kalen�
dáře vám nemohou zamotat hlavu!
Vypravěč vám třeba řekne: „Vrátili jste
se v čase o 92 876,3 dní zpět“ a nechá
na vás – nebo vaší postavě – ať si sami
vyřešíte otázky typu: „A co přestupné
roky?“ 5 bodů.

Časová setrvačnost 35

15 bodů

Jste hluboce ukotveni v pravděpo�
dobnosti. Když se mění historie, pama�
tujete si obě verze. Pokud se dostanete
do opravdového časového paradoxu,
nejste postiženi, i když zbytek světa ano!
Máte své místo v nové časové linii, ať už
je jakákoli, a pamatujete si všechny své
zážitky – ačkoli se třeba nikdy nestaly.
(V extrémním případě máte dokonce
dvě kompletní sady vzpomínek a musí�
te provést hod na Int, kdykoli se musí�
te mezi nimi orientovat pod tlakem...
možná budete potřebovat dovednost
Herectví, abyste neskončili v blázinci.)
Má to svůj zápor: existujete „vy“
v kterékoli paralelní nebo rozštěpené
časové lince, se kterou jste se střetli, a
oni jsou stejní jako vy, pokud to časová
linka dovoluje.
Tato schopnost má smysl v kampa�
ni, kde existují paradoxy nebo promě�
ny historie – kde přepisování minulých
událostí nebo celých časových linek je
možné. Opakem této výhody je Jedinečný (str. 160).

Čestná hodnost

viz Hodnost, str. 29

Čtení myšlenek 34

30 bodů

Můžete naslouchat skrytým myš�
lenkám druhých. Abyste tak mohli
činit, musíte dotyčné vidět nebo se jich
dotýkat. Soustřeďte se jednu vteřinu a
hoďte rychlé porovnání na Int. sebe a
oběti. Upravde hod podle postihu za
vzdálenost oběti (viz str. 550).
Pokud vyhrajete, můžete „slyšet“
všechno, co dotyčný říká nahlas, v
duchu, nebo si o dané věci právě teď
myslí, jako hlas ve vaší hlavě. Zachyce�
né myšlenky přicházejí rychlostí řeči.
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Pokud nerozumíte jazyku nebo váš sub�
jekt není člověk, můžete zachytit pouze
pocity, obrazy a celkový úmysl. Můžete
udržovat Čtení myšlenek jak dlouho
chcete bez žádného dalšího soustředě�
ní. Pokud se chcete začít věnovat jiné
osobě, musíte zastavit čtení myšlenek
vaší současné oběti a házet na rychlé
porovnání s novým subjektem. Pokud
chcete číst myšlenky více lidem záro�
veň, použijte Rozčleněné vědomí (str.
43).
Pokud neuspějete, můžete se o to
znovu pokusit s narůstajícím posti�
hem -2 za každý následný pokus v příš�
tí hodině. Pokud neuspějete kriticky,
nemůžete dané osobě číst myšlenky po
příštích 24 hodin.
Čtení myšlenek má často původ v
psionice, ale může to být také magická,
božská nebo technologická schopnost.

Zvláštní omezení

Pouze kybernetické: Totéž co Kyber�
netické, ale můžete číst pouze Digitální
mysli. -50%.
Pouze smyslové: Totéž co smyslové,
akorát nedokážete vůbec číst myšlenky.
Rasové: vaše schopnost funguje
pouze na vaši rasu nebo na rasu vel�
mi podobnou (např. lidé jsou podobní
elfům, ale nikoli psům nebo trollům).
Zkombinujte toto s omezením Založené
na smyslech (dotyk nebo pach) pro
rasy, které spolu komunikují skrze bio�
chemické látky. -20%.
Telekomunikační: Vaše schopnost
funguje pouze na ty, se kterými jste prá�
vě spojeni prostřednictvím Telekomu�
nikace (str. 91). -20%
Telepatické: Vaše schopnost je sou�
částí psionické síly Telepatie (str. 257).
-10%.

Můžete „slyšet“ všechno, co dotyčný říká nahlas,
v duchu, nebo si o dané věci právě teď myslí.

Běžné je omezení (str. 115) založené
na smyslech (zvláště na doteku). Pokud
je založené na sluchu, můžete číst pou�
ze myšlenky toho, koho můžete slyšet,
ale může fungovat jako „detektor lži“
nebo (s Univerzální) „univerzální pře�
kladač“.

Zvláštní vylepšení

Kybernetické: Můžete se zaměřit i na
bytosti s rysem Digitální mysl (str. 48),
což znamená na všechny počítače. Váš
hod na Int má postih rovný Komplexi�
tě systému. Nevědomý systém nemůže
odolávat; pro úspěch házejte proti IntKomplexita. +50%.
Smyslové: Můžete také odposlou�
chávat smysly oběti. To vám umožňuje
mít stejné prožitky jako subjekt. Pokud
je mučen, omráčen nebo zabit, Vypra�
věč může požadovat hod na Vůli pro
odolání omráčení – nebo dokonce Hod
na strach! +20%.
Univerzální: Automaticky rozumíte
myšlenkám, i když subjekt není člo�
věk, nebo používá vám neznámý jazyk.
+50%.

Výhody

Další hlava 14

15 bodů/úroveň

Máte více než jednu hlavu, a každá
z nich má zcela funkční oči, uši, ústa,
atd. Za každou Další hlavu dostává�
te zdarma i jedna Další ústa (str. 55)
a jednu úroveň Vylepšené pozornosti
(str. 53). V každé z hlav se také nachází
samostatný mozek s úplnou zásobou
všech vašich vzpomínek, vlastností a
dovedností. Takový mozek slouží čis�
tě jako „záloha“, nedává akce navíc a
nepřemýšlí samostatně – k tomu si vez�
měte Rozčleněné vědomí (str. 43).
Jedné hlavě nelze způsobit více
než 2 x (vaše ZB/počet hlav) poškoze�
ní jedním útokem. Omračující údery
omráčí pouze jednu hlavu – ta druhá
pořád funguje! Kritický zásah do hlavy,
který by vás obyčejně zabil, zničí pou�
ze zasaženou hlavu. Způsobí přitom
maximální zranění (viz výše) a hlavu
rozdrtí, odsekne nebo roztrhá (nechť
zvolí Vypravěč).

Zvláštní omezení:

Cizorodá: Tato hlava má sice Další
ústa i Vylepšenou pozornost, neobsa�
huje však žádný mozek. Jedním úde�

rem do cizorodé hlavy nelze způsobit
víc než ZB/(1,5 x počet hlav) poškození.
Rána do skutečné hlavy vás ale může
omámit, omráčit a zabít, i kdyby všech�
ny ostatní hlavy vyvázly bez škrábnutí.
-20 %.

Další noha 14

různé

Končetiny, po nichž se dá chodit,
ale které nedokáží zacházet předměty,
se v GURPS považují za nohy (zručné
nohy, třeba opičí, viz. Další ruka na str.
53). Obvyklá noha umí ve svém dosahu
(u člověka 1 metr) útočit kopem. U lidí
jsou běžné dvě nohy, celkem za 0 bodů.
Každá noha navíc stojí určité body:
Tři nebo čtyři nohy: Přijdete-li o jed�
nu nohu, můžete se nadále pohybovat
s poloviční Pohyblivostí (zaokrouhlová�
no dolů). Přijdete-li o další, upadnete na
zem. 5 bodů.
Pět nebo šest nohou: Každá ztracená
noha snižuje Pohyblivost o 20 %, dokud
vám zbývají alespoň tři. O třech nohou
máte 40% Pohyblivost. S méně nohami
už se hroutíte k zemi. 10 bodů.
Sedm a více nohou: Každá ztracená
noha snižuje pohyblivost o 10 %, dokud
vám zbývají alespoň tři. O třech nohou
máte 40% Pohyblivost. S méně noha�
mi už se hroutíte k zemi. 10 bodů. 15
bodů.
Následující úpravy lze použít pro
všechny nohy zároveň:

Zvláštní vylepšení

Dlouhé: V poměru k vašemu tělu
jsou vaše nohy delší než lidské nohy
v poměru k lidskému tělu. Vaše kopy
mají delší dosah – pro tyto účely se vaše
VÚ zvyšuje o 1 (viz Velikostní úprava a
dosah, str. 402). Při přelézání překážek
získáváte stejný bonus k VÚ. +100 % za
každé +1 k VÚ.

Zvláštní omezení

Nemohou kopat: Nemůžete útočit
kopem. -50 %.

Úpravy a tvorové
se dvěma nohama

Výše zmíněné úpravy lze použít i
pro bytosti se dvěma nohama. Jejich
bodová hodnota je 1/10 z uvedené pro�
centuální hodnoty. Například člověk,
který Nemůže kopat (-50 %), to bere
jako nevýhodu za -5 bodů.

Další ruka 14

různé

V GURPS se každé končetině, kte�
rá umí zacházet s předměty, říká ruka,
nezávisle na tom, jak vypadá a odkud
vyrůstá. Běžná ruka může útočit úde�
rem způsobujícím drtivé poškození
v závislosti na Sil. U lidí jsou běžné dvě
ruce, celkem za 0 bodů. Každá ruka
navíc stojí 10 bodů.

Koordinace

Pomocí dalších rukou můžete vol�
ně provádět libovolné nebojové úkony.
Například se třema rukama lze záro�
veň provádět jednoruční činnost (např.

Výhody

ovládat myš) a dvouruční činnost (a
psát na klávesnici). Pokud však potře�
bujete soustředit svou pozornost na
více míst najednou, kupce si Vylepše�
nou pozornost (str. 53).
Můžete také použít všechny ruce
najednou k provedení jednoho bojové�
ho úkonu, v němž je každá ruka navíc
dobrá – např. uchopení nepřítele. Se
třema rukama je také možné držet štít
a zároveň se ohánět obouruční zbraní,
podobně jako normální člověk zachází
se štítem a jednoruční zbraní.
Nedostáváte žádné útoky navíc (ani
žádné jiné manévry), byť byste měli
sebevíc rukou. K tomu si kupte Další
útok (str. XX).
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Další ruce v boji na tělo

Ruce navíc jsou obrovskou výhodou
v boji na tělo. Bez Dalšího útoku sice
nemůžete útočit více než jednou rukou,
můžete však uchopit protivníka všema
rukama zároveň. Každá další ruka (ale�
spoň stejně dlouhá jako ty normální
nebo delší) dává bonus +2 k uchopení
a k vymanění se ze soupeřova sevření.
Máte-li více rukou než soupeř, získá�
váte též bonus +3 ke znehybnění nebo
vymanění ze něj.

Zvláštní vylepšení

Dlouhá: Vaše ruka je v poměru
k vašemu tělu delší než lidská ruka
v poměru k lidskému tělu. Pro účely
vypočítání dosahu se vám u této kon�
četiny zvětšuje Velikostní úprava (viz
Velikostní úprava a dosah, str. 402). To
ovlivňuje i dosah zbraní držených v této
ruce. Každý bonus +1 k VÚ též zvyšu�
je poškození švihem o 1 za každý hod.
+100 % za každých +1 k VÚ.
Výjimečně pružná: Končetiny s tím�
to vylepšením jsou pružnější než lidské
ruce, něco jako chapadla nebo sloní
chobot. Tyto končetiny vždy dosáhnou
na ostatní končetiny a mohou s nimi
spolupracovat. Rozvržení těla, umístě�
ní končetin a „levá“ či „pravá“ nehrají
žádnou roli. +50 %.

Zvláštní omezení:

Bez fyzických útoků: Danou rukou
dokážete provádět cokoliv, jen ne ovlá�
dat chladné zbraně nebo někoho ude�
řit. Nemáte žádné výhody v boji na tělo.
Pořád však můžete zacházet s pistolemi
a dalšími střelnými zbraněmi. -50 %.
Držák na zbraně: Místo ruky máte
„úchop“, k němuž se dá přidělat zbraň.
Může být mechanický, organický nebo
klidně kombinací obojího – to záleží na
tom, jestli jste živá bytost, stroj nebo
kyborg. Úchop není možné použít
k ničemu jinému než držení zbraní.
Toto omezení se navzájem vylučuje s
úpravami Bez fyzických útoků, Krátké,
Slabé a Zručná noha. -80 %.
Krátká: Tato ruka má dosah „T“
(pouze na tělo) a není dostatečnou
pákou k ovládání zbraní, jimiž se švihá.
Dosah každé zbraně držené v této ruce
se snižuje o 1 metr. Jsou-li všechny vaše
ruce krátké, máte postih -2 k uchopení.
-50 %.
Slabá: Tato ruka má pro účely zve�
dání, útoku a uchopení menší Sil než
zbytek vašeho těla. -25 %, má-li polovi�
nu vaší Sil, a -50 % za čtvrtinu vaší Sil (v
obou případech zaokrouhleno dolů).
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Zručné nohy: Vaše „ruka“ je ve sku�
tečnosti jen obratná noha (třeba opičí).
Když v této noze něco držíte, tak samo�
zřejmě nemůžete chodit (ale můžete
sedět, létat, vznášet se…) – jedná se
vlastně o Dočasnou nevýhodu Beznohý
(str. 141). Takovéto nohy bývají zpravi�
dla – ne však vždy – Krátké (viz výše).
-30 %.

Úpravy a tvorové s jednou
nebo dvěma rukama

Výše zmíněné úpravy lze použít i
pro bytosti s jednou nebo dvěma ruka�
ma. Z vylepšení se tak stanou výhody
a z omezení nevýhody. Jejich bodová
hodnota odpovídá 1/10 uvedené pro�
centuální hodnoty. Například Krátká
stojí -50 %, přepočítáno na -5 za ruku.
Bytosti se dvěma krátkýma rukama by
měly nevýhodu za -10 bodů.
Bytosti s jedinou rukou si – logicky
– mohou tyto úpravy koupit jen jednou.
Na druhou stranu však mají -20 bodů
za nevýhodu Jedna ruka (str. 147).
Například sloní chobot by byl Výjimeč�
né pružný (+50 %), dlouhý (+100 %) a
Slabý (-50 %). Tyto úpravy mají celkem
+100 %, berou se tudíž jako 10bodová
výhoda. Po započtení nevýhody Jedna
ruka (-20) dostáváme -10 bodů.

Další ústa 14

5 bodů/úroveň

Máte víc než jen jedna funkční
ústa, umístěná kdekoliv na vašem těle.
Všechna vaše ústa umí dýchat, jíst i
mluvit. Další ústa nedávají žádný útok
navíc, pokud si nekoupíte i Další útok
(str. 53). Spolu s Rozčleněným vědo�
mím (str. 43) můžete vést více rozhovo�
rů najednou nebo sesílat dvě mluvená
kouzla. K dalším výhodám patří to, že
je vás těžší utišit či udusit a že můžete
zpívat kánony sami se sebou.

Další útok 1

25 bodů/úroveň

V GURPS se předpokládá, že běžná
postava útočí jednou za kolo nezávisle
na počtu končetin. Vy útočíte v jednom
kole vícekrát – každá úroveň této výho�
dy přidá jeden útok navíc. Nemůžete
mít více útoků, než kolik máte končetin
(ruce, nohy, chapadla, atd.), přiroze�
ných zbraní (pařáty, tesáky, atd.) nebo
útočných schopností (Polapení, Vroze�
ný útok a Nepřímý útok), s nimiž byste
mohli zaútočit. Konečné rozhodnutí
nad tím, čím se útočit dá a čím ne, má
Vypravěč.

Výhody

Běžný člověk si může Další útok
koupit jen jednou. To značí mimořádně
dobrou koordinaci rukou a umožňuje
útočit oběma rukama najednou. Na
nelidské postavy a superhrdiny se toto
omezení nevztahuje. Takový superhr�
dina si může koupit dva útoky navíc a
v jednom okamžiku tak střílet z pistole,
máchat obuškem a očima metat smrtí�
cí paprsky. Drak by si vzal čtyři útoky
navíc a útočil celkem pětkrát pomocí
dvou pařátů, ocasu, ostnů a ohnivého
dechu.
Každý Další útok vám ve vašem kole
přidá jeden manévr Útok. Nic víc, nic
míň. Nezbaví vás postihu -4 za útoče�
ní „levou“ rukou (viz Obouručnost, str.
39), ani vám nedá víc manévrů Míření
(viz Vylepšené pozorování, str. 53). Doda�
tečné útoky můžete použít jako Lest, ne
však jako jakoukoliv jinou akci – to by
vyžadovalo Pomalejší tok času (str. 38).

Další útoky a manévr
Vše do útoku

Když máte více útoků a dáte Vše do
útoku, musíte zvolit stejný bonus pro
všechny útoky v tomto kole. Není mož�
né například dát Vše do prvního útoku
(odhodlaně) a Vše do druhého útoku
(silně). Zvolíte-li manévr Vše do útoku
(rychle), dostanete jen jeden útok navíc.

Další útoky a Rychlý úder

Jeden ze svých útoků nablízko
můžete provést jako Rychlý úder (viz
str. 370) s obvyklým postihem. Zby�
lé Další útoky zůstávají nezměněny a
nedostávají žádný postih. Není možné
použít Rychlý úder na více než jeden
útok za kolo.

Další život 34

25 bodů/úroveň

Dovedete vstát z mrtvých! Byť by si
všichni nepřátelé byli vaší smrtí sebevíc
jistí, vám se to podařilo nějak přežít. Na
podrobnostech se dohodněte s Vypra�
věčem. Pokaždé, když obživnete, spo�
třebujete Další život – škrtněte ho ze
svého deníku postavy a snižte celkovou
hodnotu postavy o 25 bodů. Vypravěč
vám možná povolí tyto body utratit při
hře.

Zvláštní omezení:

Kopie: Když zemřete, vrátíte se
jako svá „záložní kopie“. Takovou kopii
ovšem musíte napřed vytvořit, což
vyžaduje minuty či hodiny času a mož�

ná i specializovanou laboratoř. Detaily
jsou na Vypravěči. Při každé záloze si
zkopírujte deník postavy. Zemřete-li,
vrátíte se zpět ke starým statistikám
a přijdete tak o všechny nové rysy a
charakterové body. Nezapomeňte, že
kopie někde existuje i před vaší smrtí.
Vypravěči řekněte, kde se nachází… na
tomto místě se vrátíte do života. Jestli
vaši nepřátelé zjistí, kde ukládáte své
kopie, mohou vám s nimi něco provést!
-20 %.
Potřebuje tělo: Do života se vracíte
bez těla – například jako duch nebo
kopie v počítači. Zachováte si všechny
své zkušenosti a schopnosti (ledaže
byste měli omezení Kopie), nicméně
nemůžete vůbec zasahovat do hmotné�
ho světa, dokud neseženete nové tělo.
Může jít o klon, mrtvé tělo, klidně i o
robotickou „skořápku“. Obvykle -20 %;
-40 % pokud potřebujete ilegální, vzác�
né nebo drahé tělo (rozhoduje Vypra�
věč).

263) – ani tyto však nejsou povinné. Ti s
Digitálním vědomím si také mohou vzít
různé výhody:

hy a tuto hru se vaše schopnost nepro�
jeví, dostanete svoje souhry okolností
na příští hře.

Kopie: S výhodou Rozčleněné vědo�
mí (str. 43) může fungovat několik
nezávislých kopií vašeho vědomí v jedi�
ném systému. Pomocí Zdvojení (str. 50)
s omezením Digitální lze vytvořit více
kopií v oddělených systémech. Zálohy
– jakési vypnuté kopie – utvořte pomocí
Dalšího života (str. 55).
Přesouvání: Chcete-li se aktivně
„přesouvat“ z jednoho počítače do jiné�
ho, kupte si Posednutí (str. 75) s omeze�
ním Digitální. Jestliže je pro vás přesou�
vání opravdu snadné, kupujte si nová
těla rovnou jako Loutky (str. 78).
Výpočetní kapacita: Jestli chcete pra�
covat rychleji než lidská mysl, kupte si
Rychlejší vnímání (str. 52). Pokud chce�
te spouštět několik programů najednou
a získat tak dočasné výhody, kupte si
Sestavitelné schopnosti (str. 71).

Divoký talent 35

V GURPS se předpokládá, že běžná postava útočí
jednou za kolo nezávisle na počtu končetin.

20 bodů/úroveň

Můžete jednoduše provádět věci
bez toho, abyste věděli, jak je děláte.
Jednou za sezení a podle úrovně výho�
dy můžete zkusit házet na jakoukoli
dovednost tak, že použijete hodnotu
příslušné vlastnosti: Int pro dovednos�
ti založené na Int, Obr pro dovednosti
založené na Obr atd. Nemáte žádné
implicitní postihy, ale nadále platí úpra�
vy podle situace, prostředí a vybavení,
stejně jako úpravy z výhod a nevýhod.
Technologická úroveň není důležitá a
imnich z TÚ 3 může zkusit použít Počí�
tačové programování/TÚ12!
Dá se to použít i na dovednosti,
které nemají implicitní hodnotu za
podmínky, že máte příslušné výhody
uvedené v předpokladech. Například
vám umožňuje kouzlit neznámé kouz�
lo, pokud máte Magický talent, nebo
použít neznámé nadsazené bojové
umění, pokud máte Mistrovský výcvik.
Nemá vliv na dovednosti, které už
ovládáte.

Zvláštní vylepšení

Digitální vědomí 14

Dítě štěstěny 3

Jste inteligentní počítačový pro�
gram – možná umělá inteligence, mož�
ná „kopie“ skutečného člověka. Obýváte
tělo se Složitostí přinejmenším rovnou
polovině vaší Int; viz. Počítače (str. 472).
Jste zcela imunní vůči všem „telepa�
tickým“ silám a kouzlům, které ovliv�
ňují přímo živé mysli. Na druhou stra�
nu vás mohou napadnout počítačové
viry a jiné digitální neřádstvo. Je možné
vás vypnout (nebo zálohovat jako „bez�
vědomá“ data) a znalci Hackerství či
Programování by se mohli nabourat do
vašich dat… a třeba i pročítat nebo rov�
nou změnit vaše myšlenky!
Pravděpodobně jste také Stroj (str.
263). Není to však povinné a můžete
mít klidně i digitální vědomí v organic�
kém těle (např. biopočítač s mozkovým
implantátem). U Digitálních vědomí je
častá i nevýhoda Přeprogramovatelný
(str. 150) a meta-rys Tělo bez duše (str.

Máte nadání být na správném místě
ve správnou dobu. Každá úroveň této
výhody vás dostane do šťastné náho�
dy nebo souhry uvěřitelných událostí.
Detaily jsou na Vypravěči. Například se
muže Vypravěč rozhodnout, že jeden ze
strážných, kolem kterého musíte projít,
je váš bratranec, nebo že před bankou,
kterou právě vyloupili, stojí sportovní
auto, a vy tak můžete lupiče pronásle�
dovat.
Čas od času se může Vypravěč roz�
hodnout k nějaké neuvěřitelné souhře
okolností, která vyrovná některé nebo
všechny šťastné náhody daného dob�
rodružství (např. mechanik z místní
garáže má všechny potřebné součástky
pro sestrojení vašeho sci-fi antigravitač�
ního pásu).
Máte možnost navrhnout šťastné
náhody Vypravěči, ale ten má poslední
slovo. Když odmítne všechny vaše návr�

5 bodů

15 bodů/úroveň

Výhody

Zapamatování: Můžete se doved�
nosti, které používáte, také učit! Abyste
to mohli udělat, musíte mít nějaký neu�
tracený charakterový bod. Když uspě�
jete, můžete si dovednost koupit na
první úrovni. Nemůžete takto nabytou
dovednost během následujícího měsí�
ce zlepšovat a používáte ji s postihem
-2. Při kritickém úspěchu tato omeze�
ní neplatí. Při neúspěchu se nemůžete
danou dovednost naučit a pokud neu�
spějete kriticky, ztratíte daný charakte�
rový bod! Bez ohledu na úspěch, pokud
postrádáte některý předpoklad pro
dovednost, máte k ní postih -4, dokud
si předpoklad také nedokoupíte, v dané
době také nemůžete dovednost zlepšo�
vat. Toto vylepšení vám neumožňuje se
učit dovednosti z vyšší TÚ, než je vaše.
+25%.

Zvláštní omezení

Pouze v nouzi: Váš Divoký talent
funguje jen v případech ohrožení živo�
ta, jako je boj na život a na smrt. Abyste
ho mohli použít, musíte žádat určitý
výsledek. Váš požadavek musí být speci�
fický (např. „Dostaň ho ode mne“), ale
nemůžete určit dovednost (např. „Použij
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Džudo“ nebo „Vykouzli kouzlo Příkaz“).
Vypravěč zvolí dovednost, která povede
k požadovanému výsledku. Není výbě�
rem nijak omezen: může použít kouzlo,
pokud máte Magický talent, nadsazené
bojové umění, pokud máte Mistrovský
výcvik atd. Když Vypravěč zvolí, házejte
proti dané vlastnosti. Pokud Vypravěč
cítí, že už dovednosti potřebné ke zvlád�
nutí situace ovládáte, může vám pora�
dit, abyste je použili. To se stále počítá
jako využití Divokého talentu! -30%.
Zaměřený: Můžete pouze použít (a
pokud máte Zapamatování, tak se nau�
čit) jednu určitou skupinu dovedností.
Možnosti obsahují Duševní (všední
dovednosti založené na Int, Vním.
nebo Vůli), Fyzické (běžné dovednosti
založené na Sil, Obr nebo Zdr), Magic�
ké (kouzla) nebo Čchi (nadsazené
dovednosti bojových umění). -20%.

Dlouhověkost 1

2 body

Příroda vám nadělila velice dlouhý
život. V hodech na stárnutí (viz str. 444)
neuspějete pouze při hodu 17 nebo 18.
Máte-li upravené Zdr 17 a více, tak neu�
spějete pouze při hodu 18!

Výborná kondice: Stejné jak výše,
akorát bonus k hodům činí +2. Navíc
ještě ztrácíte BÚ pouze poloviční rych�
lostí. 15 bodů.

Zvláštní omezení:

V obou případech se tato výhoda
vztahuje pouze na BÚ ztracené únavou,
vyčerpáním, teplem atd. Nemá žádný
účinek a BÚ utracené za kouzla či psi�
onické síly.

Doživotní funkce 2

Dočasná hodnost

viz Hodnost, str. 29

Dokonalá rovnováha 1

15 bodů

Vždy se za normálních okolnos�
tí udržíte na nohou bez ohledu na to,
jak úzký je povrch. To vám umožňuje
chodit po laně, římse, větvi nebo jiném
upevněném povrchu bez hodu kostkou.
Pokud je povrch mokrý, kluzký nebo
nestabilní, máte bonus +6 k udržení se
na nohou. V boji máte +4 k Obr a všem
dovednostem založeným na Obr proti
podražení nebo sražení. Nakonec máte
také +1 k dovednostem Akrobacie,
Lezení a Pilotáž.

Divoký talent: Můžete jednoduše provádět věci bez
toho, abyste věděli, jak je děláte. Dá se to použít i
na dovednosti, které nemají implicitní hodnotu,
pokud máte výhody uvedené v předpokladech.
Nemá vliv na dovednosti, které už ovládáte.

Slabší: Umíte dorůstat jen uši, prsty,
chapadla a jiné malé části – nikoli ruce,
oči, chodidla apod. -50%.

5 bodů

Máte práci, ze které nemůžete být
normálně odvoláni. Můžete ji pouze
ztratit (a také tuto výhodu) jako důsle�
dek velmi nevhodného chování (útok,
výrazné nemorální jednání atp.). Jinak
je vaše zaměstnání a plat zajištěny po
zbytek života. To je nejběžnější pro uni�
verzitní profesory současnosti, ale také
pro soudce, kněze, senátory atd. v mno�
hých společnostech.

Duchovní empatie 35

10 bodů

Jste naladěni na duchy a máte
výhody Empatie (str. 51), když s nimi
komunikujete. Získáte dojem obecného
rozpoložení kteréhokoli ducha, kterého
potkáte, na základě úspěšného hodu
na Int. Vaše Ovlivňovací dovednosti
(Diplomacie, Sexappeal atd.) platí na
duchy normálně, což vás vzdaluje běž�
ným smrtelníkům. Duchovní empatie
vás nechrání před zlými nebo škodoli�
bými duchy, kteří vám chtějí ublížit, ale
podle Vypravěčova uvážení je snažší
odhalit jejich záměry.

Zvláštní omezení

Konkrétní: jste naladěni na zvyky a
nálady určité skupiny duchů. Možnosti
zahrnují anděly, démony, elementály,
víly, duchy a cokoli dalšího, co Vypra�
věč povolí. -50%.

Duchovní most 35

10 bodů

Dobrá kondice 1

Dorůstání 14

Váš kardiovaskulární systém je
výkonnější, než by se mohlo zdát podle
vašeho Zdr. Tato výhoda má 2 úrovně:

Jste schopní dorůstat své ztracené
končetiny a orgány! Ztracené ucho,
prst, tlapa, chapadlo atd. dorostou za 1k
týdnů; ztracené chodidlo nebo ruka za
1k+1 měsíců a ztracené oko, paže nebo
noha za 2k+2 měsíců. Pokud máte také
regeneraci, vaše Dorůstání je mnohem
rychlejší: všechny ztracené části těla
dorostou, když dosáhnete svého plného
počtu ZB.

5 nebo 15 bodů

Dobrá kondice: Dostáváte +1 ke
všem hodům na Zdr (abyste zůstali
při vědomí či naživu, odolali nemoci
nebo jedu, atd.). To však nijak nezlepšu�
je vlastnost Zdraví ani od ní odvozené
dovednosti. BÚ se vám obnovují dva�
krát rychleji. 5 bodů.
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Výhody

40 bodů

Dokážete ze sebe udělat spirituální
průchod, takže skrze vás mohou pro�
mlouvat duchové. Nejprve se potřebu�
jete dostat do transu pomocí alespoň
minutového soustředění a hodu na Vůli
(bonus +2, máte-li Autotrans, str. 101).
Během transu si neuvědomujete okolní
svět.
Jakmile vstoupíte do transu, který�
koliv duch ve vaší blízkosti může vstou�
pit do vašeho těla a pomocí něj mluvit
nebo psát zprávy. Duch odpovídá na
otázky, které mu ostatní položí, ale nic
ho nenutí říkat pravdu. Jeho chování
řídí Vypravěč.

Duchovní most je slabším typem
posednutí: duch může použít vaše tělo
pouze ke komunikování se světem.
Problém nastává v okamžiku, kdy má
výhodu Posednutí (str. 75). Tehdy se vás
dotýká a ve transu se může pokusit o
převzetí plné kontroly nad vaším tělem.
Považujete se za „obezřetný“ cíl a dostá�
váte bonus +5 na odolání.

Duševní kontrola 34

50 bodů

Dokážete duševně ovládnout oso�
by, jichž se dotknete nebo které vidíte.
K použití této schopnosti se jednu vte�
řinu soustřeďte a uspějte v rychlém
porovnání: vaše Int proti Vůli cíle.
Úpravy: Postihy za vzdálenost cíle
(viz str. 550); -1 za každého otroka, kte�
rého již ovládáte; +2 za nepřetržité sou�
středění po dobu jedné minuty; +4 za
jednohodinové soustředění.
Zvítězíte-li, oběť bude poslouchat
všechny vaše příkazy až do doby, než
ji propustíte. Dočasně získá nevýhodu
Přeprogramovatelný (str. 150) a vy se
stanete jejím pánem. Kontrola trvá,
dokud nepřetržitě provádíte manévr
Soustředění. Jakmile se přestanete sou�
středit, kontrola sama přestane po uply�
nutí jedné minuty za každý bod, o který
jste zvítězili rychlém porovnání (tuto
dobu je možno prodloužit úpravou
Prodloužené trvání, str. 105). Kdykoliv
budete vyřazeni (omámeni, omráčeni,
atd.), nebo budete oběť nutit, aby jedna�
la v rozporu se svými hodnotami (např.
spáchala sebevraždu nebo ublížila své
lásce), proveďte další rychlé porovná�
ní. Zvítězí-li oběť, osvobodí se. Házejte
teprve v rozhodujícím okamžiku – oběť
klidně dojde až ke kraji útesu, ale hází
až těsně před skokem.
Jestliže prohrajete, o opětovné
ovládnutí oběti se můžete pokusit až
za 24 hodin a tato osoba z vás navíc
cítí jakýsi duševní nátlak. Při kritickém
neúspěchu přijdete dokonce i o kontro�
lu nad všemi ostatními osobami.
K Duševní kontrole se často pojí
různá omezení: Dostupnost (pouze
nad opačným pohlavím), Založeno na
smyslu (pro hypnotický hlas, oči, vůně,
apod.) a tak dále. Dále si můžete vzít
úpravy útoku, jež se řídí pravidly stej�
nými jako Zlořečení (str. 106). A nako�
nec si lze koupit úpravy Kybernetické
a Pouze kybernetické, jako u výhody
Čtení myšlenek (str. ??).

Zvláštní vylepšení

Adaptace: Dokážete přestavovat
vědomí oběti a vnucovat jí vlastní
myšlenky. Prakticky dokážete přidat
či odebrat libovolnou všední duševní
nevýhodu. Falešné vzpomínky navodíte
pomocí Bludů, celou paměť vymažete
Amnézií. Oběť musí spolupracovat,
být pod vaši kontrolou a při vědomí.
Hoďte další rychlé porovnání – svou Int
můžete zaměnit za dovednost Vymývá�
ní mozků (str. 182). Za každých -5 bodů
změněných nevýhod dostáváte postih
-1. Stupeň úspěchu určuje dobu trvání
ve dnech. Při kritickém úspěchu jsou
všechny změny trvalé! Adaptovanou
osobu, která již není pod vaši kontro�
lou, se mohou pokusit ovládnout jiné
postavy s Duševní kontrolou. Nedostá�
vají žádné postihy. Jiná postava s Adap�
tací může přeorat vše, co jste vy pozmě�
nili. +50 %.
Žádné vzpomínky: Vaše oběti si
nevzpomínají na nic, co se odehrálo za
dobu, kdy byly ovládnuty. +10 %.

Zvláštní omezení

Loutka: Oběti pod vaší kontrolou
ztrácí veškerou vlastní iniciativu a
dočasně získávají Mentalitu otroka (str.
154). -40 %.
Pouze adaptační: Nemůžete použí�
vat běžnou Duševní kontrolu, pouze
Adaptaci (výše). Nespolupracující oběti
je ještě před použitím této schopnosti
zapotřebí nějak usměrnit. -50 %.
Telepatická: Tato schopnost je sou�
částí psionické síly telepatie (viz str.
257). -10 %.

Duševní pouto 35

různé

Máte s někým neustálé telepatické
spojení – často je to dvojče, životní lás�
ka, člen stejného úlu atd. Automaticky
uspějete na všechny pokusy o navázání
kontaktu s ním pomocí Přímého spo�
jení (viz Telekomunikace, str. 91) a Čte�
ní myšlenek (str. 69) za předpokladu,
že se nerozhodne vám odolávat, nebo
má Mentalitu otroka. Duševní pouto
nedovoluje okamžité spojení na mezi�
hvězdné vzdálenosti (větší než desetina
světelného roku), napříč rozdílnými
dimenzemi, paralelními světy apod.
Duševní pouto stojí 5 bodů na jednu
osobu, 10 bodů na 2-9 osob, 20 bodů na
10-99 osob, 30 bodů na 100-999 osob a
tak dále – přidejte deset bodů na každý
násobek desíti z množství lidí.
Jak je pravidlem, Vypravěč může

Výhody

dovolit Duševní pouto pouze mezi
postavami a jejich Spojenci, Kontak�
ty či Svěřenci, dvojníky (viz Zdvojení,
str. 50) a jinými hráčskými postavami
(když jejich hráči souhlasí).

Zvláštní úpravy

Pro duševní pouto můžete použít
stejné úpravy, jaké jste použili pro Čtení
myšlenek nebo Přímé spojení. Ve větši�
ně případů by to Vypravěč dokonce měl
vyžadovat.

Eidetická paměť 3

5 nebo 10 bodů

Máte výjimečně dobrou paměť.
Každá obyčejná postava se může poku�
sit vzpomenout si na nějakou událost –
hodí si na Int a čím lepší hod, tím přes�
nější vzpomínka. S touto výhodou však
automaticky uspějete v úplně každém
„hodu na paměť“ a častokrát si vybavíte
i přesné podrobnosti. Existují dvě vari�
anty tohoto rysu:
Eidetická paměť: Automaticky si
vzpomenete na hrubou představu
o čemkoliv – stačí se jen soustředit.
Konkrétní detaily se vám vybaví až při
úspěšném hodu na Int. Tuto výhodu
je možné „naučit se“ i během hry (tru�
badúři a skaldi ji mnohdy potřebují
k zapamatování všech těch balad a pís�
ní). 5 bodů.
Fotografická paměť: Jako výše, ako�
rát si automaticky vybavujete i přesné
podrobnosti. Kdykoliv hráč zapomene
na něco, co jeho postava viděla či slyše�
la, Vypravěč nebo jiní hráči mu to musí
připomenout – a popravdě! 10 bodů.
Tato výhoda ulehčuje vzpomínání,
ne však chápání, a tudíž nedává žád�
né bonusy k dovednostem. Dává však
bonus pokaždé, když Vypravěč vyžadu�
je hod na Int kvůli učení: Eidetická
paměť +5 a Fotografická paměť +10.

Elastická kůže 14

20 bodů

Umíte změnit svou kůži a obličejo�
vé rysy (ne ale oblečení ani líčidla) tak,
že připomínáte jiného člena své, nebo
velmi podobné rasy. Použití této výho�
dy zabere 10 vteřin času a snažíte-li
se napodobit konkrétní osobu, tak i
hod na Přestrojení. Návrat do původní
podoby trvá 3 vteřiny. Elastická kůže
dává bonus +4 ke všem hodům na Pře�
strojení.

43

Empatie 3

5 nebo 15 bodů

Dovedete se vcítit do pocitů jiných
lidí. Kdykoliv někoho poprvé nebo
po delší době potkáte, můžete popro�
sit Vypravěče, aby si hodil na vaši Int.
Vypravěč vám sdělí, jaký daná osoba
budí dojem. Pozor, při neúspěšném
hodu bude lhát!
Toto nadání se výborně hodí k odha�
lování podvodníků, posednutých lidí,
odhadnutí skutečné loajality vašich
přidružených postav atd. S jeho pomo�
cí se můžete pokusit poznat, jestli vám
někdo nelže… nezjistíte, jaká je pravda,
jen jestli vám náhodou neříká lež.
Jsou dvě varianty této výhody:
Citlivost: Na vaši schopnost se nedá
nijak zvlášť spolehnout; k hodům na
Int máte postih -3. Dostáváte bonus +1
k dovednostem Odhalení lži, Předvídá�
ní budoucnosti a k Psychologii, když se
pomocí rozhovoru snažíte někoho ana�
lyzovat. 5 bodů.
Empatie: Int se nijak nesnižu�
je a bonus k Odhalení lži, Předvídá�
ní budoucnosti a Psychologii je +3.
15 bodů.
Tato schopnost účinkuje jen na inte�
ligentní (Int 6+) přirozené tvory. Jejími
variacemi účinkujícími na nadpřiro�
zené bytosti, rostliny a zvířata jsou
Duchovní empatie (str. 88), Rostlinná
empatie (str. 75) a Zvířecí empatie (str.
40), v příslušném pořadí.

Filtrační plíce 14

Gravitační zkušenost 3

1 nebo 10 bodů

Máte zkušenosti s prací v rozlič�
ných gravitačních polích a vaše vnímá�
ní se rychle adaptuje na způsob, jakým
se věci v různých gravitacích pohybují a
padají. Váš postih k Obr za pohyb v cizí
gravitaci, s níž máte zkušenost, je jen
poloviční (viz Různá gravitace, str. 350).
V situacích, kdy nízká gravitace usnad�
ňuje práci, si házíte na svou plnou Obr,
plus bonus za nízkou gravitaci, plus dal�
ší +1. Například kdyby obyčejný člověk
dostal bonus +2 za chytání míče v nízké
gravitaci, vy dostanete +3.
Tato výhoda stojí 1 bod za každé
gravitační pole, s nímž máte zkušenos�
ti. Například pozemšťan, který pracuje
na Měsíci, by mohl mít Gravitační zku�
šenost (0,16 G). Chcete-li být zkušení
v práci ve všech gravitačních polích,
kupte si Gravitační zkušenost (vše) za
10 bodů.

Gumové tělo

viz Ohebnost, str. 56

Hermafromorfóza 14
5 bodů

Váš dýchací systém samovolně fil�
truje běžné znečišťující látky – např.
kouř, prach, pyl, dokonce i slzný plyn
(ne však nervový plyn a jiné látky
účinkující na dotek). Tyto látky na vás
nemají žádný vliv. Tato výhoda přijde
vhod ve znečištěných městech a na
nehostinných planetách. Máte-li výho�
du Nemusí dýchat (str. 49), nepotřebu�
jete Filtrační plíce.

Fotografická paměť
viz Eidetická paměť, str. 51

Gravitační tolerance 1

5 až 25 bodů

Dokážete pracovat v široké škále
gravitačních polí. Běžný člověk dostá�
vá gravitační postihy za odchylku od

44

každých 0,2 G; viz Rozdílná gravitace
(str. 350). Koupí této výhody lze odchyl�
ku zvětšit: 5 bodů ji zvětší na 0,3 G; 10
bodů na 0,5 G; 15 bodů na 1 G; 20 bodů
na 5 G; a 25 bodů na 10 G. Přirození
lidé si v tomto rysu mohou vzít maxi�
málně 10 bodů.

5 bodů

Dokážete přepínat svou podo�
bu mezi plně funkčními pohlavími:
mužským, ženským a neutrálním. Celý
proces trvá 10 vteřin (k obvyklým ome�
zením patří potřebuje nabít, Potřebuje
přípravu a Prodloužený čas).

Hlas 1

10 bodů

Máte od přírody jasný, zvučný a
příjemný hlas. To vám dává bonus +2
k následujícím dovednostem: Diplo�
macie, Mimikry, Politika, Řečnictví,
Sexappeal, Vystupování, Výřečnost a
Zpěv. Dostáváte také bonus +2 k reakci
u každého, kdo může váš hlas slyšet.

Hodnost

Výhody

viz str. 29

Hrůzostrašnost 35

30 bodů + 10 bodů
za každý -1 k hodu na strach.

Dokážete vykolejit mysli ostatních.
Je mnoho způsobů, jak může být úči�
nek projeven: mrazivé houkání, pokři�
vení tělesných proporcí v mysli, ale také
úcta a neuvěřitelná krása. Když akti�
vujete tuto schopnost, kdokoli vás vidí
nebo slyší (vyberte jednu z těchto mož�
ností už při nákupu schopnosti), musí
okamžitě házet na strach (viz Hody na
strach, str. 360).
Úpravy: Jakékoli, které jsou možné
v úpravách hodu na strach (str. 360).
Můžete si koupit zvláštní postih -1 k
hodu, za 10 bodů. Vaše oběť získává +1
k hodu na strach po prvních 24 hodi�
nách.
Když oběť v hodu na strach uspěje,
vaše Hrůzostrašnost na ni nefunguje po
příští hodinu.
Přidejte omezení Útok nablízko (str.
112), pokud se Hrůzostrašnost projevu�
je až dotykem.

Zvláštní omezení:

Vždy zapnutá: Nemůžete se Hrů�
zostrašnosti zbavit ani při běžných
společenských úkonech. Toto omezení
se obvykle pojí s krajními úrovněmi
Vzhledu – obvykle Šeredný a horší, ale
možná také Oslnivý! -20%.

Hudební nadání

viz Talent, str. 89

Chameleón 14

5 bodů/úroveň

Máte schopnost měnit povrch svého
těla podle okolního prostředí. V potřeb�
ných situacích tak získáváte +2 k Plížení
v naprostém klidu, nebo +1 k Plížení za
pohybu. Máte-li na sobě oblečení, tento
bonus se snižuje na +1 v klidu; v pohy�
bu se ruší úplně (výjimkou může být
příslušně maskované oblečení – nechť
posoudí Vypravěč).
Chameleón není nic platný ve tmě
nebo proti jiným smyslům, než je zrak.
Alespoň většinou. Při koupi této výho�
dy se totiž můžete rozhodnout, na jaký
smysl bude účinkovat. Můžete určit i
jiný vizuální smysl (např. Infrazrak či
Radar) namísto zraku – vždy však jen
jeden.

Chůze po tekutinách 14

Infrazrak 14

Neustále zapnutý: Tuto výhodu
nemůžete vypnout. Cizinci na vás rea�
gují s postihem -1 – vaše mihotání je
trochu znervózňuje. -10 %.

Umíte chodit po tekutinách, jako
by to byl pevný podklad. Pohybujete
se rychlostí Základní pohyblivosti. To
vás samozřejmě nechrání před žád�
ným útokem, který pochází z tekutiny:
nemůžete se procházet po tekoucí lávě
nebo vařící kyselině bez toho, abyste
utržili zranění!

Charisma 3

Chůze vzduchem 14

Vidíte v infračervené části spektra,
díky čemuž rozeznáte i různé teplotní
stupně. Bez jakýchkoliv postihů můžete
bojovat i v naprosté tmě, pokud váš
nepřítel vyzařuje teplo (to dělají všech�
ny živé bytosti a většina strojů). Dostá�
váte též bonus +2 k hodům na spatření
podobných cílů, protože jejich tělesné
teplo je odlišuje od okolí. Při stopová�
ní dokážete sledovat tepelnou stopu:
přičtěte si +3 k hodu na Stopování, je-li
stopa čerstvější než jednu hodinu.
Infrazrak
nerozeznává
barvy.
Z předmětů vyzařujících teplo, včetně
lidí, dokážete rozpoznat leda velikost a
tvar (takže by vám dělalo potíže rozlišit
od sebe dva stejně veliké lidi) – máte -4
k hodům na rozlišení podobně velikých
a tvarovaných cílů. Vypravěč může u
vnímání odraženého tepla také vyžado�
vat hod na zrak s postihem -4.
Náhlé záblesky tepla (např. světli�
ce, výbuch, infračervený laser, atd.) vás
oslepí, stejně jako prudký záblesk světla
oslepí běžný zrak.
Cena závisí na vašich schopnos�
tech:

Zvláštní vylepšení:

Rozšířený: Vaše schopnost ovlivňuje
více než jeden vizuální smysl. Za každý
další smysl se cena mění o +20 %.

Zvláštní omezení:

5 bodů/úroveň

Máte přirozenou schopnost činit
dojem na ostatní. Kdokoliv ze sebe
může udělat zdánlivě charismatickou
osobu pomocí vzhledu, chování a inte�
ligence – ale skutečné charisma na těch�
to věcech vůbec nezávisí. Každá úroveň
přidává +1 k reakcím všech inteligent�
ních bytostí, s nimiž aktivně komuni�
kujete (mluvíte s nimi, učíte je, atd.);
+1 k ovlivňujícím hodům (viz Ovlivňující hody, str. 359); a +1 k dovednostem
Předvídání budoucnosti, Velení, Veřejné
projevy a Žebrání. Vypravěč může roz�
hodnout, že vaše charisma nepůsobí na
příslušníky značně odlišných ras.

Chráněný smysl 14

5 bodů/smysl

Jeden z vašich dálkových smyslů je
chráněn od zahlcení. Dokáže se rych�
le přizpůsobovat většině intenzivních
podnětů, takže jste schopni smysl plně
používat maximálně dvě vteřiny po
poruše. Nikdy nebudete trpět trvalou
poruchou daného smyslu jako násled�
ku intenzivních podnětů. Dostáváte
bonus +5 k odolání na dočasné útoky a
útoky založené na smyslech, které jsou
směřovány na daný smysl.
Chráněný smysl stojí pět bodů za
jeden. Chráněný zrak odolává leskům
a laserovým útokům cíleným na oči
a umožňuje používat Vidění ve tmě,
Infravizi a Noční vidění ihned po pře�
chodu z oslepujícího světla do temnoty.
Chráněný sluch chrání před hlasitými
zvuky. Chráněný čich nebo hmat fil�
truje silné pachy a chutě (ale ne toxic�
ké látky). Vypravěč může povolit jiné
Chráněné smysly (Vycítění, Skenerový
smysl atd.), pokud to má zdůvodnění.

Chronolokace

viz Cit pro čas, str. 35

15 bodů

20 bodů

Vzduch, kouř a jiné plyny jsou pod
vašima nohama jako pevný podklad,
umožňují vám vystupovat a sestupovat
po „neviditelných schodech“ rychlostí
vaší Základní pohyblivosti. Toto nefun�
guje ve vakuu – musí být přítomen
aspoň nějaký vzduch. Když jste omrá�
čeni nebo ztratíte rovnováhu, padáte!
Můžete během pádu házet jednou za
vteřinu na Obr. Když uspějete, zastavíte
nezraněni ve vzduchu. Jinak dopadne�
te na zem s normálním poškozením z
pádu (viz Padání, str. 431).

Iluminát 35

15 bodů

Jste takzvaný „iluminát“ či „illumi�
natus“ – osvícený jedinec. Víte o spiknu�
tích a konspiracích, jež se dějí ve světě
kolem vás, a víte to intuitivně.
Ostatní ilumináty rozeznáte na
pohled a nikdy se v tom nespletete.
Kdykoliv Vypravěč potřebuje pomo�
cí hodu na dovednosti typu Současné
události, Tajná nauka či Zpravodajská
analýza určit, zda některá podivná udá�
lost je obyčejná náhoda nebo výsledek
spiknutí, můžete si vybrat to vyšší – buď
si hodíte na danou dovednost nebo na
Int. A do třetice, umíte komunikovat
s nadpřirozenými bytostmi, které ve
vašem světě souvisí s ilumináty (rozho�
duje Vypravěč). Nemůžete je sice nijak
ovládat, ale ony se k vám staví s uzná�
ním a jistým respektem – +3 k hodům
na reakci.
Jedinou nevýhodou je, že ilumináti
a spirituální tvorové teď vidí vás coby
ilumináta. S tím nic nenaděláte, můžete
se leda ukrývat před jejich zraky.
Tato výhoda nejlépe zapadne do
mystických a fantastických her. Málo�
kdy se hodí v „obyčejných“ konspirač�
ních příbězích. Konečné rozhodnutí
náleží Vypravěči.

Výhody

0 nebo 10 bodů

Můžete používat pouze Infrazrak a
neustále jste podřízeni všem jeho ome�
zením: 0 bodů.
Můžete volně přepínat mezi obyčej�
ným zrakem a Infrazrakem: 10 bodů.

Intuice 3

15 bodů

Většinou máte správný odhad. Kdy�
koliv budete muset volit mezi několika
řešeními a nebude se nabízet žádný
logický způsob výběru, můžete popro�
sit Vypravěče o použití Intuice. Vypra�
věč si potají hodí na vaši Int – k hodu se
přičítá bonus +1 za každou „správnou“
možnost a postih -1 za každou „špat�
nou“. Při úspěšném hodu vám poradí
dobře; při kritickém úspěchu vám sdělí
nejlepší řešení. Neúspěch neposkytne
žádné informace a kritický neúspěch
vás svede ke špatné volbě. Vypravěč
může Intuici zohledňovat i v jiných
situacích, kdy by se podle něj mohla
hodit. Ke každé otázce je povolen pou�
ze jediný hod.
Vypravěč by neměl dopustit, aby
Intuice zkazila celé dobrodružství
– například detektiv by neměl vejít do
místnosti, intuitivně nasadit pouta
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pachateli a uzavřít tak celý případ. V nej�
lepším případě by Intuice nasměrovala
detektiva k užitečné stopě. Vypravěči,
kteří se obávají, že by Intuici nemuseli
zvládnout, by ji neměli povolit.

Intuitivní matematik

viz Bleskový počtář, str. 66

Jazykové nadání 3

10 bodů

Máte talent na cizí řeči. Kdykoliv
se naučíte cizí jazyk alespoň na stupni
„lámaně“, dostáváte jeden stupeň zdar�
ma. To znamená, že stupeň „s přízvu�
kem“ vás vyjde na 2 body a „dokonale“
na 4 body. Úplná jazyková pravidla viz
sekce Jazyk (str. 23).

Jmění

Viz str. 25

Četnost výskytu
Ať už platíte body za spřátelenou cizí postavu, nebo získáváte body
z postavy nepřátelské, je velmi nepravděpodobné, že by tato osoba
byla pořád ve vaší blízkosti. Každý přítel i protivník má svou četnost
výskytu a do aktuálního hry se zapojí jen v případě, kdy Vypravěč toto
číslo podhodí na 3k před začátkem dobrodružství. Jakým způsobem
zasáhne do děje, to závisí na povaze vašeho vztahu.
Četnost výskytu násobí bodovou hodnotu přidružené postavy (viz
str. 32) až po započítání jejích schopností a skupinové úpravy, ale ještě
předtím, než nakoupíte jakékoliv zvláštní úpravy.
Neustále (nevyžaduje hod): x4. Postava je vám pořád nablízku.
Vyhrazeno pro cizí postavy – především spojence – kteří jsou vám
implantováni, jež nosíte jako oblečení, nebo s nimiž vás pojí nadpři�
rozené pouto.
Skoro pořád (hod 15 a méně): x3.
Celkem často (hod 12 a méně): x2.
Často (hod 9 a méně): x1.
Zřídkakdy (hod 6 a méně) x1/2 (zaokrouhleno nahoru).

Nadprůměrné jmění je výhoda a
mělo by být zaznamenáno na osobním
deníku postavy.

Kluzkost 14

2 body/úroveň

Obtížně se chytáte! Můžete být sli�
zcí, molekulárně jemný nebo rozptý�
lený kolem silového pole, které ruší
tření. Každá úroveň této výhody (až do
maxima 5) přidává +1 ke všem hodům
na Sil, Obr a Úniky vysmeknout se z
držení, uvolnit se v boji na tělo nebo
protéci skrze úzké štěrbiny.

Kněžský úřad 2

5 bodů

Jste vysvěceným knězem uznáva�
ného náboženství. Těšíte se několika
privilegiím, na než běžný člověk nemá
nárok, zejména právu vést svatby,
pohřby a podobné ceremonie. Získává�
te +1 k reakcím příslušníků vaší víry a
smíte používat určitý titul – Otec, Sest�
ra, Rabín, atd.
Nikde není řečeno, že každý kle�
rik musí být „dobrý“. Aka’Ar, velekněz
nesvatého Setova kultu, je také plno�
hodnotným knězem. Požehnání a
svatby, jež provádí, jsou pro jeho lidi
stejně významné jako farářovy obřa�
dy pro křesťany. A když si zamane,
může vymítat duchy stejně dobře jako
jakýkoliv křesťanský kněz, ne-li lépe.
Koneckonců, Aka’Ar toho o démonech
ví mnohem víc…
Kněžský úřad je čistě společenská
výhoda, která nezaručuje žádné zázrač�
né síly. Přejete-li si ovládat nadpřiro�
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zené schopnosti, kupte si ještě výhody
Boží zmocnění (str. 77), Požehnání (str.
40) nebo Pravá víra (str. 94).
Kněžský úřad v sobě obsahuje Ná�
boženskou hodnost 0 (viz str. 30). Pro
větší vliv uvnitř náboženství si tuto hod�
nost navyšte.

Kočičí pád 34

10 bodů

Ode všech vašich pádů se automa�
ticky odečítá pět metrů (berte to jako
okamžitý úspěch v hodu na Akrobacii –
není nutné házet znovu). Úspěšný hod
na Obr navíc sníží požkození z pádu
na polovinu. Tato výhoda nefunguje,
máte-li svázané končetiny, nebo když se
během pádu nemůžete kroutit.

Kontaktní skupina 2

Různé

Máte vybudovanou síť kontaktů (viz
Kontakty, níže) v určité organizaci nebo
společenské vrstvě. Při koupi této výho�
dy musíte určit společnost, zločinecký
spolek, vojenskou jednotku, policejní
oddělení či podobnou organizaci, nebo
podsvětí, obchodníky, vyšší třídu atd.
v jednom jediném městě. Širší kontaktní
skupiny nejsou povoleny.
Od svých kontaktních skupin
můžete získávat informace úplně stej�
ně jako od kontaktů. Používají se stejná
pravidla pro četnost výskytu, efektivní
dovednost i spolehlivost. Rozdíl spočívá
v tom, že efektivní dovednost kontaktní

Výhody

skupiny se týká celé kategorie dovednos�
tí – např. „obchodní dovednosti“ v pří�
padě kupeckého spolku, nebo „vojen�
ské dovednosti“ u armádní jednotky
– nikoliv jediné dovednosti. Tato kate�
gorie musí odpovídat dané organizaci a
je třeba ji určit už při nákupu výhody.
Kdykoliv požádáte skupinu o
nějakou rozumnou informaci, Vypra�
věč si hodí na její efektivní dovednost.
Nejde o hod na konkrétní dovednost,
ale pouze o „abstraktní“ hod. Například
policejní kontaktní skupina vám může
poskytnou balistické posudky, trestní
záznamy, právnickou radu, policejní
záznamy a nacionále zločinců. Nemusí
vysloveně použít Administraci, Krimi�
nologii, Protřelost, Soudní analýzu ani
Zákon – má přístup k informacím ze
všech těchto „policejních dovedností“.
Pro určení ceny kontaktní skupiny
započítejte její efektivní dovednost, čet�
nost výskytu a míru spolehlivosti stejně
jako u Kontaktů. Výsledek pak vyná�
sobte pěti.

Kontakty 2

Různé

Máte známého, jenž vám posky�
tuje užitečné informace, nebo pro vás
dělá drobné (splňující alespoň dva z
požadavků: „rychlé“, „bezpečné“, „lev�
né“) službičky. Cena kontaktu je založe�
na na dovednosti, kterou vám pomáhá,
četnosti službiček a spolehlivosti.

Efektivní dovednost
kontaktu

Nejprve si rozmyslete bližší povahu
svého kontaktu. Může jít prakticky o
kohokoliv, od notorika, který se pohy�
buje v těch správných příkopech, až po
hlavu státu – to záleží na vaší minulos�
ti. Podstatné však je, že váš kontakt má
přístup k informacím, zná vás a zpra�
vidla se k vám chová vstřícně. (Nabíd�
nout mu občas pár peněz nebo proti�
službu nemusí být špatný nápad;
Vypravěč sám stanoví „cenu“
za kontakt.)

Poté rozhodněte, jakou dovedností
vám kontakt pomáhá. Tato dovednost
musí být v souladu s charakterem kon�
taktu; např. Finance pro bankéře nebo
Soudní analýza pro laboratorního tech�
nika. Právě na tuto dovednost Vypravěč
hází, když požádáte svůj kontakt o infor�
mace. Volte rozvážně a vyberte takovou
dovednost, jakou budete potřebovat!
Chcete-li balistické posudky, kontakt
s Financemi vám nebude nic platný.

Nakonec zvolte efektivní hodnotu
dovednosti. Ta zahrnuje známosti kon�
taktu, jeho ostatní dovednosti, postave�
ní, atd. Hodnota skutečné dovednosti
může být klidně mnohem nižší (v pří�
padě potřeby ji určí Vypravěč). Napří�
klad ředitel místní ocelárny může mít
obchodnické dovednosti tak na 12-14,
nicméně jeho efektivní dovednost bude
třeba 18, protože stojí v čele společnos�
ti. Na úrovni dovednosti závisí cena
kontaktu:
Efektivní dovednost
12		
15		
18		
21		

Základní cena
1 bod
2 body
3 body
4 body

Tyto hodnoty zvyšte o 1 u kontaktů,
které mohou získat informace pomo�
cí nadpřirozených sil (mimosmyslové
vnímání, magické věštby, atd.). Běžným
příkladem jsou duchové a mágové.

Četnost výskytu

Zvolte si četnost výskytu podle
rámečku na předchozí straně a pod�
le ní upravte základní cenu. Kdykoliv
se pokusíte spojit se svým kontaktem,
Vypravěč si hodí na četnost výskytu.
Při neúspěchu je kontakt zaneprázd�
něn nebo nedostupný po celý den.
Při hodu 17 či 18 se vám jej nepodaří
zastihnout po celé dobrodružství. Po úspěšném
hodu si Vypravěč hodí
na dovednost kontaktu
– za každou požado�
vanou informaci nebo
službičku jednou.
Žádný kontakt není
možné oslovit více než
jednou denně, a to ani
kdyby to byl společný kontakt několi�
ka postav. Máte-li na srdci více otázek,
zkuste je svému kontaktu položit všech�
ny najednou. Kontakt zodpoví první
otázku podle své efektivní dovednosti.
Pro každou další otázku se dovednost
kumulativně snižuje o -2. Raději své
kontakty nezatěžujte!
Kontakt nedokáže poskytovat infor�
mace mimo svou oblast vědomostí.
Posuzujte selským rozumem. Vypravěč
také nemusí povolit kontaktu přístup
k informacím, které by pokazily důleži�
tou část dobrodružství.
Musíte vysvětlit, jak obvykle komu�
nikujete se svým kontaktem. Když se
stane, že jej tímto způsobem nemůžete
sehnat, máte smůlu a ani četnost výsky�
tu vám nepomůže.

Výhody
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Spolehlivost

Nikdo nezaručuje, že váš kontakt
bude vždy mluvit pravdu. Čím je však
spolehlivější, tím je i dražší:
Zcela spolehlivý: I při kritickém neú�
spěchu v hodu na efektivní dovednost
vám váš kontakt odpoví přinejhor�
ším „Nevím.“ Při běžném neúspěchu
dokáže informaci získat za dalších 1k
dní. x3.
Obvykle spolehlivý: Při kritickém
neúspěchu vám kontakt lže. Při jakém�
koliv jiném neúspěchu zkrátka neví…
„ale stavte se za (1k) dní.“ Poté hoďte
znovu. Další neúspěch znamená, že
kontakt vám s danou věcí nedokáže
poradit. x2.
Poměrně spolehlivý: Při neúspěchu
kontakt neví a nedokáže informaci nijak
zjistit. Při kritickém neúspěchu lže – a
padne-li 18, půjde a dá vědět nepříteli
nebo úřadům, že se po nich ptáte. x1.
Nespolehlivý: Snižte efektivní doved�
nost o 2. Při neúspěchu kontakt lže, při
kritickém neúspěchu vás běží udat.
x1/2 (zaokrouhleno nahoru; minimální
cena je 1 bod).

Řeč peněz

Úplatky, ať už v podobě peněž či
protislužeb, motivují kontakty a zvyšují
jejich míru spolehlivosti. Jakmile spo�
lehlivost dosáhne „obvykle spolehlivé“,
zvyšuje se místo ní efektivní dovednost
– úplatky nedokáží nikoho udělat zcela
spolehlivým.
Peněžitý úplatek by se měl rov�
nat zhruba jednodennímu příjmu pro
bonus +1, týdennímu příjmu pro +2,
měsíčnímu pro +3 a ročnímu pro +4.
Protislužby by měly mít podobnou
hodnotu a vždy je musíte sehrát přímo
ve hře.
Úplatky se budou kontakt od kon�
taktu lišit. Takového diplomata byste
penězi leda urazili, ale představit ho
okruhu těch správných lidí, to už je jiná.
Zločinci by vyhovovaly peníze či pro�
tislužby, které by vás mohly dostat do
malérů. A policejní detektiv nebo vlivný
úředník vám stručně oznámí, „že mu
budete dlužni“… což by vás mohlo poz�
ději zaplést do nového dobrodružství.

Kontakty ve hře

Nové kontakty můžete přidávat i v
průběhu hry, tedy pokud pro ně podáte
uvěřitelné vysvětlení. Vypravěč dokonce
může přeměnit nějakou z existujících
nehráčkých postav na kontakt - nejspíš
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výměnou za charakterové body získané
za dobrodružství, v jehož průběhu se
postava s kontaktem seznámila. Pokud
například družina v průběhu dobro�
družství pomohla vyřešit bankovní
loupež, součástí odměny se může stát
i kontakt na spolehlivého policejního
důstojníka.

Příklady kontaktů

Výpis všech možných kontaktů – a
jejich dovedností – by zaplnil celou kni�
hu. Zde je jen pár příkladů:
Armádní: Prakticky kdokoliv od čer�
stvého zelenáče až po generála. Takový
kontakt může informovat o pohybu
vojska, tajných zbraních a taktikách či
vrcholné strategii. Jeho dovednostmi
budou Etiketa (Armáda), Strategie či
Taktika – a nebo naopak nějaké technic�
ké dovednosti jako Inženýrství. Voják
bez hodnosti by měl efektivní doved�
nost 12, poddůstojník 15, důstojník 18
a vyšší důstojník 21.
Obchodní: Majitelé firem, ředite�
lé, tajemníci, ale klidně i sekretářka
z odbytu mohou poskytovat informa�
ce o obchodních jednáních. Zpravi�
dla mají právě obchodní dovednosti,
například Administrace, Finance či
Účetnictví. Sekretářka a zapisovatelka
budou mít efektivní dovednost tak 12,
ředitelův tajemník 15, vedoucí pracov�
ník nebo vrchní účetní 18 a nakonec
výkonný předseda, ředitel nebo vedoucí
mají dovednost 21.
Policejní: Kdokoliv zapojený do
vymáhání zákona a vyšetřování zločinů:
pochůzkáři, členové bezpečnostních
agentur, vládní agenti, soudní znalci,
patologové, atd. K typickým dovednos�
tem patří Kriminologie, Soudní analý�
za, Zákon nebo Zpravodajská analýza.
Pochůzkáři a běžní bezpečnostní stráž�
ci mají efektivní dovednost 12, detekti�
vové, vládní agenti a přijímací úředníci
15, nadporučíci, kapitáni nebo pověře�
ní zvláštní agenti 18 a vyšší důstojníci
(šerifové, policejní náčelníci, inspektoři,
atd.) mají dovednost 21.
Pouliční: Hrdlořezové, překupníci,
příslušníci gangů, mafiáni a podobné
živly mohou informovat o nezákonných
podnicích, zvěstech z podsvětí, chysta�
ných zločinech, atd. Většina z nich má
Protřelost. „Nezávislí“ gauneři (ti, kteří
nejsou součástí žádné zločinecké orga�
nizace) mají efektivní dovednost 12,
„závislí“ 15, mafiánští hlavouni a další
vlivní kriminálníci 18 a samotní páni
podsvětí (např. Don, šéf gangu, velmistr
cechu zlodějů) mají dovednost 21.

Výhody

Kontrola
metabolismu 14
5 bodů/úroveň

Dokážete ovládat obvykle nevědo�
mé biologické funkce, jako jsou tep,
krevní tok, zažívání a dýchání. Každá
úroveň Kontroly metabolismu přidává
+1 k hodům na Zdr, které by jím moh�
ly být ovlivněny (rozhodne Vypravěč).
K příkladům patří krvácení (viz Krvácení, str. 420) a uzdravování se z nemoci
nebo otravy (nikoliv však odolávání).
Můžete vstoupit do mrtvolného
transu. Osoby, které nevědí o vaší Kon�
trole metabolismu, musí uspět v rych�
lém porovnání své Diagnózy proti
vašemu Zdr + úroveň Kontroly meta�
bolismu, jinak se budou domnívat, že
jste po smrti. Během transu se vaše
spotřeba kyslíku snižuje o 10% za kaž�
dou úroveň Kontroly metabolismu (od
10. úrovně už vůbec nedýcháte); s kaž�
dou úrovní se též dvojnásobí doba, po
kterou vydržíte bez jídla a pití. V transu
nijak nevnímáte své okolí, ovšem pokud
vás něco zraní, probudíte se. Můžete si
i nastavit „duševní budík“ a probudit se
po uplynutí určité doby.
Tato schopnost se navzájem vyluču�
je s meta-rysem Stroj (str. 263).

Zvláštní omezení

Hibernace: Neovládáte nic jiného
než trans, a tudíž nemáte ani bonusy
ke Zdr. Navíc automaticky upadáte do
transu při určitých přirozených pod�
mínkách – ve velké zimě, v suchu atd.
Na detailech se dohodněte s Vypra�
věčem. V těchto podmínkách musíte
uspět v hodu na Vůli, jinak upadnete
do hibernace. Hibernovat je možné i
dobrovolně – jednou za hodinu házejte
na Vůli -4, dokud neuspějete. Neumí�
te si nastavit přesný„duševní budík“.
Zvolte dobu hibernace a vynásobte ji
(2k+3)/10. -60 %.

Kontrola teploty 3/1 4

5 bodů/úroveň

Můžete měnit teplotu svého okolí.
Ohřívání nebo ochlazování je omezeno
na 20° za úroveň rychlostí 2° za vteřinu
soustředění. Můžete ovlivňovat oblast
od dvou do desíti metrů od vás. K úpra�
vě dosahu použijte Prodloužený dosah
(str. 106) nebo Snížený dosah (str, 115).
Ke zvětšení rozsahu použijte Plošný
účinek (str. 102).

Tato schopnost nikdy nemůže pří�
mo zranit. Pro tento účel si kupte Vro�
zený útok – obvykle buď popálení (pro
plameny) nebo unavující (pro útoky,
které způsobují výkyvy teploty těla).

Zvláštní omezení

Chlad: Můžete teplotu pouze snižo�
vat. -50%.
Teplo: Můžete teplotu pouze zvyšo�
vat -50%.
Psychokinetická: Vaše schopnost je
součástí psionické síly Psychokinetika
(viz str. 256), bývá to obvykle nazýváno
„kryokinetika“ (pro chlad) nebo „pyro�
kinetika“ (pro teplo). -10%.

Kulturní
přizpůsobivost 3

10 nebo 20 bodů

Vyznáte se v široké škále různých
kultur. Při jednání s těmito kulturami
nikdy nedostáváte postih -3 za „neobe�
známenost“ (viz str. 23). Tato výhoda
se hodí spíše do nadsazených her. Její
bodová hodnota znamená na množství
kultur:
Kulturní přizpůsobivost: Vyznáte se
ve všech kulturách své rasy. 10 bodů.
Všeobecná přizpůsobivost: Vyznáte
se ve všech kulturách svého herního
světa, nezávisle na rase. 20 bodů.

Kutil 3

25 nebo 50 bodů

Příroda vám nadělila dar vyna�
lézavosti. Umíte upravovat existující
vybavení a – s dostatkem času a peněz
– vynalézat zcela nové přístroje, jak je
popsáno v sekci Kutilství (str. 475). Díky
této výhodě kutíte rychle a snáze vás
napadnou vynálezy na vyšší TÚ. Tato
výhoda má dva stupně:
Kutil: Jste sice „nadsazený“ kutil,
práce vám však stále trvá dny až měsíce
a vyžaduje dostatek peněz a drahého
vybavení. 25 bodů.
Rychlý kutil: Dokážete sestavit obdi�
vuhodné přístrojky během minut až
hodin, a svedete to i s odkudsi vyhraba�
nými zbylými součástkami, které stojí
jen zlomek toho co „reálné“ součástky.
Tato výhoda se rozhodně nehodí do
realistických her! 50 bodů.

Kybernetika 1

různé

Většinu kybernetických implantátů
můžete považovat za výhody: bionic�
ké oko dává Infazrak, podkožní zbroj
se chová jako Redukce poškození atd.
Některé implantáty mohou také mít
omezení Dočasná nevýhoda (str. 115)
– ke vhodným dočasným nevýhodám
patří Elektrický (str. 134) či Údržba
(str. 143). Tato omezení se vztahu�
jí k implantátu, ne k vašim celkovým
schopnostem.

Lapač 35

80 bodů

Máte moc najít takřka jakýkoliv
malý předmět, který chcete, v alterna�
tivním světě a „přitáhnout“ ho napříč
dimenzemi. Předmět, který chytáte,
nepochází z vašeho světa, ale s nějaké
bezejmenné paralelní reality; tedy
nemůžete něco vzít někomu z vlastnic�
tví. Nezapomeňte, že tato schopnost
vám neumožňuje navštívit realitu osob�
ně, ale jen z ní krást.
Abyste mohli věc palit, potřebujete
se soustředit 10 vteřin a jasně si před�
stavit věc, kterou chcete. Předmět musí
být uchopitelný jednou rukou a nemůže
vážit víc než 2,5 kg. Měli byste mít vol�
nou ruku (pokud je máte svázané,
házíte s postihem -3 ostatní si mohou
povšimnout pohybů ruky při chytání.
Pak proveďte hod na Int, zdali se
vám lapení podaří. Pokud se pokoušíte
takto získat informaci v jakékoli podo�
bě, hází si Vypravěč (viz níže). Bez ohle�
du na Int, hody 14 a víc automaticky
selžou.
Při úspěchu se žádaný předmět obje�
ví ve vaší ruce, nebo se usadí v dosahu
paže, přejete-li si. Při neúspěchu nedo�
stanete nic. Při kritickém neúspěchu
lapíte špatný předmět! Tento předmět
není přímo nebezpečný, pokud se už
nepokoušíte nějaký podobný lapit.
Bez ohledu na úspěch či neúspěch
vás lapení stojí 2 BÚ.

Dostupné předměty

Teoreticky můžete zkusit chytit
cokoli. Ve skutečnosti je některé věci tak
obtížné najít, že je obvykle mrháním
času a energie se o to pokoušet. Máte
dobrou šanci lapit kterýkoli předmět,
který existuje, nebo kdy existoval ve
vašem vlastním světě (nebo rozumné
paralelní realitě). Pokud je předmět
neobvyklý, určí Vypravěč postih k jeho
lapení:

Výhody

Předmět je výrazně odlišný od čehokoli, co se kdy objevilo ve vašem světě: -1
a více (podle Vypravěčova rozhodnutí).
Můžete si představit „dokonalý dia�
mant světle zelené barvy velikosti slepi�
čího vejce a vybroušen do tvaru psacího
stroje“, ale zřejmě ho budete hledat s
postihem -20!
Předmět je jedinečný nebo skoro jedinečný v jakémkoli světě (např. Diamant
Hope): Postih -3 a více (podle Vypravě�
čova rozhodnutí).
Nemůžete si předmět, který chcete,
představit: -4 a víc podle Vypravěčova
rozhodnutí. Dokonce i při „úspěchu“
nemusíte dostat přesně to, co jste chtě�
li.
Nemůžete chtít předmět, který pra�
cuje podle naprosto jiných fyzikálních
zákonů, než jsou platné ve vašem světě.
Tedy pokud je váš svět nemagický (nebo
má magii, ale vy o ní nevíte), nemůžete
lapat magický předmět, protože nejste
schopní si ho přesně představit. Získá�
te krásný, ale přesto běžný předmět.
Podobně pokud pocházíte ze světa s
nízkou TÚ, nemohli byste požadovat
laserovou pistoli; nebyli byste schop�
ni si ji přesně představit a nejlepším
výsledkem by byl nefunkční exemplář
nebo hračka (Vypravěč může toto pra�
vidlo porušit, pokud nastane kritický
úspěch... a pak nechte ubohého Lapa�
če, aby zjistil, jak se s magickým amu�
letem nebo pistolí zachází, aniž by se
sám zabil).
Informace nejsou dostupné, vyjma
těch ve formě knihy, záznamů apod.
Můžete chtít historickou knihu, ale
nemůžete se tázat po „Knize událostí,
které se stanou v mém příštím dobro�
družství“. Když je vyžadována informa�
ce, hod provádí Vypravěč. Pokud hod
selže o 5 a více, pochází informace ze
světa s jinou historii, fyzikálními záko�
ny atd. – a je chybná – možná jen tro�
chu, možná úplně!

Opakované pokusy

Pokud je váš pokus o lapení neú�
spěšný, můžete se o to znovu pokusit
ihned. Tyto „opakované pokusy“ jsou s
kumulativním postihem -1 k hodům na
Int. Každý opakovaný pokus stojí 4 BÚ
místo obvyklých 2. Ke zrušení postihů
vyčkejte jednu hodinu.
Vypravěč by měl být neoblomný, co
se týče pokusů o obcházení tohoto pra�
vidla. Například „pistole pětačtyřicítka“
se příliš neliší od „pistole ,357“ ve smys�
lu této výhody. A navíc ignorujte kritic�
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ký úspěch při opakovaných pokusech
rychle za sebou. Pokud je zachycovaný
předmět obtížné najít, je tu jistá šance,
ale mezi pokusy čekejte hodinu.

zraněného, jednu vteřinu se soustře�
dit a uspět v hodu na Int. Je-li zraněný
v bezvědomí, máte postih -2.
Léčbu lze využít dvěma způsoby:

Trvání

Léčba nemocí: Toto vyžaduje hod na
Int s postihem dle Vypravěčova úsudku
– od +1 pro běžné nachlazení až po -15
za AIDS. Spotřebujete tolik BÚ, kolik je
dvojnásobek postihu, minimálně však
1 BÚ. Například léčba nemoci s hodem
Int-3 by stála 6 BÚ.
Léčba zranění: Při úspěšném hodu
můžete vyléčit libovolné množství ZB.
Za každé vyléčené 2 ZB (zaokrouhlo�
váno nahoru) musíte zaplatit 1 BÚ.
Neúspěch vás bude stát 1k BÚ, můžete
se však pokusit znovu. Při kritickém
neúspěchu zraníte léčeného za 1k ZB.
Dokonce i jediný vyléčený ZB zasta�
ví krvácení. S postihem -6 k hodu se
můžete pokusit léčit zmrzačující zraně�
ní. Například k vyléčení ruky zmrzače�
né za 4 ZB hoďte na Int-6 a odečtěte si
2 BÚ. O vyléčení zmrzačené končetiny
se můžete pokusit jen jednou. Léčba
nedokáže navrátit ztracené končetiny
ani oživovat mrtvé.

Předměty, které jste lapili, vám
zůstávají, pokud se je dobrovolně
nerozhodnete vrátit nebo nepoužijete
svoji schopnost znovu. K získání před�
mětů navždy použijete vylepšení Trvalé
(níže).

Zvláštní vylepšení

Trvalé: předměty, které jste zachytili,
nezmizí, když použijete schopnost zno�
vu. Vypravěč může toto vylepšení zaká�
zat, protože to Lapači umožní hromadit
nezměrné jmění z malých hodnotných
předmětů. +300%

Zvláštní omezení

Lehčí: Váš limit váhy je nižší než
2,5 kg.
Limit
Úprava ceny
1,5 kg			 -50%
1 kg			 -10%
0,5kg			 -15%
120 g			 -25%
30 g 			 -30%
Nepředvídatelný: Při neúspěšném
hodu něco zachytíte, ale není to ta věc,
kterou jste chtěli. Čím větší neúspěch,
tím odlišnější předmět je. Pokud jste
chtěli nabitou pistoli, neúspěch o 1 vám
přinese nenabitou, neúspěch o 2 by
mohl zachytit vodní pistolku, neúspěch
o 3 například knihu „Jak střílet“ atd.
… S kritickým neúspěchem dostanete
odjištěný ruční granát. Jakýkoliv kritic�
ký neúspěch je nebezpečný bez ohledu
na to, co jste hledali. -25%.
Omračující: Po úspěšném lapení
předmětu jste duševně omráčení. 10%.
Specializovaný: Můžete zachytit jen
určitý typ předmětů nebo se nemůžete
nějaké skupiny předmětů dotknout. Příklady: Jen kovy, -5%, Jen peníze -10%,
Jen zbraně -10%, Jen informace -20%,
žádné kovy -20%, Jen modré věci -25%.
Vypravěč stanoví hodnotu omezení
podle návodu v Dostupnosti (str. 110).

Léčba 34

30 bodů

Máte schopnost léčit ostatní.
K použití této síly se musíte dotýkat
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Bude-li jednoho zraněného léčit
vícekrát za den, přičtěte si postih -3 za
každou úspěšnou léčbu jednoho typu
(zranění nebo nemoc). Tento postih se
sčítá, dokud od posledního léčení neu�
běhne alespoň jeden celý den.
Léčba účinkuje na příslušníky vaší
rasy a ras „podobných“. Například ve
fantasy hře jsou si „podobné“ všechny
teplokrevné humanoidní rasy (elfové,
trpaslíci, skřeti, půlčíci, atd.).

Zvláštní vylepšení

Léčba vírou: Vaše schopnost využí�
vá božské energie. Můžete léčit každého, kdo si podle vašeho boha vyléčit
zaslouží. Nicméně vy (a možná i zra�
něný) se musíte chovat podle ideálů a
mravního kodexu svého božstva, jinak
tato schopnost nebude účinkovat. Léč�
bu vírou nelze kombinovat s úpravami
Pouze vlastní rasa a Xenoléčba. +20 %.
Xenoléčba: Dokážete léčit i stvoření,
která vám nejsou příliš podobná. Pří�
klady pro lidské postavy: všichni savci,
+20 %; veškerý pozemský život, +40 %;
veškerý život na bázi uhlíku, +60 %; vše
živé, +80 %; vše živé i oživené (včetně
nemrtvých, golemů, atd.), +100 %.

Zvláštní omezení:

Duševní léčba: Tato schopnost je
součástí vaší psionické síly Duševní léč�

Výhody

ba (str. 256). -10 %.
Pouze nemoci: Umíte léčit pouze
nemoci a choroby. -40 %.
Pouze vlastní rasa: Toto omezení
je dostupné jen ve světech s více inteli�
gentními rasami. -20 %.
Pouze zranění: Umíte léčit pouze
zranění. -20 %.

Léčitel

viz Talent, str. 89

Létání 34

40 bodů

Umíte létat. „Standardně“ tato
výhoda zaručuje plně funkční samo�
statné létání, aniž byste potřebovali kří�
dla a kluzné plochy. Funguje ve všech
výškách s dostatkem atmosféry – ve
vyšších vrstvách atmosféry však bude�
te potřebovat nějaký způsob, jak přežít
ve velmi chladném a řídkém vzduchu
(např. Nemusí dýchat a Teplotní tole�
rance). Neumíte létat v řídké atmosféře
ani ve vzduchoprázdnu.
Vaše letová Pohyblivost činí Základ�
ní rychlost x 2 (bez desetinných míst).
Tuto hodnotu můžete dále upravit o ±2
body za ±1m/s – to je vysvětleno v sek�
ci Pohyb v jiných prostředích (str. 18).
K dosažení vysokých rychlostí si kupte
Vylepšenou pohyblivost (ve vzduchu).
Umíte „létat“ poloviční rychlostí i pod
vodou, vezmete-li si některou z násle�
dujících úprav: Kontrolované klouzání,
Klouzání, Lehčí než vzduch, Malá kříd�
la, Okřídlený nebo Pouze let ve vesmí�
ru. Létání obsahuje i schopnost vznášet
se s Pohyblivostí 0.
Výhoda Létání ještě neumožňuje
provádět složité akrobatické kousky
a ostré obrátky – k tomu potřebujete
dovednost Letecká akrobacie (str. 174).
Dovednost Let (str. 195) zvyšuje výdrž.
Většinu zmíněných předpokladů lze
změnit pomocí následujících úprav.

Zvláštní vylepšení

Let v Newtonově vesmíru: Stejné
jako Let ve vesmíru (níže) s výjimkou
toho, že místo Pohyblivosti ve vesmí�
ru – nebo místo maximální rychlosti,
máte-li Vylepšenou pohyblivost (ve ves�
míru) – máte ve skutečnosti „deltu V“:
součet všech rychlostních změn, které
můžete provést, než vám dojde reakční
hmota. Například byste mohli zrychlit
na svou deltu V a v této rychlosti setrvat
(jako raketa), nebo zrychlit na polovinu
delty V, vydržet a nakonec zase zastavit

(jako běžné letadlo). Jakmile se součet
všech rychlostních změn vyrovná vaší
deltě V, budete muset doplnit palivo
– do té doby nemůžete měnit rychlost.
+25 %.
Let ve vesmíru: Umíte létat ve vesmí�
ru a vzduchoprázdnu (třeba na měsíci).
Vaše Pohyblivost ve vesmíru odpovídá
2násobku vaší Základní rychlosti. Pře�
jete-li si neustále zrychlovat a zvýšit tím
svou maximální rychlost, jako např.
raketa, kupte si Vylepšenou pohyblivost
(ve vesmíru) (str. 52). Ta vám umožní
v každém zrychlit či zpomalit o vaši
Pohyblivost ve vesmíru, a to až do vaší
maximální rychlosti. „Realistický“ let

vesmírem, při němž je možné zrychlo�
vat ve vzduchoprázdnu až donekonečna
(až na rychlost světla), by potřeboval
Vylepšenou pohyblivost 25-27 (ve ves�
míru). Tento modifikátor si nelze vzít
spolu s žádným jiným kromě Pouze let
ve vesmíru. +50 %.

Zvláštní omezení:

Klouzání: Neumíte nabírat výšku.
S pořádným rozběhem vyskočíte do
vzduchu s Pohyblivostí odpovídající
vaší Základní pohyblivosti. V každém
kole můžete změnit rychlost až o 10 m/s
x místní gravitace udaná v G (gravitace
Země je 1 G). Za každý 1 m/s zrychlení

Výhody

musíte klesnout o 1 metr; vaše maxi�
mální rychlost je Základní pohyblivost
x 4 (ve vleku dokážete letět i rychleji).
Pro zpomalení musíte klouzat v rovi�
ně. Jestliže v kole neklesnete alespoň o
metr, vaše rychlost se automaticky sníží
o 1 m/s. Pro účely vypočítání poloměru
otáčení berte svou Základní pohybli�
vost ve vzduchu jako 10 x místní gra�
vitace v G. Každá úroveň Vylepšené
pohyblivost (ve vzduchu) buď zdvojná�
sobí vaši max. rychlost, nebo o polovi�
nu sníží zpomalení při letu v rovině (s
jednou úrovní tedy budete automaticky
zpomalovat jen o 0,5 m/s) – zvolte si při
koupi výhody. -50 %.
Kontrolované klouzání: Téměř stej�
né jako Klouzání (výše), akorát můžete
nabrat výšku pomocí tepelných a
vzdušných proudů. Standardní rych�
lost stoupání je jeden metr za sekundu.
Nachází-li se v okolí nějaké proudy,
můžete je najít úspěšným hodem na
Int nebo Meteorologii (jeden pokus za
minutu). -45 %.
Křídla: Létáte pomocí velkých kří�
del nebo kožních laloků. Rozpětí křídel
odpovídá přinejmenším dvojnásobku
vaší výšky. Abyste se mohli vznést nebo
manévrovat, potřebujete dostatek pro�
storu – kruh o poloměru ne menším
než vaše rozpětí křídel. Se svázaným či
zmrzačeným křídlem nemůžete létat
(máte-li více než dvě, tak musí fungovat
alespoň 2/3 z nich). Pro účely zaměřo�
vání a zraňování berte křídla jako ruce.
Chcete-li pomocí svých křídel i útočit
nebo zacházet s předměty, kupte si
výhodu Biják nebo Další ruce. -25 %.
Lehčí než vzduch: Létáte tak, že se
stanete lehčí než vzduch (nebo nabude�
te plynné podoby). Vítr vás unáší svým
směrem rychlostí 1 m/s za každých 10
km/h rychlosti větru. Pokud se pohybu�
jete po větru, přičtěte tuto rychlost ke
své Pohyblivosti. V ostatních případech
ji od Pohyblivosti odečtěte – musíte se
totiž prodírat proti větru. -10 %.
Malá křídla: Stejné jako křídla (výše),
akorát vaše rozpětí křídel nepřesahuje
ani polovinu vaši výšky. Křídla máte
od toho, abyste lépe zatáčeli a udrželi
rovnováhu – ne abyste se udrželi ve
vzduchu. Pokud vám něco za letu zmr�
začí křídla, pomocí úspěšného hodu na
Leteckou akrobacii můžete bezpečně
přistát. -10 %.
Nemůže se vznášet: V letu se vždy
musíte pohybovat alespoň 1/4 své maxi�
mální letové rychlosti (zaokrouhlová�
no nahoru). Toto omezení se vylučuje
s Klouzáním a Kontrolovaným klouzá�
ním. -15 %.

51

Nízký strop: Nedokážete vyletět příliš vysoko. To nijak nesnižuje
vaši rychlost, nicméně možná se budete muset vyhýbat překážkám
nízko při zemi – házejte si na Leteckou akrobacii. Strop 10 metrů
vysoko je -10 %; strop 3 metry vysoko je -20 %; a strop 1,5 metru
vysoko je -25 %.
Pouze let ve vesmíru: Toto omezení si vezměte jen
v kombinaci s Letem ve vesmíru nebo Letem v New�
tonově vesmíru. Umíte létat pouze ve vesmíru;
v atmosféře je vaše Pohyblivost 0. Abyste se vznesli
z planety s atmosférou, potřebujete jiný pohon, a do
atmosféry se už nemůžete vrátit. -75 %.

Loutka 34

5 nebo 10 bodů
Předpoklady: Posedutí a zároveň
Spojenec nebo Svěřenec

Loutka je Spojenec (Str. 36) nebo Svěřenec (str.
131), který nemůže odolávat vaší výhodě Posednutí
(str. 75). Pokud Posednutí použijete na něj, automa�
ticky uspějete! To může být důsledkem jeho přirozené
podstaty nebo nějakých zvláštních znalostí, které máte:
prokletí, jeho pravé jméno, klíč k jeho mysli apod.
Loutka má vždy Int 0, nebo je vám zavázána Povinností
(str. 133), nebo je Přeprogramovatelná (str. 150). Pokud má Povin�
nost, musí být Bez vůle a její četnost výskytu musí být stejná jako její
četnost coby Spojence či Svěřence.
Každá loutka stojí 5 bodů. Můžete si koupit celou skupinu
vztažených Spojenců jako Loutek za 10 bodů. Tato hodnota se
vztahuje jen na výhodu Loutka; za Spojence nebo Svěřence musí�
te zaplatit zvlášť. Je běžné ale ne povinné, že takoví Spojenci mají
vylepšení Pochop nebo omezení Nedobrovolný.

Magická odolnost 35

2 body/úroveň

Magie má na vás slabší vliv. Když na vás někdo bude sesílat kouzlo,
musí si od své dovednosti odečíst vaši úroveň Magické odolnosti.
Magickou odolnost též přičítejte ke všem hodům na odolání ma�
gie. Například s Magickou odolností 3 mají nepřátelé postih -3
k sesílání kouzel na vás, zatímco vy máte bonus +3 na odolání.
Hodem na Zdr + Mag. odolnost můžete vzdorovat účinkům
magických lektvarů. Tuto výhodu nelze „vypnout“, aby na vás
vaši přátelé mohli cosi zakouzlit (např. vás vyléčit), nebo
abyste si usnadnili pití lektvarů!
Magická odolnost působí jen na kouzla seslaná přímo na vás. Nijak nechrání před magickými střelami (ty
mág sesílá na vlastní ruku a potom je po vás hodí), úto�
ky magických zbraní a výzvědnými kouzly, jež nejsou
seslána přímo na vás. Rovněž nemá vliv na nemagické
nadpřirozené síly, např. božské zázraky, psioniku, spiri�
tuální schopnosti atd.
Každý mág, který se podívá na vaši auru, i každá
osoba, jež na vás sešle kouzlo, rozeznají vaši Magic�
kou odolnost i její přesnou úroveň.
Magickou odolnost nelze kombinovat s Magií.
Máte-li alespoň jednu úroveň Magické odolnosti,
nedokážete vůbec kouzlit (nicméně smíte používat
magické zbraně).
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Výhody

Zvláštní vylepšení:

Vylepšená: Vaše Magická odolnost
nijak neomezuje vaše vlastní magické
schopnosti. Můžete kouzlit a koupit si
zároveň Magickou odolnost i Magii.
+150 %.

Magie 35

5 bodů za Magii 0; +10 bodů/
úroveň

Máte magické nadání. Tato výhoda
se kupujte po úrovních. Před koupí vyš�
ších úrovní si vždy musíte koupit Magii
0.

Některá mocná kouzla mají jako
předpoklad určitou úroveň Magie. Pro�
listuje si seznam kouzel (str. 242-253)
a rozhodněte se, jak vysokou úroveň
potřebujete. Všimněte si, že vysoká Ma�
gie umožňuje dosahovat obdivuhod�
ných výsledků i s těmi nejzákladnějšími
kouzly; viz Magie a účinky kouzel (str.
237). Vypravěč stanoví maximální úro�
veň Magie povolenou postavám. Pro
„klasické fantasy“ je nejvhodnější maxi�
mum Magie 3. 10 bodů/úroveň (plus 5
bodů za Magii 0).

Každý mág, který se podívá na vaši auru, i
každá osoba, jež na vás sešle kouzlo, rozeznají
vaši Magickou odolnost i její přesnou úroveň.

Magie 0: Základní „schopnost vní�
mat magii“, která je ve většině herních
světů předpokladem ke studiu magie.
Vypravěč za vás provádí smyslové hody
(str. 358), kdykoliv nějaký magický před�
mět poprvé uvidíte, a další hod, když se
jej poprvé dotknete. Při úspěšném hodu
poznáte, že jde o magickou věc. Hod 3
nebo 4 vám také prozradí, jestli jde o
magii prospěšnou nebo nebezpečnou a
jak je silná. Postavy bez výhody Magie
tyto hody nemají! 5 bodů.
Magie 1+: Každá další úroveň Magie
velmi usnadňuje studium a používání
magie. Při učení se kouzlům přičtě�
te úroveň Magie ke své Int. Například
máte-li Int 14 a Magii 3, učíte se nová
kouzla, jako byste měli Int 17. Úroveň
magie se přičítá též k vašemu Vnímání,
kdykoliv budete rozeznávat magický
předmět, a k vaší Int, když se bude�
te učit dovednost Thaumatologie (str.
225).
Čas potřebný k naučení se nového
kouzla při hře snižte o 10 % za každou
úroveň Magie. Minimum je 60 % běž�
ného času s Magií 4, níže už to nejde.
Například s Magií 3 byste se kouzla uči�
li jen 70 % obvyklé doby. Bodová hod�
nota kouzla se nijak nemění.

Magie v nemagických
světech

Používání výhody Magie v nema�
gických světech je poněkud ošemetné.
Pořád máte schopnost vycítit magii,
nicméně dokud s ní nezískáte nějaké
zkušenosti, Vypravěč by neměl říkat
„Tato soška je magická,“ nýbrž „Tato
soška v tobě budí velice podivný, téměř
zlověstný dojem. Cítíš, že na ní je cosi
zvláštního“.
Jestliže pocházíte z nemagické kul�
tury, hru začnete bez jakýchkoliv kouzel,
nicméně můžete se je naučit později, až
se naskytne příležitost. Když přijdete do
magického světa, osoby schopné roze�
znat magii ve vás uvidí potencionálního
magického adepta. Jak budou reagovat,
to už závisí na světě samotném.
Magie 0 stojí 5 bodů pro všechny
mágy. Avšak cenu 10 bodů/úroveň si
můžete snížit jedním z následujících
omezení. Omezené Magii se někdy říká
„svázaná magie“.

Zvláštní omezení:

Hudba: Při sesílání kouzel potře�
bujete hrát na hudební nástroj. Nikdy
nedokážete kouzlit potichu. -50 %.

Výhody

Píseň: Při sesílání kouzel potřebuje�
te zpívat. I na vyšších úrovních kouzel
musíte provádět příslušné slovní rituály
(viz Magické rituály, str. 237). -40 %.
Pouze jedna škola: Vaše Magie se
vztahuje pouze na jedinou magickou
školu a na kouzlo Obnova energie (str.
248). Jiná kouzla se můžete naučit stej�
ně špatně, jako kdybyste Magii neměli,
a dokážete je sesílat pouze ve vysoko�
magických oblastech. Tato kouzla však
můžete používat jako předpoklady pro
kouzla své školy. Nedokážete rozeznat
magické předměty, pokud neobsahují
alespoň jedno kouzlo vaší školy. Pokud
ho obsahují, házejte klasicky při prvním
spatření a při prvním doteku. -40 %.
Samotář: Ke svým magickým schop�
nostem dostáváte postih -3 za každou
inteligentní bytost v okruhu 5 metrů od
vás, a -6 za každého, kdo se vás dotýká.
Jako částečnou náhradu máte schop�
nost hodit si na Int a v případě úspěchu
vycítit, že někdo vešel do vašeho pěti�
metrového okruhu, nebo z něj vystou�
pil. To účinkuje pouze na jednu osobu
– pokud už u vás někdo stojí, nového
příchozího neucítíte. -40 %.
Svázaná s nocí: Své magické schop�
nosti můžete používat, jen dokud není
slunce na obloze – průměrně od šesti
večer do šesti ráno. Když svítí slunce,
nemáte žádné magické schopnosti, nic�
méně vaše aura přetrvává a prozrazu�
je, že jste mágem. Pobyt uvnitř budov,
v podzemí, atd. vás nijak neovlivní
– řídíte se pouze polohou slunce. Auto�
maticky cítíte (jste-li vzhůru), kdy zbývá
jen jedna minuta do úsvitu a kdy jedna
minuta do soumraku. -40 %.
Svázaná s tmou: Své magické
schopnosti můžete používat jen ve tmě.
Každé světlo jasnější než plamen svíčky
nebo hvězdný svit ruší vaše schopnos�
ti, nezávisle na denní době. Vaše aura
však stále přetrvává a prozrazuje, že jste
mágem. -50 %.
Svázaná se dnem: Své magické
schopnosti můžete používat, jen dokud
je slunce na obloze – průměrně od šes�
ti ráno do šesti večer. Během zatmění
slunce o své síly přicházíte! Účinky
jiných astronomických událostí nechť
rozhodne Vypravěč. Když nesvítí slun�
ce, nemáte žádné magické schopnosti,
nicméně vaše aura přetrvává a pro�
zrazuje, že jste mágem. Pobyt uvnitř
budov, v podzemí, atd. vás nijak neo�
vlivní – řídíte se pouze polohou slunce.
Automaticky cítíte (jste-li vzhůru), kdy
zbývá jen jedna minuta do úsvitu a kdy
jedna minuta do soumraku. -40 %.
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Tanec: Abyste mohli sesílat kouzla,
musíte mít možnost volně se pohybo�
vat. I na vyšších úrovních kouzel musí�
te provádět příslušné pohybové rituály
(viz Magické rituály, str. 237). Na dru�
hou stranu při kouzlení vůbec nemusíte
mluvit. -40 %.

Manipulátor
viz Talent, str 59

Manový rušič 35

10 bodů/úroveň

Rušíte veškerou magickou ener�
gii (tzv. „manu“) ve své blízkosti, čímž
ostatním stěžujete nebo rovnou zne�
možňujete sesílání kouzel. Sami nikdy
nedokážete kouzlit a nemůžete mít ani
jednu úroveň Magie.
Každá úroveň Magického rušiče (až
do maxima tří) snižuje okolní hladinu
many o jedna. To se vztahuje pouze na
vás a na předměty či osoby, které nesete.
Například cizí mág by po vás mohl bez
problémů hodit ohnivou kouli, nicmé�
ně narazil by na veliké obtíže, kdyby vás
chtěl magicky přeměnit v kámen nebo
číst vám myšlenky. Bližší podrobnosti
viz sekce Mana (str. 235).

Zvláštní vylepšení:

Plošný účinek: Rušíte všechnu magii
v určitém okruhu od vás. První úroveň
Plošného účinku má okruh 1 metr. Kaž�
dá další úroveň tuto vzdálenost zdvoj�
násobí, jako obvykle; viz Plošný účinek
(str. 102). +50 %/úroveň.
Přepínatelný: Dokážete tuto schop�
nost vypnout – například aby váš kou�
zelnický kamarád mohl kouzlit i ve
vašem účinném dosahu. +100 %.

Manový zesilovač 35

50 bodů/úroveň

Vyzařujete magickou energii, nebo�
li „manu“. Každá úroveň Magického
zesilovače (až do maxima dvou) zvyšu�
je okolní hladinu many o jedna. To se
vztahuje pouze na vás a na předměty
či osoby, které nesete. V případě, že se
střetnou účinky dvou Magických zesi�
lovačů, používejte jen ten vyšší z nich;
rozhodně je nesčítejte dohromady.
Tato výhoda neposkytuje schopnost
sesílat kouzla; k tomu si kupte Magii
(str. 66). Ovšem pokud se vám podaří
zdvihnout hladinu many na „vysokou“
či lepší, můžete sesílat mnohá kouzla i
bez Magie! Bližší podrobnosti viz sekce
Mana (str. 235).
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I tato výhoda má své slabiny:
nemůžete si vzít Magickou odolnost.
Navíc všichni mágové dokáží vycítit
zesilovač, pokud uspějí v hodu na Int +
Magii. Kvůli tomu se v některých her�
ních světech budete muset skrývat před
prospěchářskými mágy.
Vypravěč by měl nad touto výho�
dou držet bedlivý dohled. Je totiž velice
mocná a ve fantasy světech i snadno
zneužitelná.

Zvláštní vylepšení:

Plošný účinek: Rušíte všechnu magii
v určitém okruhu od vás. První úroveň
Plošného účinku má okruh 1 metr. Kaž�
dá další úroveň tuto vzdálenost zdvoj�
násobí, jako obvykle; viz Plošný účinek
(str. 102). +50 %/úroveň.
Přepínatelný: Dokážete tuto schop�
nost vypnout – například aby cizí kou�
zelníci nemohli využívat vašich sil (a
nebo abyste unikli před jejich zraky!).
+100%.

Matematická schopnost
viz Talent, str. 89

Médium 35

10 bodů

Vnímáte duchy a dokážete s nimi
komunikovat – obzvláště pak s duše�
mi zemřelých. Nemůžete je sice vidět,
nicméně bez problémů vycítíte jejich
přítomnost. S každým přítomným
duchem můžete mluvit, pokud ovládá�
te nějakou spolčenou řeč. Duchy k sobě
můžete i přivolávat. Není sice žádná
záruka, že na vaši výzvu přijdou, ovšem
uslyší ji. Tato výhoda nedává žádné
bonusy k reakcím duchů ani vám neu�
možní duchy ovládat.

Méně spánku 3

2 body/úroveň

Potřebujete méně spánku než vět�
šina lidí. Běžný člověk potřebuje spát
8 hodin denně. Za každou úroveň této
výhody můžete spát o jednu hodinu
méně – maximum jsou čtyři úrovně – a
tak získat další čas ke studiu nebo práci
na různých projektech.

Mezispektrové
vidění 14

25 bodů

Vidíte napříč infračerveným, vidi�
telným i ultrafialovým spektrem. Tento
všeobjímající zrak vám často odhalí věci

Výhody

skryté normálnímu zraku, Infrazraku
(str. 60) a Ultrazraku (str. 94).
S Mezispektrovým viděním vidíte
téměř perfektně i ve tmě: nedostáváte
žádné postihy za špatnou viditelnost,
pokud je aspoň trošičku světla. V napro�
sté temnotě účinkuje tato výhoda stej�
ně jako Infrazrak. Mimoto dostáváte
bonus +3 ke všem hodům na zrak;
hodům na spatření nenápadných věcí
pomocí Pozorování, Prohledávání a
Soudní analýzy; a k hodům na Stopo�
vání.
Spolu s Mezispektrovým viděním si
nemůžete vzít Infrazrak ani Ultrazrak.
Tato výhoda je vlastně vyšší úrovní
oněch dvou „nižších“. Její herní účinky
nahrazují specifické účinky těchto dvou
výhod.
Tato výhoda simuluje realistic�
ké senzory na TÚ 7+. Superhrdinům
může Vypravěč povolit následující dvě
vylepšení. Ani jedno z nich se nehodí do
realistického světa!

Zvláštní vylepšení

Rozšířené nižší pásmo: Vnímáte i
vlnění pod infračerveným spektrem,
takže „vidíte“ i mikrovlny, radarové a
rádiové vlny. Bez jiných výhod však
rádiovým signálům nerozumíte! +30 %.
Rozšířené vyšší pásmo: Vnímáte
i vlnění nad ultrafialovým spektrem,
takže vidíte rentgenové záření a paprs�
ky gamma. +30 %.

Mikroskopický zrak 14

5 bodů/úroveň

Vidíte i takové podrobnosti, které
by jinak bez pomoci zvětšovacího skla
či mikroskopu byly neviditelné. Každá
úroveň násobí zvětšení 10krát: 5 bodů
dává 10násobné zvětšení, 10 bodů dává
100násobné zvětšení a tak dále. Zvětše�
ní se vztahuje pouze na předměty do
vzdálenosti 30 cm.
1. úroveň stačí pro běžné kri�
minalistické ohledávání. 3. úroveň
(1000násobně) se vyrovná těm nejlep�
ším optickým mikroskopům. 5. úroveň
(100 000násobně) je srovnatelná s elek�
tronovým mikroskopem a umí zobrazit
i viry. 6. úroveň je na úrovni mikroskopu
pro zkoumání atomových sil a dokáže
už studovat atomové struktury.

Mimikry 34

10 bodů

Umíte napodobit jakýkoliv jednoduchý zvuk (alarm, výstřel z pistole, atd.).
Stačí jen jednu vteřinu jej poslouchat a

pak uspět v hodu na Int. Můžete rovněž
napodobovat hlasy, pokud jim bude�
te alespoň 10 vteřin naslouchat – na
živo, na nahrávce i z dálky – a uspějete
v hodu na Int.
Tato výhoda neumožňuje oma�
movat či ohlušovat ostatní hlasitým
zvukem ani vyslovovat nevyslovitelná
magická slova. Takové schopnosti si
musíte koupit samostatně.

Mistr zbraně 3

různé

Máte vysokou úroveň cviku nebo
vynikajicí talent na některou skupinu
zbraní poháněných lidskou silou (meče,
kuše atd., ale nikoli palné zbraně). Mož�
né skupiny jsou:
Všechny zbraně poháněné lidskou
silou. 45 bodů.
Velká skupina zbraní. Příklady:
všechny zbraně s čepelí, všechny jedno�
ruční zbraně. 40 bodů.
Středně velká skupina zbraní. Příklady: všechny meče, všechny zbraně
ninjů. 35 bodů.
Malá skupina zbraní. Příklady: šer�
mířské zbraně (levoruká dýka, rapír,
šavle, mečík), rytířské zbraně (meč, pal�
cát, štít a dřevec). 30 bodů.
Dvě zbraně obvykle užívané spolu:
Příklady: meč a štít, levoruká dýka a
rapír. 25 bodů.
Jedna určitá zbraň. 20 bodů.
Ve všech případech, pokud se dá
zbraň vrhat, přínosy této výhody platí
i tehdy.
Při používání příslušné zbraně při�
dejte +1 ke každé kostce k základnímu
výpadu nebo švihu, pokud máte danou
dovednost zbraně na hodnotě Obr+1.
Přidejte +2 ke každé kostce, pokud
ovládáte zbraň na Obr+2 nebo lepší.
Máte také jen poloviční postih při Rych�
lém úderu (viz Možnosti útoku nablízko, str. 369) nebo při krytu, pokud jich
použijete víc za jeden tah (viz Kryty, str.
376). Žádné přínosy se nepočítají při
implicitních hodnotách.
Každá zbraň ve vaší skupině –
pokud ji ovládáte - je vám známá. Dává
vám to pro ně vylepšené implicitní hod�
noty Obr/Lehké zbraňové dovednosti
se implicitně určují za Obr-1, Obr/Prů�
měrné jsou za Obr-2, Obr/Těžké jsou za
Obr-3. Všimněte si, že se neučí snadněji
a nedají se „vykoupit“ takto implicitně,
aby se ušetřily body.
Nakonec si můžete pořídit kterou�
koli nadsazenou dovednost, která jako

předpoklad vyžaduje tuto výhodu (viz
Kapitola 4) – tedy Boj poslepu a Silový
úder – pokud je vzhledem k vaší zvolené
skupině zbraní rozumný. Konečné slo�
vo má Vypravěč.
Tento rys je vhodný k nadsazeným
vybíjecím hrám. Vypravěč je může pro
realistické hry zakázat.

Mluvení
pod vodou 14

Mistrovský výcvik 3

Mezi prostředími: Dokážete mluvit
zpod hladiny na někoho, kdo není pod
vodou, a rozumíte, když promlouvá on.
+50%.

30 bodů

Byli jste cvičeni pravým mistrem
bojových umění. Váš výjimečný talent
znamená, že máte jen poloviční postih
při Rychlém úderu (viz Možnosti útoku
nablízko, str. 370) nebo při vícenásob�
ném krytí v jednom kole (viz Krytí, str.
376). Tyto výhody použijte na všechny
dovednosti boje beze zbraní (Džudo,
Karate atd.) a dovednostem se zbraně�
mi nablízko.
Navíc dokážete soustředit vnitřní
sílu (obvykle zvanou „čchi“) k podá�
ní úžasných výkonů! To vám dovo�
luje se naučit Skok do dálky, Umění
neviditelnosti, Silový úder a mnoho
dalších dovedností – kteroukoli, která
má tuto výhodu jako předpoklad (viz
Kapitola 4).
Vypravěč může určit několik před�
pokladů k této výhodě. Běžnými pří�
klady jsou Džudo, Karate, dovednosti
se zbraněmi nablízko, Filozofie a Teo�
logie.
Tato schopnost je určitě nadsazená,
Vypravěč ji může v realistické kampani
zakázat.

Výhody

5 bodů

Můžete pod vodou normálně mlu�
vit a také tam rozumíte ostatním.

Zvláštní vylepšení

Mluvení
se zvířaty 34
25 bodů

Můžete si povídat se zvířaty. Kvalita
informací, které vyrozumíte, závisí na
inteligenci zvířete a rozhodnutí Vypra�
věče, co zvíře říká. Hmyz a podobní
drobní živočichové umí vyjádřit jen
základní emoce jako hlad nebo strach,
zatímco šimpanz nebo kočka by už
mohly rozvíjet rozumně inteligent�
ní konverzaci. Formulování otázky a
obdržení odpovědi – pokud se zvíře
rozhodne komunikovat – trvá jednu
minutu. Vypravěč může požadovat hod
na reakci (dostáváte +2 k reakci, když
nabízíte potravu).
Vypravěč také může rozhodnout, že
mimozemské, nepřirozené nebo mýtic�
ké stvoření není tak docela „zvíře“, aby
se s ním dalo takto komunikovat.
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Zvláštní omezení:

Konkrétní: Dokážete komunikovat
jen s určitými zvířaty. „Všechna zemská
zvířata“ (tedy ptáci, hmyz a pozemští
savci a ještěři) nebo „Všechna vodní
zvířata“ (tedy obojživelníci, ryby, měk�
kýši, korýši a kytovci) je za -40%. Jedna
třída („ptáci“, „savci“) je za -50%, jeden
řád („kočkovití“ či „papouškovití“) je
za -60%, druh („domácí kočky“ nebo
„Ara“) je za -80%.

Mluvení
s rostlinami 34

15 bodů

Umíte empaticky komunikovat s
rostlinami. Všechny pozemské rostliny
mají Int 0, ale velké stromy mohou být
„moudřejší“ než obyčejná tráva, podle
Vypravěčova uvážení. Rostlina by moh�
la vědět, kdy byla zalita nebo přesazena
nebo cokoli dalšího, co souvisí s jejím

dobrým zachováním, ale sotva bude
znát obsah telefonického rozhovoru z
její blízkosti. Každá rostlina bude podle
svých schopností spolupracovat. Zmu�
tované zelí z Marsu by mohlo vyžado�
vat hod na reakci!

Módní cit
viz str. 21

Myšlenková sonda 34
20 bodů

Umíte provádět hluboké „myšlen�
kové sondy“. Prakticky dokážete přinu�
tit oběť, aby odpověděla na jednu speci�
fickou otázku, jíž je možno zodpovědět
jedinou větou. K provedení sondy se
musíte buď dotýkat oběti nebo uspět
ve Čtení myšlenek (str. ??). Potřebujete
také znát společnou řeč.
Před použitím sondy se musíte
jednu vteřinu soustředit a hodit rychlé
porovnání vaší Int (případně dovednos�
ti Vyslýchání, je-li vyšší) s Vůlí oběti.
Zvítězíte-li, vyčtete v její hlavě odpověď.
Ta se řídí tím, co oběť považuje za prav�
divé – pokud neví nic, poví vám to. Při
neúspěchu se můžete pokusit znovu
s kumulativním pokusem -2 za každé
opakování té samé (nebo velmi podob�
né) otázky v uplynulé hodině. V pří�
padě kritického neúspěchu nemůžete
po příštích 24 hodin sondovat v této
osobě.
Pomocí Myšlenkové sondy můžete
položit sebevětší množství otázek.
Každá z nich se bere jako samostatné
použití a vyžaduje vlastní soustředění i
hod na rychlé porovnání.

Zvláštní úpravy

K Myšlenkové sondě se pojí stejné
úpravy jako ke Čtení myšlenek (str. ??).

Myšlenkový štít 34
4 body/úroveň

Máte „štít“, který vás varuje a chrání
před duševními útoky. Přičtěte úroveň
vašeho Myšlenkového štítu k Int nebo
Vůli, vždy když odoláváte výhodě s
omezením Telepatie (Kap. 6) a kdyko�
li odoláváte kouzlu zařazenému mezi
Komunikační a Empatická kouzla (str.
245) nebo Kouzla duševní kontroly
(str. 250).
Váš štít také odolává pokusům najít
vaši mysl pomocí kouzel nebo psioniky.
Takové schopnosti musí uspět v hodu
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Výhody

na rychlé porovnání proti hodnotě
součtu vaší Vůle a úrovně Myšlenkové�
ho štítu.
Můžete dobrovolně snížit úroveň
vašeho štítu, pokud si tak přejete –
například když si chcete nechat přečíst
mysl přítelem. Snižování nebo zvyšová�
ní úrovně vašeho Myšlenkového štítu je
volná akce, ale probíhá vždy na začátku
vašeho kola. Myšlenkový štít vás chrání
také v průběhu spánku nebo bezvědo�
mí, pokud jste do takového stavu neu�
padli právě v době, kdy jste měli dobro�
volně sníženou úroveň štítu.

Zvláštní omezení:

Kybernetické: Váš štít chrání před
počítačovými útoky – tedy proti „digi�
tální“ formě Posednutí a „kybernetic�
ké“ formě Myšlenkové sondy nebo Čte�
ní myšlenek – místo kouzel a psioniky.
Toto omezení je dostupné pouze těm,
kdo mají Digitální mysl (str. 48). -50%.
Telepatické: Vaše schopnost je sou�
částí psionické síly Telepatie (str. 257).
-10%.

Mžurka 14
1 bod/úroveň

Máte průhledné čočky přes oči, kte�
ré se mohou otvírat a zavírat podobně
jako oční víčka. To vám umožňuje nor�
málně vidět pod vodou, chrání vaše oči
před pískem, dráždidly atd. Každá úro�
veň Mžurky poskytuje vašim očím RP
1 a přidává +1 ke všem hodům na Zdr
pro útoky cílené na oči.

Nadaný umělec
viz Talent, str. 89

Nadpřirozená výdrž

15

150 bodů

Podobně jako upír nebo zabiják z
hororových filmů můžete „setřást“ vět�
šinu zranění. Zranění snižují BZ a stále
na vás působí odmrštění, ale jste naprosto imunní k účinkům šoku, fyzickému
omráčení a vyřazení. Nepotřebujete
Vysoký práh bolesti – tato schopnost jej
obsahuje a ještě mnohem víc!
Dokud máte 0 a více ZB, jste imun�
ní na zmrzačující zranění a máte plnou
Pohyblivost. Pokud máte méně než 0
ZB, Pohyblivost je poloviční a můžete
být zmrzačeni, ale nemůžete zemřít,
pokud nejste zraněni útokem, na který

jste zranitelní zvláštně (viz níže). Výjim�
kou je, když vám jediný útok způsobí
zranění za 10xZB a více. Tak obrovské
zranění v jednom úderu vás jistojistě
rozmetá a zabije.
Abyste mohli zemřít, musíte mít
méně než hodnotu -ZB. Pak vás může
specifický prvek zabít. Ten musíte určit,
když si tuto výhodu kupujete. Platné
kategorie jsou uvedeny v Limitovaných obranách, (str. 46); prvek, který
vás může zabít, musí být nejméně „pří�
ležitostný“ nebo běžnější. Pokud vám
tento prvek sníží ZB na hodnotu, kde
si normální člověk musí házet za Zdr,
vy si musíte házet také nebo zemřít.
Pokud vás daná věc zraní do limitu
-5xZB, umíráte automaticky. Pokud
takové zranění obdržíte od jiné věci (na
kterou nejste Zranitelní), jakékoli další
zranění daným prvkem vás zabije. Tím�
to způsobem vás zabije i věc, kvůli které
máte Zranitelnost (str. 161).

Nadzvuková řeč 14
0 nebo 10 bodů

Dokážete hovořit pomocí zvuků
na vysokých frekvencích. Tato schop�
nost obsahuje Nadzvukový sluch, viz
níže. Všimněte si, že mnoho stvoření
je citlivých nebo dokonce zranitelných
na soustavné vysokofrekvenční zvuky!
Cena záleží na vašich vlohách:
Můžete mluvit pouze Nadzvukovou
řečí. 0 bodů.
Můžete přepínat mezi obyčejnou a
Nadzvukovou řečí. 10 bodů.

Nadzvukový sluch 14
0 nebo 5 bodů

Dokážete slyšet frekvence nad hra�
nicí lidské slyšitelnosti (20 kHz), To vám
umožňuje slyšet píšťalku na psa, sonar,
čidla pohybu atd. Dokážete sonar usly�
šet na dvojnásobnou vzdálenost, než
je jeho efektivní dosah. Cena záleží na
vašich vlohách:
Slyšíte pouze zvuky s vysokou frek�
vencí: 0 bodů.
Umíte poslouchat zvuky s vysokou
frekvencí a také jiné zvuky. 5 bodů.
Všimněte si, že Nadzvukový sluch
je obsažen v Nadzvukové řeči (výše);
pokud máte Nadzvukovou řeč, nemusí�
te si ho brát (nepotřebujete ho).

Výhody

Nákladový prostor 14
1 bod/úroveň

Můžete uvnitř svého těla přenášet
náklad nebo cestující! Toto je specific�
ká vlastnost (např. voperovaná „sva�
lová kapsa“ nebo přirozený vak jako u
klokana), nebo je to konkrétní vnitřní
oddělení. To druhé není jen pro stroje
– například zombie může mít kolonii
pavouků nebo hadů ve svých útrobách.
Každá úroveň Nákladového prosto�
ru vám umožňuje takto nést tolik kilo�
gramů, kolik je Základní zdvih/10. Bez
Snášenlivosti zranění (Homogenní)
(str. 60) nebo meta-rysu Stroj (str. 263)
může vyžadovat povolení Vypravěče,
pokud chcete mít více než pět úrovní
této výhody. Už při nakupování této
výhody musíte zvolit, jestli je váš Nákla�
dový prostor určen pro náklad nebo
cestující:
Náklad: 1 kg nákladu zabere tolik
místa jako 3 litry / dm3. Typické auto
má nákladový prostor velký 300-600
dm3. Návěs má objem asi 72 000 dm3.
Cestující: bytost lidské velikosti
zabere asi 100 kg z kapacity. Pro ostatní
rasy vezměte průměrnou váhu a zvět�
šete ji o 1/3. Kabina vyžaduje desetiná�
sobek této váhy. Vaše obranné výhody
(RP, Zapouzdřený atd.) chrání také vaše
cestující. Pokud vás cestující mohou
ovládat, nakupte Ovládání zvlášť – viz
Rozčleněné vědomí (str. 43).
Zacházejte s Nákladovým prosto�
rem jako se součástí vašeho těla, ne
jako s břemenem nebo nesenou váhou,
když vypočítáváte Pohyblivost a použí�
váte výhody s omezením nesené váhy,
jako je Neviditelnost, Skokan a Pohyb
subprostorem.
Stroje, které mohou připojit nebo
odpojit vnější nákladové prostory, nebo
je přemístit do rukou, na jeřáby atd.
– mají Zdvihací Sílu (str. 65), ne nákla�
dový prostor. Běžná auta a nákladní
auta mají Nákladový prostor, ale vyso�
kozdvižné vozíky, vlečné lodě a podob�
ně mají Zdvihací sílu, která představuje
jejich schopnosti.

Zvláštní omezení

Otevřený: Váš Nákladový prostor
se nedá ukrýt a není chráněn vašimi
obrannými výhodami. Můžete toto
použít na kteroukoli část vašeho Nákla�
dového prostoru. Hlavním použitím
pro toto omezení je vytváření motorek
a podobných nekrytých vozidel. -50%.
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Nárok na
pohostinnost 2

1 až 10 bodů

Patříte ke společenské třídě, jejíž čle�
nové si mají navzájem pomáhat. Kdy�
koliv jste na cestách, můžete požádat
ostatní členy o nocleh, stravu a základní
pomoc.
Přesná bodová hodnota záleží na
velikosti a zámožnost zvolené skupi�
ny. Blízký přítel vlastnící dům v cizím
městě by stál 1 bod, menší rodina 2
body, kupecká společnost na významné
obchodní cestě 5 bodů a ohromné usku�
pení bohatých osob, například „všichni
kupci světa“ 10 bodů. V příhodných
podmínkách by mělo být snadné najít
někoho z vaší skupiny (14 nebo méně
po 1k-1 hodinách hledání), ovšem šan�
ce na náhodné setkání je mizivá (6 nebo
méně na potkání jedné osoby v menším
davu na vhodném místě).
Nárok na pohostinnost vám v první
řadě ušetří starosti a náklady s obstará�
váním noclehu „na cestách“ (jste-li však
bohatí, možná se od vás bude čekat, že
se svým hostitelům odvděčíte). Najdou
se ale i vedlejší výhody. Členové jedné
skupiny se k sobě chovají přátelsky (+3
k reakcím) a mohou poskytnout radu,
kontakty a případně i drobnou půjčku.
Někdy se tato pomoc téměř vyrovná
Kontaktům (str. 44). Toužíte-li po ně�
čem lepším, zauvažujte o Patronech
(str. 72) nebo Spojencích (str. 36).
Tato výhoda je tak trochu dvouseč�
ná zbraň. Může se stát, že někdo přijde
k vám domů (dle libovůle Vypravěčovy)
a bude očekávat úplně stejný přístup
od vás. Někdy se tak třeba zapletete do
nového dobrodružství! Jestliže odmít�
nete pomoci, nakonec si získáte špatné
jméno a o svou výhodu přijdete.

Nebojácnost

2 body/úroveň

Jen tak něco vás nezastraší ani
nevyděsí! Za každou úroveň Nebojác�
nosti přičtěte +1 ke své Vůli pokaždé,
když provádíte Hod na strach nebo
odoláváte Zastrašování (str. 202) nebo
když odoláváte nadpřirozené síle, která
způsobuje strach. Všichni, kdo se vás
pokusí Zastrašit, si navíc to samé číslo
přičtou ke svému hodu.

Nehmotnost 3/1 4

80 bodů

Dokážete se stát nehmotným a
následně procházet pevnými objekty,
jako kdyby tam ani nebyly. Ve stavu
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nehmotnosti na vás nepůsobí gravitace
– můžete se pohyboval libovolným smě�
rem s plnou Pohyblivostí (a při pohybu
nenapácháte žádný hluk). Hmotný svět
bez problémů vnímáte a umíte mluvit
s jeho obyvateli. Nemůžete však zvedat
běžné předměty ani je nijak ovlivňovat.
Fyzické a energetické útoky vám
neublíží, jste však stále zranitelní psi�
onickými a (nehmotnými) magickými
útoky. Stejně tak vaše fyzické a ener�
getické útoky neúčinkují na hmotné
nepřátele. Tělesný svět dokážete ovlivnit
magií a psionikou, nicméně máte postih
-3 ke všem dovednostním hodům.
Ačkoliv umíte procházet pevnými
věcmi, musíte pořád dýchat. Při prů�
chodu hmotnou věcí tedy zadržujete
dech – pro účely pravidel to berte jako
pobyt pod vodou. Uvnitř pevného před�
mětu se nemůžete zhmotnit.
Vaše „přirozená“ podoba (ať už
hmotná či nehmotná) se bere jako

Výhody

zvláštní efekt. Pokud umíte přecházet
z hmotné do nehmotné formy, musíte
si tuto výhodu bezpodmínečně koupit.
Tímto rysem se dá ztvárnit vel�
ké množství schopností známých z
mytologie i literatury. Původ (viz str.
33) a zvláštní účinky své nehmotnosti
byste měli prodiskutovat s Vypravě�
čem – možná nejste synchronizovaní
s realitou a „vypadáváte“ z ní, možná
přecházíte do jiné dimenze a nebo na
sebe berete podobu ducha. Tyto detaily
určí váš výsledný vzhled – můžete být
průhlední, mlžní… nebo zcela nor�
mální (ale bez nevýhody Neviditelnost
nemůžete být neviditelní). Vaše fyzické
a energetické útoky účinkují na bytos�
ti se stejnou variantou Nehmotnosti, a
stejně tak jejich útoky působí na vás.
Vypravěč může rozhodnout, že se svou
variantou Nehmotnosti nemůžete pro�
cházet některými materiály, energetic�
kými bariérami, kouzly apod.

Zvláštní vylepšení

Částečná změna: Dokážete znehmot�
nit část svého těla a zbytek ponechat
hmotný, a naopak. Takže můžete třeba
prostrčit ruku zdí a poklepat někoho po
rameni. Vezmete-li si i vylepšení Může
nosit předměty, můžete zhmotnit svou
ruku, sebrat hmotný předmět a odnést
ho, zatímco vy zůstanete nehmotní. +20
% nebo +100 %, pokud umíte zhmotnit
nesený předmět, aniž byste ho museli
položit (k tomu je nutné zhmotnit i
ruku).
Může nosit předměty: Normálně
nemůžete v nehmotnosti nosit vůbec
nic. Toto vylepšení vám umožní nosit
předměty včetně oblečení a zbroje. Stá�
vají se nehmotnými a opět se zhmot�
ní, až když je odložíte. Předměty nelze
zhmotňovat uvnitř jiných věcí a bytostí.
Žádné zatížení stojí +10 %; lehké +20
%; střední +50 %; těžké +100 %.
Ovlivňuje hmotné: Máte-li alespoň
jednu schopnost, která dokáže ovliv�
ňovat hmotný svět i za nehmotnosti
– ať už jde o magii, psioniku či schop�
nosti s úpravou Ovlivňuje hmotné (str.
102) –, tato výhoda vás bude stát víc.
+100 %.

Zvláštní omezení

Vstřebávání kyslíku: Stejné jakou
žáber (níže), akorát že kyslík vstřebává�
te i povrchem těla, ať už jste ve vzdu�
chu, vodě nebo jiné látce. Vaše tělo
nevstřebává jedovaté plyny, ovšem udu�
sit se můžete – v prostředích postráda�
jících kyslík. Ve vesmíru můžete použí�
vat dýchají přístroje (vaše plíce mohou
fungovat i normálně). Nemusíte nutně
mít výhodu Zapouzdřený. -25 %.
Zásoba kyslíku: Dýchat sice musíte,
ale vydržíte i delší dobu bez nadechnu�
tí. Možná jenom máte obrovskou kapa�
citu plic (jako velryba), nebo se vám
výborně okysličuje krev. Od Zadržo�
vání dechu (str. 33) se to liší tím, že
nejste ohrožení „dekompresní nemo�
cí“, dokud máte kyslík v zásobě. Účinné
zadržení dechu na doby až 25x delší je
za -50 %; 50x delší za -40 %; 100x delší
za -30 %; 200 krát delší za -20 %; 300x
delší za -10 %.
Žábry: Kyslík čerpáte z vody, v níž
tím pádem můžete zůstat neomeze�
ně dlouho. Ve vodě bez rozpuštěného
kyslíku se udusíte. Škrcení vám nijak
neuškodí. Pokud můžete žít pouze pod
vodou a na vzduchu se udusíte stejně
rychle, jako člověk ve vodě, Nemusí
dýchat (žábry) se bere jako znak za 0
bodů. V ostatních případech -50 %.

minulost sami Vypravěči navrhnout,
ale tento rozhoduje, jestli je vhodné a
jaké jsou jeho výhody a cena.
Příklad 1: „Vychován čaroději“ k
tomu, aby obhájil své magické doved�
nosti, bude 0-bodový zvláštní rys ve fan�
tasy světě, kde jsou kouzla běžnou věcí.
10-bodová Neobvyklá minulost to bude
ve chvíli, kdy v konspirační hře magie
existuje, ale je držena v utajení, a 50bodová Neobvyklá minulost (nebo jed�
noduše zakázaná) bude v hororové hře,
kde by nadpřirozené schopnosti hráče
mohly rozptýlit napínavost.
Příklad 2: „Dcera boha magie“ jako
ospravedlnění Nezabitelnosti bude
Neobvyklou minulostí v jakékoli hře
a bude možná cennější než samotná
výhoda (50 bodů a více) – pokud ho
Vypravěč vůbec dovolí.
Ne každá neobvyklá postava zna�
mená Neobvyklou minulost. Vypravěč
ale může vyžadovat bodové vyrovnání
ve chvíli, kdy postava díky tomu využí�
vá zřejmé výhody. Například může být
neobvyklé, když člověk vyrůstá mezi
vlky, ale dokud mu to nedává zvláštní
schopnosti (třeba Mluvení se zvířaty),
bude to zajímavá minulost za 0 bodů.

Neustále zapnutá: Jste za každých
okolností nehmotní a neumíte se
zhmotnit. S tímto omezením nedostá�
váte postih -3 k používání magie a psi�
oniky. -50 %.
Obvykle zapnutá: Podobné Neustá�
le zapnuté, akorát že s velkým úsilím
se dokážete na kratší dobu zhmotnit.
Zhmotnění stojí 1 BÚ za vteřinu. -40 %.

Nemusí jíst ani pít 14

Neotřesitelnost 3

Nepotřebujete vodu, jídlo ani palivo.
Vaše tělo je poháněno jakýmsi jiným
způsobem: sluneční energií, umělou
magickou energií apod. Dostatečně
vzácný zdroj energie by možná stál za
Odkázanost (str. 130).

Nemusí dýchat 14

Nemusí spát 14

Buď nedýcháte nebo zkrátka nepo�
třebujete kyslík. Pokusy o uškrcení a
zadušení vám nijak neublíží (a neutiší
vás!) a vy sami jste imunní vůči vdech�
nutým látkám. Stále na vás však účin�
kují tlak, vakuum i dotekové jedy – před
těmi se můžete uchránit výhodami Tla�
ková tolerance (str. 77), Vakuová tole�
rance (str. 96) a Zapouzdřený (str. 82);
v příslušném pořadí.

Vůbec nepotřebujete spánek. Vese�
le ignorujte všechny nepříznivé účinky
z nedostatku spánku.

Nic vás nepřekvapí – tedy nic, co
není zřejmým ohrožením. Svět je plný
zvláštních věcí a dokud vy neobtěžujete
je, ony neobtěžují vás.
Jste osvobozeni od hodů na strach
a úpravy reakcí na vás působí jen zříd�
ka. Přivítáte cizince s odměřenou zdvo�
řilostí bez ohledu na to, jak divní jsou,
dokud se chovají přijatelně. Máte stejně
postihy k normální reakci u každého,
kdo se chová hrubě nebo vulgárně, ale
zůstáváte slušní dokonce i ve chvíli, kdy
jste tlačeni k násilí. Zastrašování (str.
202) na vás vůbec nezabírá.
Nejste bez emocí – pouze nedáváte
své pocity tak najevo. Mistr kung-fu v
nejlepších letech nebo anglický sluha
mají tento rys.
Musíte tuto výhodu plně zahrát,
jinak může Vypravěč rozhodnout, že
jste o ni přišli. V kampaních, kde jsou
hody na strach časté, může Vypravěč
vyžadovat 20 i více bodů! - nebo Neo�
třesitelnost úplně zakázat. Tato výhoda
se nedá kombinovat s žádnou fóbií.

20 bodů

Zvláštní omezení:

Spalování kyslíku: Jako Vstřebávání
kyslíku (níže) s tím, že nemůžete dýchat
pod vodou ani jinde, kde nehoří kyslík.
-50 %.

10 bodů

20 bodů

Neobvyklá minulost 3

různé

Toto je „všezahrnující“ rys, kterým
může Vypravěč přizpůsobit celkovou
cenu charakteru se zvláštními schop�
nostmi, které nejsou běžné v daném
herním světě. „Zvláštní schopnosti“
mohou být nadsazené rysy, magická
kouzla, pro člověka exotické výhody,
pro kohokoli pak nadpřirozené schop�
nosti – nebo takřka cokoli, závisí to na
dané hře. Hráči mohou Neobvyklou

Výhody

15 bodů
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Neovlivnitelnost 3

15 bodů

Je nemožné ovlivnit vás obyčejnými
slovy a činy. Ten, kdo na vás bude chtít
použít ovlivňující dovednosti (viz Hody
na ovlivnění str. 359), musí napřed mít
vhodnou výhodu: jste-li člověk, tak
Empatii (str. 51); jste-li zvíře, tak Zvířecí
empatii (str. 40); jste-li rostlina, tak Rost�
linnou empatii (str. 75); jste-li démon,
duch apod., tak Duchovní empatii (str.
88). Bez těchto výhod nemá nikdo šanci
uspět – byť by byl sebevíc přesvědčující.
Tato výhoda často doprovází Neotřesi�
telnost (str. 95).

Nestárnoucí 14
15 bodů

Nestárnete běžným způsobem a
nemůžete zestárnout ani nepřirozeně.
Váš věk je stanoven okamžikem podle
vaší volby a nikdy se nezmění. Nemusí�
te provádět hody na stáří.

Zvláštní vylepšení:

Ovládání stárnutí: Můžete „stár�
nout“ v kterémkoli směru podle vlast�
ní vůle až do desetinásobku běžného
životního běhu. +20%.

Nepřímý útok 14
10 bodů/úroveň

Přinejmenším jeden z vašich útoků
má nějaký nepřímý, nezraňující účinek:
slepotu, ochromení, oslabení, atd. Může
jít třeba o hypermoderní paprskovou
zbraň, chemický sprej, baziliščí pohled
a prakticky cokoliv jiného. Podrobnosti
určete při nákupu této výhody.
Nepřímý útok je standardně dálko�
vá zbraň s 1/2P 10, Max. 100, Přesností
3, Kadencí 1, Zpětným rázem 1 a bez
potřeby nabíjení. Tyto statistiky můžete
změnit pomocí úprav (viz str. 101-116).
Zasáhnete-li, oběť si hází na Zdr
s bonusem +1, za každou úroveň
Nepřímého útoku má však postih -1
(takže při Nepřímém útoku 1 si hází
na neupravené Zdr). Oběť dále dostává
bonus rovný své RP, ale pouze za předpokladu, že Nepřímý útok nemá jednu
z následujících úprav: Dechové činidlo,
Kontaktní činidlo, Kosmické, Krevní
činidlo, Navazující, Založeno na smyslu
nebo Zlořečení. Vylepšení Dělitel zbro�
je snižuje účinky RP. Cíl mimo dostřel
1/2P získává dalších +3.
Uspěje-li oběť v hodu na Zdr, nic se
jí nestane. Jestliže však neuspěje, účin�
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kuje na ni váš Nepřímý útok – standard�
ně to znamená omámení (viz str. 420).
Oběť si může každou vteřinu hodit na
Zdr, aby se vzpamatovala, ale i tento�
krát má postih podle úrovně Nepřímé�
ho útoku (RP už se nezapočítává).
Aby Nepřímý útok způsoboval i
jiné účinky než omráčení, potřebujete
zvláštní úpravy (viz níže). Kupte si více
úprav najednou a váš útok bude mít
hned několik účinků. Všechny fungují
zároveň, není-li řečeno jinak.
Opakované Nepřímé útoky se stej�
nými účinky normálně nejsou kumu�
lativní. Použijte jen jeden účinek – ten
nejhorší.
Pomocí níže uvedených vylepšení
můžete vytvořit rozličné útoky. Je mož�
né použít i mnohé Vylepšení a omezení
útoků (str. 102). Například oslepující
záblesk je Založen na smyslech (str.
109), chemikálie zase mívají Navazují�
cí účinky (str. 105), Krevní činidlo (str.
102) nebo Kontaktní činidlo (str. 103).
Nadpřirozené útoky, například uhranu�
tí, využívají Zlořečení (str. 106) a kon�
taktní útoky jsou zpravidla Nablízko
(str. 112).
Pokud Nepřímý útok způsobuje
dva a více účinků (díky níže uvedeným
úpravám), některé z nich mohou být
vedlejší. Vedlejší účinky fungují pouze
při kritickém neúspěchu, nebo když
oběť přehodí alespoň o 5. Cena vedlejší�
ho účinku je pětinová. Například vedlej�
ší Infarkt by stál +60 %, nikoliv +300 %.
Až si pro svůj Nepřímý útok vybere�
te všechny úpravy, vymyslete jeho popis
– podobně jako u Vrozeného útoku
(str. 61).

Zvláštní vylepšení:

Dráždivý: Oběť si prožije nepříjem�
né, ale ne ochromující chvíle namísto
ormáčení. Účinek trvá jednu minutu
za každý bod, o který oběť neuspěla
v hodu na Zdr. Možnostmi jsou pod�
napilost, +10 %; kašel, +20 %; mírná
bolest, +20 %; opilost, +20 %; euforie,
+30 %; nevolnost, +30 %; silná bolest,
+40 %; a příšerná bolest, +60 %. Bližší
podrobnosti viz Dráždivé podmínky (str.
428).
Kóma: Oběť se v naprostém bezvě�
domí zhroutí k zemi a pokud se o ni
nikdo nepostará, během několika dní
pravděpodobně zemře; viz Smrtelné
podmínky (str. 429). +250 %.
Kumulativní: Opakované útoky se
navzájem sčítají! Toto vylepšení si musí�
te vzít buď spolu s Postihem k vlastnos�

Výhody

ti, nebo s Výhodou, Nevýhodou či Zru�
šením výhody (tato tři vylepšení se ale
musí týkat „úrovňových“ výhod a nevý�
hod). +400 %.
Infarkt: Oběť zčistajasna prožije
srdeční příhodu a pokud se o ni nikdo
nepostará, během několika minut
zemře; viz Smrtelné podmínky (str. 429).
+300 %.
Nevýhoda: Oběť dočasně získá jed�
nu či více duševních nebo tělesných
nevýhod (ne však dobrovolně přijaté
duševní nevýhody; viz str. 121). Toto
vylepšení stojí +1% za každý bod v ceně
nevýhody – např. Paranoia [-10] by stá�
la +10 %. U nevýhod, které se kupují po
úrovních, určete jejich úroveň. Nevýho�
dy účinkují jednu minutu za každý bod,
o který oběť neuspěla v hodu na Zdr.
Omráčení: Může být připojeno pou�
ze k Postihu k vlastnosti, Nevýhodě,
Výhodě a Zrušení výhody. Oběť je, navíc
ke všem účinkům, i omráčena (jako u
neupraveného Nepřímého útoku).
Postih k vlastnosti: Oběti se dočasně
sníží nějaká vlastnost. Cena je +5 % za
každé -1 k Sil nebo Zdr, a 10 % za každé
-1 k Obr nebo Int. Například útok způ�
sobující Obr -3 a Int -2 by stál +50 %.
Všechny dovednosti založené na dané
vlastnosti se sníží o stejnou hodnotu.
Postihy k Sil ovlivňují i ZZ a poškození,
postihy k Int zase sníží i Vůli a Vnímání.
Jiné vedlejší vlastnosti se nijak nemění:
například snížené Zdr neubírá BÚ ani
Základní rychlost. Postihy trvají jednu
minutu za každý bod, o který oběť neu�
spěla v hodu.
Výhoda: Oběť okamžitě pocítí účin�
ky jedné tělesné nebo duševní výhody.
Výhody s okamžitými účinky ovliv�
ní zasažený cíl jen jednou, a to hned
v okamžiku, kdy neuspěje v hodu na
Zdr – kupříkladu Pohyb subprostorem
okamžitě teleportuje oběť. Přepínatel�
né výhody (jako je Nehmotnost) jsou
automaticky „zapnuté“ po jednu minu�
tu za každý bod, o který cíl neuspěl
v hodu na Zdr, a oběť je nemůže ovlá�
dat. Toto vylepšení stojí +10 % za každý
bod v ceně výhody, a proto by taková
nehmotnost stála +800 %! U výhod, kte�
ré se kupují po úrovních, určete jejich
úroveň.
Zneschopnění: Oběť je ochromena
po dobu jedné minuty za každý bod, o
který neuspěla v hodu na Zdr. Po uply�
nutí této doby bude omámená, dokud
neuspěje v hodu na Zdr (házejte kaž�
dou vteřinu). Další efekty kombinované

se Zneschopněním (třeba Dráždivý)
účinkují, teprve až ochromení vypr�
chá – následují po omámení a trvají
stejně dlouho, jako trvalo ochromení.
Zneschopnění může mít tyto podoby:
dávení, +50 %; halucinace, +50 %; osl�
nění, +50 %; agónie, +100 %; dušení,
+100 %; extáze, +100 %; záchvat, +100
%; paralýza, +150 %; spánek +150 %;
nebo bezvědomí, +200 %. Jejich herní
účinky najdete v oddíle Zneschopňující
podmínky (str. 428).
Zrušení výhody: Oběť přijde o urči�
tou výhodu na dobu jedné minuty za
každý bod, o který neuspěla v hodu na
Zdr. Pokud zvolenou výhodu nemá,
útok nijak nepůsobí! Toto vylepšení
stojí +1 % za každý bod v ceně výhody.
U výhod, které se kupují po úrovních,
musíte určit jejich úroveň.

Neutralizace 34

50 bodů

Můžete neutralizovat psionické síly
určitého psionika. Toto je aktivní schop�
nost s pokračujícím účinkem. Toto
nemusí být psionická schopnost – může
představovat magickou nebo technicky
pokročilou cestu, jak vyčerpat psionické
schopnosti. Pro Neutralizaci se musí�
te dotýkat subjektu (vyžaduje manévr
Útok) a vyhrát v rychlém porovnání
na Vůli. Pokud jste uspěli, neutralizo�
vali jste všechny psionické schopnosti
oběti (viz Kap. 6) po dobu tolika minut,
o kolik jste rychlé porovnání vyhráli.
Toto nemá žádný účinek na psionické
talenty oběti. Pokud jste někoho neut�
ralizovali, nemůžete jej neutralizovat
znovu, dokud se mu nenavrátí psionic�
ké schopnosti. Kritický neúspěch toto
znemožní po dobu 1k hodin.

Zvláštní vylepšení

Krádež sil: když úspěšně neutralizu�
jete něčí psionické schopnosti, získáte
jeho schopnosti vy! Ovládáte všechny
schopnosti, které jste neutralizova�
li – včetně jejich vylepšení a omezení
– dočasně. Nemůžete znovu použít
Neutralizaci, dokud tyto schopnosti
nevyprchají. +200%.

Zvláštní omezení

Jedna síla: dokážete neutralizovat
jednu specifickou psionickou sílu; tzn.
Mimosmyslové vnímání nebo Telepatii.
Seznam standardních psionických sil
viz Kapitola 6. -50%.

Neviditelnost 1/3 4

40 bodů

Jste neviditelní. Narozdíl od jiných
výhod je tato „neustále zapnutá“, pokud
si ovšem nekoupíte zvláštní vylepšení.
Pořád děláte hluk, zanecháváte stopy
a máte tělesný pach – a standardně
zůstávají vámi nesené předměty vidi�
telné. Nenesete-li vůbec nic, získáváte
+9 k Plížení v situacích, kdy viditelnost
hraje roli.
Postavy používající nadpřirozené
sledovací metody (křišťálové koule,
Odpoutané smysly, atd.) vás neuvidí,
pokud by vás nemohly spatřit svým
normálním zrakem. Zařízení vás stále
dokáží vycítit, a stejně tak i schopnosti,
které vás mohou odhalit jinak než zra�
kem.
Neviditelnost působí jen vůči jednomu typu zraku. K různým typům
patří elektromagnetický zrak (ten zahr�
nuje běžný zrak, Infrazrak, Ultrazrak a
radar), sonar, magnetická pole a cokoliv,
co si Vypravěč vymyslí. Jste-li neviditel�
ní elektromagnetickým zrakem, nevr�
háte stín a neodrážíte se v zrcadlech.

Zvláštní vylepšení

Může nosit předměty: Vámi nesené
předměty, včetně oblečení a zbroje, se
stávají neviditelnými. Při odložení se
opět zviditelní. Žádné zatížení stojí +10
%; lehké +20 %; střední +50 %; těžké
+100%.
Obvykle zapnutá: Obvykle jste
neviditelní, ale s velkou námahou se
dokážete zviditelnit na krátké časové
úseky. Viditelnost stojí 1 BÚ za vteřinu.
+5 %.
Ovlivňuje stroje: Jste neviditelní
dokonce i pro stroje. Nelze vás vyfotit a
neukazujete se na kamerách a ve zrako�
vých detektorech. Zařízení jako nášlap�
né plošiny si vás pořád všimnou, ale tře�
ba před robotickým hlídačem projdete
nepozorovaně. Elektronicky zaměřova�
né zbraně nedostávají k vašemu zásahu
žádné bonusy. +50 %.
Přepínatelná: Obvykle jste viditelní,
ale podle přání se dokážete zneviditel�
nit. +10 %.
Rozšířená: Jste neviditelní pro více
než jeden typ zraku (například pro
elektromagnetické vidění a zároveň pro
magnetická pole). +20 % za každý další
typ zraku.

Zvláštní omezení

Pouze pro hmotné: Vaše neviditel�
nost vás skrývá pouze před hmotným
světem. Nehmotné bytosti (duchové

Výhody

apod.) vás vidí normálně. -10 %.
Pouze pro stroje: Podobné vylepšení
Ovlivňuje stroje, akorát naopak. Nevi�
ditelní jste pouze pro stroje. Živé bytost
vás vidí normálně. -50 %.
Viditelný odraz: Odrážíte se v zrca�
dlech! -10 %.
Viditelný stín: Vrháte stín! -10 %.

Nezabitelnost 14

50 až 150 bodů

Nemůžete být zabiti! Jste podřízení
všem ostatním účinkům zranění: cítíte
bolest, zranění vás zpomalují a můžete
být omráčeni nebo sraženi. Ztratíte
možnost používat končetinu, která
je zmrzačena, nebo ji můžete ztratit
úplně. Můžete dokonce ztratit úrovně
vašich vlastností, výhody apod. důsled�
kem choroby, jedu či zranění. Nicméně
neumíráte, dokud vaše tělo není fyzicky
zničeno – a někdy ani poté ne.
Tato výhoda má tři úrovně:
Nezabitelnost 1: Zranění na vás
účinkuje normálně, ale nikdy neprová�
díte hod na Zdr, abyste zůstali naživu.
Můžete přežít (nebo dokonce fungovat,
pokud si zachováte vědomí) do hodno�
ty -10xZdr. Pak je vaše tělo fyzicky zni�
čeno a vy umíráte. Dokud jste naživu,
léčíte se obvyklou rychlostí 1 ZB za den,
lze to upravit skrze Regeneraci (str. 80).
Zmrzačené končetiny se uzdravují, ale
oddělené končetiny jsou nadobro pryč,
pokud nemáte Dorůstání (str. 80). 50
bodů.
Nezabitelnost 2: Jako Nezabitelnost
1, ale při hodnotě -10xZdr neumíráte;
jste proměněni v nezničitelný skelet a
automaticky upadáte do bezvědomí.
Dále už nejste jakkoli zraňováni. Jakmi�
le útoky skončí, obyčejně se uzdravujete
– dokonce i kdybyste byli rozsekáni na
kousky – a každá oddělená část přiroste
zpět. Nabudete vědomí, jakmile budete
mít kladnou hodnotu ZB. Nicméně vaši
nepřátelé mohou vaše pozůstatky uvěz�
nit, zatímco jste v bezvědomí, nebo je
vystavit neustálému zraňování (obvyklý
je oheň), který vám zabrání se uzdravo�
vat. 100 bodů.
Nezabitelnost 3: Jako Nezabitelnost
2, ale při hodnotě -10xZdr se z vás stává
duch, energetický oblak nebo jakáko�
li jiná netělesná forma, která nemůže
být zraňována obvyklou cestou. V této
podobě upadáte do bezvědomí a nor�
málně se uzdravujete. Až máte plnou
hodnotu ZB, plně splynete s nějakým
tělem v místě podle Vypravěčova
uvážení. 150 bodů.
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S Vypravěčovým svolením, pokud
máte Nezabitelnost 2 nebo 3 a dosta�
nete se do hodnoty -10xZdr, můžete
vyměnit Nezabitelnost použitím bodů
na rasovou šablonu ducha nebo nemrt�
vého (pokud v daném světě tyto bytosti
existují). Takovým duchem či něčím
podobným se stanete ve chvíli, kdy se
plně uzdravíte.
Při běžných podmínkách normálně
stárnete a můžete zemřít stářím. Abys�
te mohli být skutečně nesmrtelní, spojte
Nezabitelnost s výhodami Nestárnoucí
– a možná s některou z těchto: Nemusí
dýchat (str. 49), Odolnost (str. 80), Rege�
nerace (str. 80) a Snášenlivost zranění
(str. 60).

Zvláštní omezení:

Achillova pata: útok určitého druhu
(pravděpodobně ten, který máte spojen
se Zranitelností – str. 161) vás může
normálně zabít. Musíte provádět hody
na Zdr pod hranicí 0 Zdr a automatic�
ky umíráte, pokud dosáhnete hodnoty
-5xZdr. Cena omezení závisí na tom, jak
běžný by útok mohl být, jak je zmíněno
v Omezených obranách (str. 46). -10%
pro „vzácné“, -30% pro „příležitostné“,
-50% pro „běžné“ a „velmi běžné“.
Reinkarnace: Je to možné jen pro
Nezabitelnost 2 nebo 3. Když se dosta�
nete na hodnotu -10xZdr, uzdravíte se
po obvyklé době, ale probudíte se ve
zcela novém těle s novými schopnost�
mi. Vypravěč vytvoří novou podobu
(nebo vám dovolí to udělat za něj), ale
vždy ztratíte výhodu Nezabitelnost. 20%.
Spoušť: Je to možné jen pro Nezabi�
telnost 2 nebo 3. Když se dostanete na
hodnotu -10xZdr, potřebujete nějakou
substanci (třeba lidskou krev) nebo pod�
mínku (třeba rituál), které vám umožní
začít se uzdravovat. Do té doby zůstává�
te ve stejném stavu. Hodnota omezení
závisí na tom, jak běžná daná Spoušť je.
-25%, pokud je „vzácná“, -15%, pokud
je „příležitostná“ a -5%, pokud je „běž�
ná“ nebo „velmi běžná“.
Zábrana: Zvláštní látka (např.
stříbro nebo dřevo) zabraňuje léčení
– přirozené i regenerační – tak dlouho,
dokud je ve vašem těle. Jakmile kvůli
zraněním ztratíte vědomí, zůstanete
tak, dokud není daná látka odstraněna.
Hodnota omezení závisí na tom, jak
běžná daná látka je. -5% pro „vzácné“,
-15% pro „příležitostné“, -25%, pokud
jsou „běžné“.
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Nezávislý příjem

Zvláštní omezení
viz str. 26

Nezřetelnost 14

2 body/úroveň

Vytváříte účinek, který „zastře“
jeden určitý smysl, tím pádem jste vy a
vaše okolí hůře odhalitelní. Musíte určit
ovlivňovaný smysl. Může to být jeden z
pěti lidských smyslů nebo i senzorové
výhody jako Infrazrak, Radar či určitý
druh Vycítění. Příklady zahrnují Nezře�
telnost (Zrak) pro mlhu, Nezřetelnost
(Sluch) pro hluk a Nezřetelnost (Radar)
pro zmatení elektroniky.
Účinky Nezřetelnosti se projeví do
dvou metrů od vás. Pokud chcete plo�
chu zvětšit, použijte vylepšení Plošný
účinek (str. 102). Ovlivňovaný smysl má
postih -1 za každou úroveň vaší Nezře�
telnosti. Deset úrovní zablokují smysl
docela. Hranice ovlivněného prostoru
se ale dají daným smyslem vycítit s
bonusem +1 za úroveň.

Vždy zapnutá: Nemůžete schopnost
vypnout. -50%.

Noční vidění 1

1 bod/úroveň

Vaše oči se rychle přizpůsobují
tmě. Každá úroveň této schopnosti (do
maxima devět) vám umožňuje ignoro�
vat postih -1 za tmu při boji nebo ho�
dech na zrak s podmínkou, že je tam
stále aspoň trocha světla.
Příklad: Noční vidění 4 by zcela
odstranilo postihy za tmu až do -4, a
snížilo postih z -7 na -3.
Bez ohledu na úroveň potřebuje
Noční vidění aspoň zbytkové světlo.
Nemá žádný účinek v naprosté tmě s
postihem -10 (pro tu je Vidění ve tmě,
str. 47).

Při běžných podmínkách normálně stárnete
a můžete zemřít stářím. Abyste mohli být
skutečně nesmrtelní, spojte Nezabitelnost s
výhodami Nestárnoucí

Zvláštní vylepšení

Dálková: Efekt nezřetelnosti vytvá�
říte na vzdálené místo, kde právě nyní
nestojíte. Je to útok na dálku: 1/2P,
Max 100, Přesnost 3, Kadence 1, Střely
nemá, Zpětný ráz 1. Trvání je 10 vte�
řin. Pro změnu těchto hodnot můžete
uplatnit další úpravy. Na rozdíl od běž�
ného Vylepšení na dálku (str. 107), tato
úprava vám umožní použít vaši schop�
nost ještě před vyprcháním předešlého
efektu. (např. simulovat hned několik
dýmovnic); je to také dražší. +50%.
Obranná: Nejste ovlivňováni svojí
vlastní schopností Nezřetelnosti. +50%.
Rozšířená: Každý podobný smysl
(Infrazrak jako normální vidění, sonar
jako běžný sluch) blokovaný po tom
primárním smyslu stojí +20%.
Skrytá: Vaše schopnost funguje nevi�
ditelně, jako třeba magická oblast ticha.
Nejsou pro ni žádné bonusy k zjištění
hranic zasažené oblasti. +100%.

Výhody

Obchodní hodnost
viz Hodnost, str. 29

Obchodní prozíravost
viz Talent, str. 89

Obojživelník 14

10 bodů

Vaše tělo je dobře přizpůsobeno
pohybu ve vodě. Za pobyt pod vodou
nedostáváte žádné postihy k doved�
nostem a dokážete plavat stejně rychle,
jak udává vaše Základní pohyblivost.
Stále však potřebujete vzduch (ale viz
Nemusí dýchat, str. 49). K dalším typic�
kým rysům obojživelníků patří hladká,
jakoby tulení kůže a plovací blány mezi
prsty.
Nemůžete-li se pohybovat nikde jinde než ve vodě, vezměte si raději nevý�
hodu Vodní tvor (str. 145).

Obouručnost 1

5 bodů

Umíte bojovat a vůbec zacházet
s oběma rukama stejně dobře, takže
nikdy nedostáváte postih -4 k Obr za
použití „vedlejší“ ruky (viz str. 14).
Obouručnost ale nedává žádné bojové
akce navíc – k tomu si kupte Další útok
(str. 53). Má-li se stát něco nepěkného
jedné z vašich rukou, jde o levačku.

Obratná ruka 14

12 nebo 16 bodů
za +1 k Obr

Některé z vašich rukou mají vyšší
Obr než zbytek vašeho těla. Tato Obr se
používá pouze při činnostech provádě�
ných těmito rukama – nijak neovlivňuje
třeba Základní rychlost. Při úkonech,
k nimž potřebujete více rukou najed�
nou, používejte Obr nejnemotornější
ruky. Bojové dovednosti závisí na Obr
těla a tato výhoda na ně nemá žádný
vliv.
Obratná ruka stojí 12 bodů za +1
k Obr jedné ruky a 16 bodů za +1 k Obr
dvou rukou. Pro tři a více rukou najed�
nou si už musíte navýšit celkovou Obr.
Pokud jste si při nakupování Obr vzali
omezení Žádné zručné končetiny, tyto
postihy se vztahují i na Obratnou ruku.

Odolnost 1

různé

Jste přirozeně odolní (nebo imunní)
na škodlivé předměty nebo substance,
které nezpůsobují přímé fyzické útoky.
To vám dává bonusy na všechny hody
na Zdr pro odolání zneschopnění nebo
zranění od takových věcí.
Bonus na Odolnost se používá na
všechny hody pro škodlivé látky určité�
ho druhu – obvykle nějaká kombinace
choroby, jedu a syndromu z prostředí
(výšková nemoc, dekompresní nemoc,
vesmírná nemoc atp.). Také se používá
ne hody odolávající útokům, které tyto
účinky používají. Je to včetně Nepří�
mých útoků s Krevním činidlem, Kon�
taktním činidlem, Navazujícím, Decho�
vým činidlem a Vrozenými útoky, které
mají takové úpravy a způsobují toxické
nebo únavující poškození.
Odolnost nechrání proti účinkům,
které mohou Redukce poškození nebo
Chráněný smysl zastavit, nebo pro�
ti které poskytují bonusy. A to včetně
Nepřímých a Vrozených útoků, které
nemají výše zmíněné úpravy.
Základní cena Odolnosti se odvíjí od
četnosti výskytu odolávaným látkám:

Velmi běžné: Široká kategorie škod�
livých látek popsaných výše. Příklady:
Látky škodlivé organismu (všechny
hrozby působící na živé bytosti včetně
jedů a nemocí, také takové syndromy
jako výšková nemoc, dekompresní
nemoc, mořská nemoc a průchod časo�
vými pásmy). 30 bodů.
Běžné: Skupina podobných látek,
které se v přírodě objevují při útocích,

Výhody

nebo jsou to nějaké podskupiny běž�
ně rozšířených substancí. Příklad: Jed
(všechny jedy, ale ne dusivé látky nebo
žíraviny) nebo nemoc (všechny nemoci
a syndromy z prostředí). 15 bodů.
Příležitostné: Skupina úzce příbuz�
ných látek, které se v přírodě objevují
v podobě cílených útoků, nebo je to
podskupina „Běžných“ látek. Příklady:
Nemoc (všechny bakteriální, virové a
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houbové infekce atp.) nebo vstříknutý
jed. 10 bodů
Vzácné: Specifický předmět nebo
syndrom z prostředí nebo podskupina
„příležitostných“ látek: Příklady: Zrych�
lení (mrákoty v důsledku velkých gra�
vitačních sil), výšková nemoc, dekom�
presní nemoc, mořská nemoc nebo
vesmírná nemoc; nanoroboti. 5 bodů
Vynásobte základní cenu podle
stupně Odolnosti:
Jste naprosto imunní na všechny
škodlivé účinky a nikdy nemusíte pro�
vést hod na odolání (zaznamenejte si to
do deníku jako „Imunita“): x1.
K hodům na odolávání si přičítáte
+8 ke Zdr: x1/2.
K hodům na odolávání si přičítáte
+3 ke Zdr: x1/3.
Zaokrouhlete na celá čísla směrem
dolů.
Běžný člověk může pravděpodob�
ně mít kteroukoli úroveň Odolnosti na
pozemské „vzácné“ skutečnosti, jako je
mořská nemoc. Také by mohl mít odol�
nost na nemoc (+3) [3], Odolnost na
nemoc (+8) [5] nebo Odolnost na jed
(+3) [5]. Cokoli nad to by mělo být nad�
lidské. Golemové, roboti, nemrtví a jiné
bytosti, které nejsou v pravém smyslu
slova „živé“, si musí vzít Imunitu na
látky škodlivé organismu [30]; to je také
obsaženo v meta-rysu Stroj (str. 263).
Pokud jsou pochybnosti, konečné slovo
má Vypravěč.
Duševní odolnost: Je možné být
odolný na čistě duševní zásahy. Fungu�
je to jako výše popsané schopnosti, ale
hody se místo na Zdr provádějí na Int a
Vůli. Běžnou kategorií je „Psionika“ a je
uváděna jako Velmi běžná.

Odpoutané smysly 35

Po úspěšném hodu můžete používat
své smysly, jako byste stáli na cílovém
místě (to znamená, že necítíte vjemy
z místa, kde stojíte ve skutečnosti!). Váš
zrak není nijak omezen špatným osvět�
lením. Nevidíte sice skrz pevné objekty,
ale pokud se cílový bod nachází uvnitř
(například) něčího hrudníku, vidíte vni�
třek i bez světla. Používáte-li nějaké dál�
kové schopnosti (např. kouzla), počítej�
te jejich dosah od vašeho těla, nikoliv
od cílového bodu. Své smysly můžete
odpoutat na neomezenou dobu.
Při neúspěchu o 1 se vaše smysly
přesunou do jiného cílového bodu urče�
ného Vypravěčem. Při neúspěchu o víc
se nestane vůbec nic. Kritický neúspěch
ochromí vaši schopnost na následují�
cích 1k hodin.
Přejete-li si vrátit své smysly zpět,
přesunout je jinam nebo směnit smět
jejich pohledu (hraje roli zpravidla jen
u zraku), musíte se jednu vteřinu sou�
středit a poté si hodit na Int. Cílový bod
uvnitř pohyblivého objektu (např. auta)
se pohybuje spolu s ním a nevyžaduje
žádné soustředění z vaší strany. V jednu
chvíli můžete mít pouze jediný cílový
bod – není možné poslat sluch na jedno
místo, zrak na jiné, atd.

Zvláštní omezení:

Odpoutaný čich: Můžete přemisťo�
vat pouze váš čich. -60 %.
Odpoutaný sluch: Můžete přemisťo�
vat pouze váš sluch. -30 %.
Odpoutaný zrak: Můžete přemisťo�
vat pouze váš zrak. -10 %.
Mimosmyslové vnímání: Vaše
schopnost je součástí psionické síly
Mimosmyslové vnímání (viz str. 255).
-10 %.
Viditelné: Vaše smysly vychází z vidi�
telného bodu – např. poletujícího obli�
čeje. -10 %.

Ohebnost 1

5 nebo 15 bodů

Vaše tělo je mimořádně ohebné.
Tato výhoda má dvě úrovně:
Ohebnost: Dostáváte +3 k hodům
na Lezení; k hodům na Úniky z prova�
zů, pout a podobných zábran; k doved�
nosti Erotické umění; a k pokusům
vymanit ze se sevření v boji na tělo (viz
str. 391). Snižte své postihy za práci ve
stísněných prostorách (včetně mnoha
postihů k Mechanice a Výbušninám) až
o 3 (např. postih -4 by byl -1). 5 bodů.
Gumové klouby: Stejné jak výše,
akorát lepší. Nedokážete sice nepřiro�
zeně zkroutit a natáhnout své tělo, ale
klouby se vám ohýbají prakticky do
všech směrů. Dostáváte +5 k Lezení,
Erotickému umění, Únikům a k poku�
sům o vymanění se soupeři. Snižte své
postihy za práci ve stísněných prosto�
rách až o 5. 15 bodů.

Opravdové štěstí 35

100 bodů

Nejste pouze dítětem štěstěny. Máte
omezenou kontrolu nad pravděpodob�
ností. Jednou za každou hodinu hry
můžete určit výsledek hodu kostkou,
který máte učinit (nebo ho má za vás
učinit Vypravěč) místo skutečného
hodu kostkou. Zcela nemožné následky
nemohou nastat (vaše efektivní hodno�
ta dovednosti musí být nejméně 3), ale
můžete zvolit jakýkoli možný výsledek
– jakkoli nepravděpodobný – na zákla�
dě jednoho hodu kostkou.
Můžete mít Opravdové štěstí a jaké�
koli další „normální“ Štěstí, ale nikdo
nemůže mít víc než jedno Opravdové
štěstí!

50 bodů

Dovedete přemístit všechny své dálkové smysly (u lidí jsou to zrak, sluch a
čich) do nějakého bodu mimo své tělo.
Vždy musí jít o konkrétní místo v okru�
hu 10 metrů. Tuto vzdálenost můžete
dále upravit Prodlouženým dosahem
(str. 106) nebo Sníženým dosahem (str.
115). Dále ji můžete dočasně zdvojná�
sobit utracením 2 BÚ za minutu.
Při odpoutávání smyslů zvolte cílo�
vý bod (který může být uvnitř čehosi) a
směr, jednu minutu se soustřeďte a poté
si hoďte na Int. Pokud na cílové místo
nevidíte, musíte určit jeho vzdálenost i
směr a navíc máte postih -5.
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Odolnost nechrání proti účinkům, které mohou
Redukce poškození nebo Chráněný smysl zastavit,
nebo proti které poskytují bonusy.

Výhody

Orákulum 35

15 bodů

Jste vnímaví na znamení a vidíte
skryté významy v takových věcech, jako
je růst rostlin, chování zvířat a dokon�
ce změny počasí a oblohy. Jednou za
den můžete tato znamení zkontrolovat.
Obvykle to vyžaduje aspoň hodinu, ale
když je něco, co vám chce Vypravěč tak�
to sdělit, může vám znamení poslat pří�
mo do cesty. Když schopnost používá�
te, Vypravěč si ve skrytu dvakrát hodí:
poprvé, jestli jste objevili znamení, a
podruhé, jestli jste ho dokázali správně
vyložit.
Objevování: Objevení znamení
vyžaduje hod na smysly. Při úspěchu
jste je objevili, při kritickém úspěchu
získáte bonus +5 k jeho interpretaci.
Při neúspěchu nenaleznete znamení a
při kritickém neúspěchu bude Vypra�
věč lhát. Řekne, že jste nalezli znamení,
ale ve skutečnosti to bude jen výsledek
vašich obav a přání.
Výklad: Vyložení znamení vyžadu�
je hod na Int. Při úspěchu je znamení
dosti obecné, např. „nepřítel se blíží“,
nebo „dlouho spící velká síla se probou�
zí“. Při kritickém úspěchu je informace
mnohem konkrétnější: „Riskujete krá�
lův hněv“, „vyhledejte mága ve věži“
atd. Při neúspěchu je znamení příliš
nekonkrétní k výkladu. Při kritickém
neúspěchu jste znamení vyložili špatně,
možná i pro vás nebezpečně.
Tato schopnost se liší od Předví�
dání (str. 77), které nevyžaduje žádný
výklad.

Osud 35

Různé

Váš osud je již předurčen. Osud se
považuje za výhodu, když jsou vám sou�
zeny světlé zítřky – ačkoliv to je občas
sporné a někdy dokonce na obtíž. Nevýhodný osud najdete na straně 131.
Při koupi této výhody si můžete zvo�
lit jen její bodovou hodnotu. O vašem
Osudu potají rozhodne Vypravěč, s při�
hlédnutím na investované body a potře�
by hry. Kousíčky svého Osudu můžete
odhalit pomocí magie, věštby či podob�
ných prostředků, ovšem celou pravdu
se dozvíte nejspíše až tehdy, kdy se váš
Osud naplní. Váš Osud se může během
hry dokonce i změnit – nezapomínejte
na to.
Koupí Osudu dáváte Vypravěči plné
právo pošťourat se ve vašem životě – on
totiž musí o vaší budoucnosti rozhod�

nout. Vymyšlení Osudu a jeho pozvol�
né naplňování během hry vyžaduje od
Vypravěče velkou vynalézavost. Vypra�
věč může shledat, že Osud by mohl
celou hru spíše rozmělnit, a zcela tuto
výhodu zakázat.
Bodová hodnota Osudu závisí na
jeho dopadech:
Obrovská výhoda: Je vám souzeno
dosáhnout během svého života obrov�
ské slávy. Nakonec bude každý znát a
velebit vaše jméno! Dřív nebo později
dojde k něčemu, čím se váš Osud napl�
ní. Pozor – to však ještě nemusí zname�
nat „úspěch“! Pokud se během prvního
herního večera vrhnete tělem pod kud�
lu nájemného zabijáka, Vypravěči by to
mohlo připadnout jako dobré završení
vašeho Osudu. Koneckonců – umřete
jako hrdina! 15 bodů.
Velká výhoda: Stejné jako výše, jen
poněkud vlažnější. Případně vám může
být souzeno zemřít na konkrétním mís�
tě nebo konkrétním způsobem: na moři,
rukou císaře, v podzemí a tak podobně.
Můžete být bolestivě zraněni – či zmr�
začeni – i v jiných situacích, avšak vždy
to přežijete. Budete-li se cíleně vyhýbat
okolnostem vaší smrti, zjistíte, že Osud
má v rukávu schovaných ještě pár es.
Moře se třeba rozlije a zaplaví váš dům,
zatímco budete spát, generál, s nímž
se střetnete v boji, se ukáže být budou�
cím císařem, a sopka Vesuv vás může
pohřbít pod tunami popela. 10 bodů.
Malá výhoda: Osud vám přiřknul
menší roli v nějaké velké události, ale
ta vám vždy bude ku prospěchu. V řeči
herních termínů: máte zajištěno jedno
významné vítězství. 5 bodů.
Když se vám podaří naplnit svůj
osud a zároveň přežít, je po všem
– akorát následky budete zažívat třeba
i několik dalších let. Vypravěč by vám
měl povolit převést body z naplněného
osudu do kladné Reputace. Naplněný
Osud, jehož si nikdo nepovšimne, je
Osud na houby.

Ovládnutí 35

20 bodů

Jste přenašečem jakési nadpřiroze�
né choroby – vampyrismu, lykantro�
pie, apod. – a nad svými oběťmi máte
naprostou kontrolu. Tuto výhodu by
měly používat jen nadpřirozené bytosti,
které nákazou šíří své „prokletí“, při�
čemž ovládnutí funguje jen na náchylné
rasy (zpravidla vaše vlastní rasa a někte�
ré velmi podobné). Vypravěč rozhodne,
která prokletí se mohou šířit touto ces�

Výhody

tou a koho ovlivňují.
Při koupi Ovládnutí určete jeden
přirozený útok – Tlapy, Upíří kousnutí,
Vrozený útok, atd. – jímž se bude náka�
za přenášet. Zasažená bytost si hodí
3k a výsledek porovná s počtem ZB, o
které přišla při útoku (hází se maximál�
ně jednou denně). Pokud hodí méně,
bude nakažena a během 2k dní (Vypra�
věč může rozhodnout i jinak) se změ�
ní ve stejnou bytost, jako jste vy – leda
by zasáhla nějaká nadpřirozená síla.
Vypravěč nechť si volně upraví pod�
mínky nakažení: například oběť musí
být napřed alespoň třikrát zasažena,
napít se vaší krve nebo klidně i zemřít.
Po zdárné přeměně získá oběť vaši
nadpřirozenou rasovou šablonu (upír,
vlkodlak, atd.) a navíc Mentalitu otroka
(str. 154). Stane se tak vaším podříze�
ným. Jestliže sám nakazí další bytosti,
jeho oběti získají ty samé rysy a budou
sloužit také vám.
Ovládnutí stojí samo o sobě 20 bodů,
ovšem chcete-li ovládnout novou oběť,
musíte mít dostatek bodů a koupit si
ji jako Spojence (str. 36) s vylepšeními
„Pochop“ (to kvůli té Mentalitě otroka)
a „Zvláštní schopnosti“ (protože pro vás
umí vytvářet nové služebníky). Častost
výskytu zvolte podle svého gusta, poz�
ději ji klidně můžete vylepšit. Pokud
nemůžete zaplatit za svého nového
Spojence – dokonce ani s četností „6 a
méně“ – bude sice pořád nakažen, ale
už se nestane vaším otrokem.
Ovládnutí trvá, dokud nezemřete
(nemrtví musí doopravdy zemřít). Dru�
hou možností je, že váš otrok postupně
vylepší své schopnosti do té míry, že na
něj nebudete míst dost charakterových
bodů (nebo je nebudete chtít platit). Tře�
tí možností je Vypravěčovo rozhodnutí,
že kletba byla nadpřirozeně sejmuta. Ve
všech z těchto případů ztratí oběť svou
Mentalitu otroka a získá svobodnou
vůli. Body, které jste vložili do osvobo�
zeného Spojence, můžete investovat do
nové oběti.
Nevýhodnou alternativou k Ovlád�
nutí je Nakažlivý útok (str. 140).

Parabolický sluch 15

4 body/úroveň

Můžete „přibližovat“ sluch k nějaké�
mu zvuku nebo prostoru a odstranit
rušivé zvuky od toho, který vás zají�
má. Každá úroveň Parabolického slu�
chu dvojnásobí vzdálenost, na kterou
můžete čistě naslouchat jakýkoliv zvuk.
(viz Sluch, str. 358).
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Patroni 2

různé

„Patron“ je nehráčská postava –
nebo dokonce organizace – která slouží
jako váš poradce, zaměstnavatel, učitel
či ochránce. Zaměstnavatel musí být
nějak výjimečný, aby byl Patronem; Pat�
ron je mnohem víc než jen běžný šéf!

Moc

Základní cena Patrona se odvíjí od
jeho moci. Použijte níže uvedené kate�
gorie jako návod, ale vězte, že někteří
Patroni se nevejdou ani sem. Konečné
slovo má Vypravěč.

Mocný jedinec (obvykle má 150%
počátečních bodů hráčské postavy),
nebo celkem mocná organizace (s
majetkem 1000x větším, než je počáteč�
ní bohatství daného světa). 10 bodů.
Velmi mocný jedinec (má dvojnáso�
bek počátečních bodů hráčské postavy)
nebo mocná organizace (s majetkem
10.000x větším větším, než je počáteč�
ní bohatství daného světa). Příklady:
omezený projev menšího boha, miliar�
dář, policejní oddělení velkého města.
15 bodů.
Výjimečně mocný jedinec (má tolik
bodů, kolik si Vypravěč zamane!) nebo
velmi mocná organizace (s majetkem
100.000x větším, než je počáteční bohat�

ství daného světa). Příklady: komiksový
hrdina, omezený projev velkého boha,
velké město. 20 bodů.
Extrémně mocná organizace (s
majetkem milionkrát větším, než je
počáteční bohatství daného světa). Příklady: velká korporace nebo velmi malý
národ. 25 bodů.
Národní vláda nebo obrovská mezi�
národní organizace (její majetek je
nevyčíslitelný) nebo pravý bůh, který
pro vás osobně zasáhne. 30 bodů.
Nezapomeňte, že základní cena
pro božského Patrona je srovnatelná
s mocným pozemským Patronem, ale
božská síla vyžaduje vylepšení Zvláštní
schopnosti (viz níže), čímž velmi naros�
te výsledná cena božského Patrona!

Četnost výskytu

Zvolte si četnost výskytu podle kapi�
toly Četnost výskytu (str. 36). Pokud
Vypravěč určí, že Patron se objeví
na začátku dobrodružství, může toto
dobrodružství vystavět jako úkol nebo
pomoc tomuto Patronovi. Může se
také rozhodnout Patrona pro tentokrát
vynechat, pokud by jeho výskyt v dob�
rodružství nedával žádný smysl.
Ale pokud se Vypravěč rozhodně, že
by se Patron mohl objevit a vy se o kon�
takt s ním během dobrodružství poku�
síte (kvůli radě, pomoci atp.), pak je
kontakt většinou úspěšný a vy můžete
očekávat pomoc. (Podle zdravého rozu�
mu – pokud jste zamčení v podzemí bez
žádné možnosti komunikace, nebude�
te schopní se spojit s nikým.) Nevíte,
jestli je Patron „schopen“ vám pomo�
ci, dokud se nepokusíte o navázání
kontaktu. Jako obvykle se o to můžete
pokusit jednou za dobrodružství.
Mocný Patron může být velmi nápo�
mocný i bez jeho přímého zásahu!

Společní Patroni

Postavy nebo i celé družiny postav
často sdílejí společného Patrona (všich�
ni jsou agenty určité vlády, služebníci
stejného kultu atd.). Bez ohledu na to,
kolik postav má společného Patrona,
jeho cena se mezi ně nedělí. Každá
postava musí za Patrona zaplatit plnou
cenu. Na druhou stranu může Vypra�
věč házet na výskyt na začátku nebo
během dobrodružství u každé postavy
– a pokud se objeví pro jednu z postav,
je dostupný i pro všechny ostatní.
Vypravěč může stanovit rozsah pomoci
podle kvality a kvantity podle množství
úspěšných hodů na výskyt.
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Výhody

Nevýhody Patronů

Pokud je váš Patron armáda, kor�
porace, zemský pán atp., budete mít i
Povinnost (str. 133). Patron podobný
bohu bude vyžadovat přesný způsob
chování, aby bylo možné ho požádat o
pomoc. Viz Dobrovolně přijaté duševní
nevýhody (str. 121). Patron také může
mít mocné nepřátele, kteří se tak stávají
i vašimi nepřáteli; to vám může při�
dat Nepřítele (str. 135). Takové faktory
mohou významně snížit Patronovu
efektivitu a změnit vztah z prospěšnosti
na závazek!

Zaměstnavatelé a Patroni

Ne každý zaměstnavatel je Patron.
Pokud na něm záleží, zdali vás dostane
z problémů (aspoň někdy), může to být
skutečný Patron. Na druhou stranu je
to jen práce. Například malé policejní
oddělení je desetibodový Patron, pokud,
jak tomu také obvykle je, se o sebe stará.
Ale armáda USA, ačkoli mocná, nejed�
ná jako Patron pro každého jednotlivé�
ho vojáka. Můžete říct, že se „plukovník
stará o své muže“, ale stejně snadno lze
říct, že „za své potíže si můžu sám“ a
být vojákem bez Patrona.

Příklady Patronů

• Mocný kouzelník jako Patron
válečníka (nebo mladého čaroděje), kte�
rého poslal pro magický předmět nebo
mu dal za úkol porazit jeho odpůrce.
• Pán podsvětí jako Patron nezávis�
lých zlodějů či zabijáků.
• Menší bůh jako Patron cestujícího
Napravovatele špatností.
• Místní policejní oddělení jako Pat�
ron soukromého detektiva (čas od času
mu pomůže, stejně jako on pomáhá
zase jim).
• Místní vládce jako Patron dobro�
druhů.
• Velká společnost jako Patron nějak
ho ranaře či špeha.
• Lovec kriminálních živlů nebo
politik jako Patron pro novináře.
• Jakákoli vládní organizace jako
příležitostný Patron pro nezávislé ope�
rativce, nebo je to běžný Patron pro své
vlastní agenty (Rozdíl mezi takovouto a
běžnou prací je ten, že tady nemůžete
skončit...)
Můžete použít následující úpravy
po určení četnosti výskytu.

Zvláštní vylepšení

Dobře dostupný: Můžete se o kon�
takt Patrona pokusit kdykoli – i když
jste zamčení ve sklepení, ztraceni v
poušti atd. Je to vhodné, pokud je vás
Patron duch; boha můžete kontaktovat
skrze modlitbu. +50%.
Vybavení: Váš Patron poskytuje
vybavení, které můžete použít pro své
vlastní účely a které byste si jinak muse�
li koupit. Toto vylepšení se používá,
pouze pokud je vám vybavení dáno do
vlastnictví. Voják s Patronem armádou
si nemusí kupovat zbraně, dokud je
vázán Povinností, mimo službu je ale
nemůže mít. Dobrodruh zaměstnaný
štědrým šlechticem, který dává užiteč�
né dárky, musí platit extra body +50%,
pokud vybavení nepřesahuje počáteční
jmění kampaně, nebo +100%, pokud
stojí víc.
Zvláštní schopnosti: Váš Patron má
moc přesahující bodová nebo majetko�
vá omezení. +50%, pokud má Patron
výjimečné sociální či politické postave�
ní (Guvernér New Yorku, papež), nebo
100%, pokud má váš Patron magické
schopnosti v nemagickém světě, dis�
ponuje vybavením z vyšší technologic�
ké úrovně, podporuje vás zvláštními
silami, nebo má neobvyklý vliv v čase i
prostoru (tedy komiksový hrdina, duch
nebo bůh).

kantní. Pokud Patron přijde na způsob,
jak se vám „vymanit“, udělá to a může
se docela dobře stát vaším Nepřítelem!
-50%.
Sporadické zasahování: Váš Patron
má menší moc, než kolik určuje jeho
bodová hodnota. Při úspěšném hodu
na výskyt si Vypravěč hodí na reakci,
aby určil, jestli vám Patron pomůže či
ne. Viz Žádost o pomoc (str. 562). Při
neutrální nebo lepší reakci dostanete
takovou pomoc, jakou si Patron myslí,
že potřebujete – což nemusí být stejná
jako ta, kterou byste chtěli. To je typický
příklad u bohů, kteří mají více žádostí o
pomoc, často je to spojeno s omezením
Smlouva (viz str. 113). -30%.
Tajný: Váš Patron působí v poza�
dí. Nevíte, kdo to je, a nemůžete přís�
ně vyžadovat pomoc. Můžete kdykoli
zkusit kontakt podle prostředků, které
mohou Patronovi zprávu předat (roz�
hoduje Vypravěč), ale není zde jistota,
že Patron bude reagovat. Jediný důkaz
existence takového Patrona jsou men�
ší události a „šťastné náhody“. Tyto
mohou mít podobu informací, vyba�
vení nebo přímé pomoci... ale pouze
pokud to Patronovi vyhovuje a vždy
nestopovatelnou cestou. Takový Patron
často považuje pomoc za investici, za
kterou vyžaduje nějakou návratnost; a
ta nemusí být vždy ve vašem nejlepším
zájmu! Pouze Vypravěč zná všechny
podrobnosti. Vy nevíte nic kromě toho,
že máte nějakého Patrona. -50%.

Bez ohledu na to, kolik postav má společného
Patrona, jeho cena se mezi ně nedělí. Každá
postava musí za Patrona zaplatit plnou cenu.

Zvláštní omezení

Nedobrovolný: Svého Patrona nutí�
te ke spolupráci (např. vyděračství).
Poskytne pomoc pouze v případě, že
už není jiná možnost, a rozhodně ji
neposkytne podle vašich představ! Také
můžete mít tolik požadavků (rozhodnu�
tí je na Vypravěči – obvykle když hod na
reakci dosáhne 18), že Patrona ztratíte:
odstraňte ho ze svého deníku a snižte
si bodovou hodnotu postavy. Ačkoli je
Patron podle bodů mocnější než vy,
braní Nedobrovolného Patrona je ris�

Výhody

Periferní vidění 1

15 bodů

Máte neobvykle široké zorné pole.
Vidíte úhel 180° bez otočení hlavou, a
máte k tomu dalších 30° periferního
vidění navíc. To vám dává „zorný úhel“
240° pro pozorování a útoky na dálku.
Obrázek na následující straně ukazuje,
jak vypadá zorný úhel pro obyčejného
člověka (bílý) a pro někoho s Perifer�
ním viděním (bílý plus šedý).
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Pokud používáte mapu pro boj,
můžete používat útoky nablízko na
hexy „stran“ („vpravo“ a „vlevo“) stejně
dobře jako na hexy „čelní“ - ale stále
je jednoruční útok na opačnou stranu
(tedy útok na levý hex pravou rukou)
neobratný a využívá Nemířený úder
(viz str. 388). Stále nemůžete zaútočit
na nepřítele přímo za sebou bez Nemí�
řeného úderu.
Toto také pomáhá při obraně!
Pokud je na vás útočeno z „bočního“
hexu, bráníte se bez postihu. Dokonce
na útoky zezadu máte postih jen -2.
Mimo boj máte bonus +3 ke všem
hodům na zpozorování Sledování nebo
přepadení ze zálohy. Vypravěč také vždy
provádí hod na zrak na zpozorování
nebezpečí „za vašimi zády“.

Zvláštní omezení

Snadno zasažitelné: Vaše oči jsou na
stopkách, neobyčejně velké nebo jinak
více zranitelné. Každý ve vašem zor�
ném úhlu může zaútočit na vaše oči s
postihem pouze -6. -20%.

Pistolník 3

25 bodů

Střílíte neskutečně přesně i bez
míření. Tato výhoda funguje na všech�
ny zbraně, které používají dovednosti
Kapalinomet, Palné zbraně, Paprs�
kové zbraně nebo Střelecká obsluha.
Nedává žádné výhody k mechanickým
střelným zbraním jako jsou foukačky,
kuše, luky, praky, atd. (Vypravěč však
může vytvořit variantu této výhody pro
podobné zbraně).
Při střílení jednotlivých výstře�
lů (kadence 1-3) z jednoruční zbraně
dostáváte bonus za přesnost, a to i
bez míření. Při používání dvouruč�
ních zbraní nebo automatické střelby
dostáváte polovinu bonusu za přesnost
(zaokrouhleno nahoru) i bez míření.
Použijete-li manévr Míření, vždy dostá�
váte plný bonus za přesnost. Zaměřo�
vače, podepření i delší míření poskytují
běžné výhody.
Tato schopnost je určena pro nad�
sazené hry s nádechem akčních filmů.
V realistické hře ji může Vypravěč zaká�
zat.

Podoba stínu 14

50 bodů

Umíte se stát dvojrozměrným stí�
nem. To vám umožňuje se protáhnout
podél zdí a podlah – a skrze nejtenčí
štěrbiny (cokoli dost široké, abyste tam
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protáhli vaše ramena) – rychlostí vaší
Pohyblivosti. Můžete také obcházet
gravitaci, přelézat zdi a stropy poloviční
rychlostí.
Fyzické útoky jsou v této podobě
na vás poloviční. Energetické útoky
způsobují normální poškození, útoky
založené na světle přidávají 50% poško�
zení navíc. Magie, psionika a jiné čistě
duševní schopnosti působí normálně.
V této podobě na vás platí několik
omezení: nemůžete procházet trojroz�
měrným prostorem – musíte se pohy�
bovat podél nějakého objektu. Navíc
nemůžete provést žádný čistě fyzický
útok nebo činnost a nemůžete nést žád�
né předměty nebo je ovlivňovat. Ovšem
můžete používat magii, psioniku a jiné
duševní schopnosti.
Pokud se nemůžete z Podoby stínu
přeměnit, je toto nevýhoda za 20 bodů.
Velmi to ztěžuje interakci s ostatní�
mi! Stále si můžete brát vylepšení, ale
budou fungovat jako omezení snižující
hodnotu nevýhody Například +50%
vylepšení by snížilo hodnotu nevýhody
o 50%, na -10 bodů.

Zvláštní vylepšení

Může nosit předměty: Můžete přená�
šet předměty. Vezmou na sebe Podobu
stínu, když je vezmete, a přemění se
zpátky, když je pustíte. Stále nemůžete
ovlivňovat předměty, které nemají Podo�
bu stínu. Žádné naložení je +10%, lehké
+20%, střední +50% a těžké +100%.

Výhody

Podzvuková řeč 14

0 nebo 10 bodů

Dokážete hovořit pomocí zvuků na
velice nízkých frekvencích. Tato schop�
nost obsahuje Podzvukový sluch (níže).
Podzvuková řeč je pomalá (má polovič�
ní rychlost) a i když je tato řeč převá�
děna do běžného slyšitelného rozsahu,
hovořící mají postih -2 k Výřečnosti a
dalším dovednostem, kde je obratná
řeč důležitá. Nicméně podzvuková řeč
má dvojnásobný dosah než normální
řeč. Cena záleží na vašich vlohách:
Můžete mluvit pouze podzvukovou
řečí. 0 bodů.
Můžete přepínat mezi obyčejnou a
podzvukovou řečí. 10 bodů.

Podzvukový sluch 14

0 nebo 5 bodů

Dokážete slyšet velmi nízké frekven�
ce (pod 40 Hz), jako je hřmění vzdále�
né bouře, vibrace slabého zemětřesení
a dusot vzdálených zvířat, obrněných
vozidel či draků. To vám dává +1 ke
Stopování, pokud se zdroj hýbe po
zemi. Cena záleží na vašich vlohách:
Slyšíte pouze zvuky s nízkou frek�
vencí: 0 bodů.
Umíte poslouchat zvuky s nízkou
frekvencí a také jiné zvuky. 5 bodů.
Všimněte si, že Podzvukový sluch je
obsažen v ceně Podzvukové řeči (výše);
nemůžete si vzít obě schopnosti.

Pohyb subprostorem 15

100 bodů

Máte schopnost se teleportovat
– cestovat z bodu A do bodu B – bez
pohybu v prostoru mezi nimi. Abyste
tak mohli učinit, musíte dané místo
vidět vlastníma očima nebo zprostřed�
kovaně (pomocí obrazovky, cizích očí
skrze Čtení mysli s vylepšením Smyslo�
vé apod.) nebo pomocí přesné předsta�
vy (což je možné, jen pokud jste dané
místo už osobně navštívili).
Můžete přenést hmotnost vašeho
Základního zdvihu plus cokoli v Nákla�
dovém prostoru (str. 74). K přenášení
větší hmotnosti nebo k přenosu dalších
lidí si pořiďte vylepšení Větší nosnost
(níže).
Při aktivaci schopnosti proveďte
hod na Int, který upravíte následujícím
způsobem:
Vzdálenost: Postihy za vzdálenost
jsou v tabulce níže. Pokud hodnota spa�
dá mezi dvě uvedené, použijte vyšší.
Vzdálenost		
10 metrů
20 metrů
100 metrů
500 metrů
2 km
10 km
100 km
1 000 km

Postih
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

Přidávejte další -1 za každý další
desetinásobek vzdálenosti.
Čas na přípravu: čas potřebný na
přípravu ovlivňuje hod na Int následně:
Čas na přípravu
žádný
1 vteřina
2 vteřiny
4 vteřiny
8 vteřin
15 vteřin
30 vteřin
1 min
2 min
4 min
8 min
15 min
30 min
1 hodina
2 hodiny
4 hodiny
8 hodin

úprava Int
-10
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10

Tato tabulka nepokračuje – maxi�
mální možný bonus je +10.

Přesun: Pokud máte pohled na cílo�
vé místo zprostředkovaný, máte postih 2 za každou úroveň přesunu. Například
vidění pomocí obrazovky nebo cizích
očí dává postih -2, sledování obrazov�
ky pomocí cizích očí už dává -4. Navíc
je zde postih -2 k teleportaci na dané
místo, pokud jste je už navštívili, ale
nemůžete je vidět.
Body únavy: Přičtěte si bonus +1 za
každý BÚ, který přesunu obětujete. Toto
rozhodujete před tím, než házíte kost�
kou. BÚ ztrácíte, ať už uspějete nebo
ne. Nemusíte utrácet BÚ, ale obvykle je
to dobrý nápad, když musíte cestovat
daleko nebo bez dlouhých příprav.
Při úspěchu se objevíte v místě, kde
jste si přáli. Při neúspěchu se nepřemís�
títe a ztrácíte svoji moc: pokud se o to
nově pokusíte dříve než za deset minut,
máte postih -5. Při kritickém neúspě�
chu se objevíte na špatném místě. Může
to být kdekoli, kde Vypravěč určí! Není
to nutně nebezpečné, ale může vás
to dostat do skutečných potíží. Navíc
se vaše schopnosti dočasně vytratí
– nemůžete je použít dříve než za 1k
hodin.
Můžete použít Pohyb subprostorem
k vyhnutí se útoku. Jednou za kolo se
můžete přesunout do místa, které vidíte
v dosahu deseti metrů, okamžitě. Je to
myšleno jako úhyb. Samozřejmě pro
okamžitý přesun máte postih k Int -10,
ale můžete ke zvýšení svých šancí utra�
tit BÚ.
Můžete tuto schopnost zlepšovat
tréninkem, investicí bodů do zlepšování
nebo odkupováním omezení. Nemůžete
na to použít Sníženou únavnost nebo
Zkrácený čas (str. 108); místo toho
použijte schopnost Spolehlivost (dále),
které vám umožní strávit méně času
přípravami nebo neutrácet tolik BÚ.

Zvláštní vylepšení

Naslepo: Dokážete se přesunout na
určité místo (určené směrem a vzdále�
ností) bez toho, abyste je museli vidět.
Přidává vám to zvláštních -5 k hodu na
Int! Abyste mohli použít tuto schop�
nost, musíte utratit dva BÚ za bonus
+1. +50%.
Spolehlivost: Vaše schopnost je sta�
bilní a předvídatelná. Každá úroveň
tohoto vylepšení přidává +1 k hodu na
Int při používání schopnosti, umožňu�
je použití také při pouze malé přípravě

Výhody

(třeba v boji) a nebo na velké vzdálenos�
ti bez utracení mnoha BÚ při zvyšování
svých šancí. +5% za každý bonus +1 až
do maxima +10.
Subprostorový skok: Toto vylepšení
je možné, jen pokud máte dovednost
Skokan (str. 64). Musíte je aplikovat
obě: Skokana i Pohyb subprostorem.
Pokud jste zároveň časový i prostorový
skokan a přejete si použít Pohyb sub�
prostorem s oběma schopnostmi, kupte
si toto vylepšení dvakrát. Když skáčete,
můžete podobně použít Pohyb subpro�
storem k objevení se kdekoli v cílovém
místě. Jsou nutné dva hody kostkou na
dvě schopnosti zvlášť. Je pak možné v
jednom hodu uspět a ve druhém ne,
nebo neuspět v žádném. +10% za jednu
spojenou výhodu Skokan.
Větší nosnost: Můžete přenášet vět�
ší naložení než základní. Pokud máte
dostatečnou kapacitu, můžete přenést i
jednu osobu. Lehké naložení je +10%,
střední +20%, těžké +30% a velmi těžké
+50%.

Zvláštní omezení

Hyperskok: Fyzicky se při přesunu
pohybujete v „hyperprostoru“ nebo
„prostoru skoku“. To není pravá instant�
ní teleportace: máte určitou rychlost,
která znamená, že cesta zabere určitý
čas. Při dlouhých cestách potřebuje�
te vybavení na podporu života! Navíc
nemůžete Hyperskok aktivovat v atmo�
sféře a nemůžete cestovat na kratší
vzdálenosti než je jedna světelná vteřina
(300,000 km, -10 k hodu na Int). To vás
omezuje na cestování ve vesmíru. Je zde
jedna výhoda Hyperskoku: pokud ovlá�
dáte Navigaci (Hyperprostor), můžete ji
použít místo hodu na Int. -50%, pokud
je vaše rychlost rovná rychlosti světla
(300,000 km/s), -25%, pokud dokážete
cestovat rychlostí jednoho světelného
roku za den (-17 k hodu na Int).
Nahý: Nemůžete s sebou při přesu�
nu nic vzít! Vždy se objevíte nazí. -30%.
Omezený dosah: Nemůžete se
teleportovat na jeden skok dál, než
je váš limit. Určete si dosah a podle
toho i postih: omezení má hodnotu
-5% x (10+postih), tedy 10 metrů (-0)
bude stát -50, zatímco 100 km (-6) bude
stát -20%. Omezení větší než 100,000
km není uvažováno jako omezení.
Psionická teleportace: Vaše schop�
nost je součástí psionické schopnosti
Teleportace (str. 257). -10%.
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Polapení 14

2 body/úroveň

Ovládáte útok, který přidrží nepří�
tele na místě. Při koupi této výhody
si vyberte, jak přesně funguje: možná
oběť omotají výhonky rostlin či oble�
pí pavučiny, třeba zamrzne do kostky
ledu, nebo se půda pod jejíma nohama
promění v tekutý písek atd.
Polapení je útok na dálku s 1/2P žád�
né, Dostřelem 100, Přesností 3, Kaden�
cí 1, Střely nejsou a se Zpětným rázem
1. Tyto statistiky je možné dále změnit
pomocí úprav (viz str. 101 – 106).
Při úspěšném zásahu je oběť ucho�
pena (viz str. 370) a zadržena na místě.
V boji má -4 k Obr a nemůže provádět
manévry Pohyb, Změna pozice, ani se
otočit. Sil uchopení se rovná úrovni
vašeho Polapení – jednotlivé útoky však
jsou kumulativní. Každé další Polapení
zvyšuje Sil o +1.
Oběť se může uvolnit, uspěje-li
v rychlém porovnání své dovednosti
Úniky nebo Sil se Sil Polapení. Každý
pokus zabere jednu vteřinu. Při neúspě�
chu ztratí oběť 1 BÚ a může se pokusit
znovu. Dalším řešením je rovnou zni�
čit Polapení. Všechny útoky oběti mají
postih -4, kromě Vrozených útoků, jež
zasahují automaticky. Ostatní postavy
žádné postihy nedostávají, riskují však,
že zasáhnou polapeného (viz Útočení
do boje na tělo, str. 392). Polapení má
RP rovnou 1/3 své úrovně (zaokrouhlo�
váno dolů). Každý bod poškození sníží
Sil o jedna. Při Sil 0 se Polapení zničí a
oběť je volná.
Pro věrohodnější výhonky, pavučiny
apod. si kupte vylepšení Plošný účinek
(str. 102), Stěna (str. 109) nebo Vytrvalý
(str. 107) – a případně i některé z níže
uvedených úprav.

Zvláštní vylepšení

Lepkavé: Vaše Polapení se chová
jako Vytrvalé (str. 107), ale ovlivňuje
pouze postavy, které se samy dotknou
původního cíle. +20 %.
Nezničitelné: Vaše Polapení se nedá
zničit. Jedinou možností, jak se z něj
dostat, je vymotat se ven (ať už pomocí
Sil nebo Úniků). +40 %.
Ochromující: Váš útok zcela znehybní oběť, takže se nemůže pohnout ani
mluvit; jeho jediným východiskem je
používat čistě duševní schopnosti, zni�
čit Polapení Vrozeným útokem nebo
se osvobodit pomocí Sil (ale bez doved�
nosti Úniky). Při neúspěchu se o další
osvobození může pokusit až za dalších
10 vteřin. Při hodu 17 nebo 18 se zaple�
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te natolik, že už svépomocí ven nedo�
stane! +60 %.
Zničitelné pouze něčím: Vaše Pola�
pení je možné zasáhnout jen určitými
typy poškození. Přípustné jsou tupé,
sečné, poleptání a popálení. +30 % za
jednu z těchto možností; +20 % za dvě;
+10 % za tři.

K Policejním pravomocem se téměř
vždy pojí i příslušná Povinnost (str.
133). V některých případech se hodí i
Reputace (kladná, záporná i rozporu�
plná). Všechny úrovně Policejních pra�
vomocí zahrnují Policejní hodnost na
nultém stupni (viz str. 30). Samozřejmě
si můžete nakoupit i vyšší hodnost.

Zvláštní omezení:

Politováníhodný

Jednorázové: Vaše Polapení nejsou
kumulativní. -10 %.
Podle prostředí: Vaše Polapení fun�
guje pouze za určitých podmínek nebo
v přítomnosti jistých předmětů. Cena
se pohybuje od -20 % (oběť se musí
dotýkat země) až do -40 % (oběť musí
stát v hustém podrostu), podle volby
Vypravěče.

Policejní hodnost

viz Hodnost, str. 29

Policejní pravomoci 2
5, 10 nebo 15 bodů

Jste ochráncem zákona a máte
příslušná práva a povinnosti.
V některých časech a na některých
místech to znamená povolení
zabíjet. Jinde to není o moc
víc než právo nosit policejní
placku a vypisovat pokuty
za parkování.
Bodová hodnota této
výhody záleží na zákonech,
jež prosazujete, šíři vašich pra�
vomocí, míře zodpovědnosti za
vlastní činy a na tom, nakolik
musíte respektovat občanská
práva ostatních.

• Máte místní pravomoci,
právo zatýkat podezírané zlo�
čince, s příslušným povolením
provádět prohlídky a možná
i právo nosit ukrytou zbraň.
Příklady: viktoriánský stráž�
ník nebo současný policista. 5
bodů.
• Jako výše, akorát si můžete
dovolit o něco víc. Buď jsou vaše
pravomoci celostátní či mezinárodní,
nebo nemusíte respektovat práva jiných
lidí, nebo můžete provádět tajná vyšet�
řování, nebo smíte prakticky beztrestně
zabíjet. Příklady: agent FBI nebo člen
královy osobní stráže ve středověku. 10
bodů.
• Máte tři nebo více z výše vypsa�
ných práv. Příklady: člen Gestapa, KGB
nebo agent Stasi. 15 bodů.

Výhody

viz str. 22

Pomalejší tok času 34
100 bodů/úroveň

Čas pro vás plyne pomaleji než pro
jiné lidi. Na první úrovni této výhody
je čas dvakrát pomalejší – to znamená,
že prožijete dvě vteřiny, i když ve sku�
tečnosti uplyne jen jedna. Každá další
úroveň zvedá tento násobek o jedna: na
2. úrovni je rychlost trojnásobná, na 3.
čtyřnásobná, atd.
Každá úroveň Pomalejšího toku
času vám v každém kole boje
přidá jeden manévr navíc.
Můžete rychleji kouzlit díky
několika Soustředěním za
kolo, rychleji se pohybovat,
vícekrát útočit, atd. V boji
však na řadu nepřijdete o
nic dřív než jindy. Tato
výhoda ovlivňuje, jak
rychle se pohybujete, ne
jak rychle reagujete na
podněty.
Mimo boj vám Poma�
lejší tok času dopřeje pohod�
lí rozsáhlého plánování, a to i
v krizových situacích, jelikož
všechno kolem vás jako by se
hýbalo pomaleji. Bez jakých�
koliv postihů k jiným čin�
nostem se můžete snažit
plánovat nebo vybavit
si informace – použijte
smyslový hod nebo hod na
dovednost založenou na Int.
Finální slovo má Vypravěč.
Chcete-li udělat něco, co
závisí na reakcích kohosi jiného,
musíte schválně „zpomalit“ a jed�
nat v jeho rychlosti. To platí jak pro Lest
v souboji, tak pro ovlivňující hody (viz
str. 359) mimo souboj. Například když
se rozhodnete provést Fintu, nemůžete
v daném kole podniknout žádnou další
akci. (Asi by vás vyšlo lépe udolat nepří�
tele čistou rychlostí - dát Vše do útoku a
poté provést další Útok.)

Posednutí 35

100 bodů

Můžete své vědomí přesunovat z
těla do těla. Teoreticky byste takto moh�
li žít navěky, jen se přesunovat z umí�
rajícího těla do jiného zdravého. Avšak
nemůžete žít bez živého hostitele. Pokud
vaše současné tělo zemře, zemřete také!
Tedy musíte své současné tělo udržovat
při životě... dokud nenajdete nějaké jiné
k přemístění.
K posednutí nového hostitele se
musíte vteřinu soustředit a dotýkat se
ho. Pokusy posednou vaši vlastní Lout�
ku (viz str. 78) uspějí automaticky. V
ostatních případech házejte kostkami
na rychlé porovnání: vaše Int proti Vůli
subjektu. Vaše oběť odolává s bonusem
+5, pokud jste v souboji, nebo pokud
je vůči vám ostražitá, takže je lepší být
důvtipní.
Pokud neuspějete či prohrajete,
jste omráčeni na 1k vteřin. Navíc se už
nikdy nemůžete pokusit posednout stej�
ný subjekt – už je na vás „imunní“.
Pokud vyhrajete, obsadíte nové tělo
a zcela potlačíte jeho osobnost. Váš
předešlý hostitel získá vládu nad svým
tělem (pokud je vnímající) po omráčení
trvajícím 1k vteřin a „přijde k sobě“ bez
vzpomínek na posednutí.
Získáváte hostitelovu Sil, Obr a Zdr
(a také z toho vypočítané druhotné
charakteristiky). Stejně tak jeho fyzic�
ké výhody a nevýhody. Ponecháváte si
vlastní Int, Vním. a Vůli a vaše duševní
rysy. Vaše společenské rysy se mohou
aplikovat podle zákonů a hodnot spo�
lečnosti.
Dovednosti jsou zvláštní případ.
Vaše dovednosti závislé na Int, Vnímání
či Vůli jsou nezměněny. Všechny ostat�
ní zůstanou na relativní úrovni. Napří�
klad pokud máte Akrobacii na Obr+3,
pak budete mít Akrobacii 12 s Obr 9 a
Akrobacii 14 s Obr 11.
Pokud jste obsadili vnímajícího
hostitele, máte dostatečný přístup k
jeho vzpomínkám, abyste se v prvních
hodinách naučili jeho jméno a den�
ní rutinu, ale ne dost na to, abyste se
naučili dovednosti založené na Int. Pro
vyvolání nějaké specifické hostitelovy
vzpomínky musíte provést hod na Int s
postihem -1 za každou hodinu od obsa�
zení. Každou vzpomínku je možné zku�
sit vyvolat jen jednou!
Když okupujete některého hostitele
po dlouhou dobu nebo se přemisťujete
mezi jednotlivými těly, Vypravěč může

upravit vaši bodovou hodnotu podle
nejdražšího okupovaného těla. O tomto
je více v Kapitole 9.
Se vhodnými úpravami může
Posednutí reprezentovat různé schop�
nosti, které se objevují ve fikci. Všimně�
te si, že Digitální, Magická, Parazitická,
Spirituální nebo Telepatická omezení
se navzájem vylučují.

Zvláštní vylepšení

Dálková kontrola: Vašeho nového
hostitele ovládáte na dálku, jako by byl
loutka; vaše původní tělo je ve vytržení.
Můžete se rozhodnout do svého těla
kdykoli vrátit, ale musíte tak učinit,
pokud váš hostitel ztratí vědomí, nebo
zemře (ale ne, když spí). Ve výsledku
neumíráte, když umírá váš hostitel.
+50%.
Pohlcení: Když posednete nové tělo,
můžete si zvolit „zapomenout“ kterou�
koliv z vašich dovedností a použít takto
ušetřené body k naučení se dovednosti
založených na Sil, Obr nebo Zdr, které
znal hostitel, až do výše (hostitelova
úroveň)-1. Například pokud neovládáte
Akrobacii, ale hostitel ji umí na Obr+3,
můžete se ji naučit až do Obr+2...
pokud máte dostatek bodů. Dovednos�
ti, které jste takto zapomněli, jsou pryč.
Dovednosti naučené v jiném hostiteli se
přenášejí s vámi do dalších těl. +10%.
Prohození myslí: Hostitelovo vědo�
mí se přemístí do vašeho předešlého
hostitele, kterého opouštíte, místo jeho
potlačení. Vlastně si „vymněníte místa“.
+10%.
Trvalé: Když opouštíte hostitele,
můžete si nechat „zadní vrátka“, kte�
rá vám umožní ho znovu posednout
bez rychlého porovnání. Také vám to
umožňuje předešlého hostitele koupit
jako Loutku. Toto můžete využít, pokud
máte v době opouštění těla dost neutra�
cených bodů. +20%.

Zvláštní omezení

Digitální: Toto omezení je možné jen
pro ty s Digitální myslí (str. 48). Pohy�
bujete se mezi počítači, ne mezi těly.
Cílový systém musí být napojen na váš
současný hostitelský počítač skrze síť a
vy musíte získat úplný přístup k němu
(viz Hackování, str. 184). Cílový počí�
tač musí mít dostatečnou komplexitu
pro váš program; tedy jeho Komplexita
musí být nejméně poloviční k vaší Int
(zaokrouhlujte nahoru). Můžete také

Výhody

napadnout jiný počítač tím, že vytvoříte
vlastní kopii, zatímco opouštíte neporu�
šený originál! Ale dokud nemáte Digi�
tální verzi Zdvojení (str. 50), jakýkoli
systém, který takto vznikne, se stane
nezávislou nehráčskou postavou, která
si bude myslet, že jste to vy. To může
být dobře i špatně. Dvojník se může stát
kteroukoliv přidruženou postavou (viz
str. 31). -40%.
Duchovní: Musíte mít meta-rys
Duch (str. 263), abyste mohli mít toto
omezení. Vaše duchovní tělo se vnoří
do hostitele. Po dobu posednutí zůstá�
vá nehmotné, může v něm putovat, ale
jinak je pro vás nedostupné a fakticky
bezvědomé. Může být zraněno, jak je
rozvedeno v omezení Parazitické, ale
jen útoky, které ovlivňují nehmotné
věci. Exorcista vás může vyhnat pomo�
cí rychlého porovnání mezi jeho doved�
nosti Exorcismus a vaší Vůlí. Do těla,
odkud jste byli vyhnáni, se nemůžete
vrátit po dobu příštích 24 hodin. Můžete
hostitele opustit, kdy chcete. Pokud jste
vyhnáni, nebo odcházíte dobrovolně,
hostitel se zotaví po 1k vteřinách dušev�
ního omámení. -20%.
Magické: Vaše výhoda je vrozený
magický talent. Pokud je subjekt chrá�
něn kouzlem, které odrazuje nepřá�
telskou magii, musíte nejprve vyhrát
rychlé porovnání vaší Int proti danému
kouzlu, a pak se teprve můžete poku�
sit o posednutí. Pokud má vaše oběť
Magickou odolnost, ta se odečítá od
vaší Int a přičítá k jeho Vůli při aktuál�
ním pokusu o posednutí. -10%.
Nedostupné vzpomínky: Nemáte
přístup k hostitelovým vzpomínkám.
-10%.
Parazitické: Vstoupíte do hostite�
lova těla fyzicky. Musíte mít Prolínání
(Maso) (str. 75), abyste to mohli udělat,
pokud nemá hostitel dostačující Nákla�
dový prostor (str. 74), který by vás při�
jal – a hostitel musí mít větší Úpravu
velikosti než vy. Poté, co vstoupíte do
hostitelova těla, můžete jej posednout.
On odolává Zdravím nebo Vůli, co je
vyšší. Nemůžete být vypuzeni ven, ale
hostitel je na vás „imunní“, takže musí�
te brzy najít nějakého jiného. Dokud
jste v těle někoho jiného, tento (pokud
je stále nekontrolovaný) nebo jeho přá�
telé mohou být schopni použít techno�
logické prostředky k vašemu odhalení.
Útoky, které prochází nebo ignorují
RP hostitele, vás mohou zranit, ale pro
tento účel fungují jeho ZB jako zvlášt�
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ní RP. Pokud jste mikrobiální, můžete
mít Snášenlivost zranění (Rozptýlený)
(str. 60), což vás ochrání. Hostitel vás
živí a ve výsledku by měl jíst jídlo navíc.
Můžete se rozhodnout ho kdykoli
opustit, a to stejným způsobem, jakým
jste vstoupili. Také můžete hostitele
dočasně osvobodit, zatímco v něm setr�
váváte. Pokud tak učiníte, ke znovuo�
vládnutí potřebujete vyhrát další rychlé
porovnání. -60%.
Potřebuje duševní pouto: Můžete
posednout jen toho, s kým máte duševní
pouto. Pokud je pouto rušeno, z dosahu
apod., posednutí vyprchá. Pokud má
Duševní pouto omezení Telekomunika�
ce, může představovat kontrolu pomocí
implantátu, teleprezence nebo podobné
technologie. -40%.
Pouze loutka: Můžete automaticky
posednout své loutky, ale už nemůžete
posednout nikoho dalšího. -30%.
Telepatické: Vaše schopnost je sou�
částí psionické síly Telepatie (viz str.
257). -10%.

Mocné požehnání: Jako výše, ako�
rát si k pochopení vidin házíte na Int
s bonusem +5. Bonus k reakcím vašich
bratrů ve víře je +2. 20 bodů.
Hrdinské skutky: Vaše požehnání
vám umožňuje provádět určitý hrdin�
ský kousek. Jednou za herní večer si
můžete jednu z vlastností Sil, Obr a
Zdr zvýšit o 1k (o dalších rysech, např.
Základní pohyblivosti, musí rozhod�
nout Vypravěč). Příslušnou vlastnost si
musíte vybrat už při koupi této výhody.
Bonus trvá 3k vteřin, po jejichž uply�
nutí se vaše vlastnosti vrátí do normá�
lu. Veškeré utrpěné újmy se přenáší.
(Například si navýšíte Zdr a v průběhu
boje přijdete o hodně zásahových bodů.
Dostanete se do mínusu a překročíte
pětinásobek svého běžného Zdr, ale ješ�
tě ne pětinásobek „požehnaného“ Zdr.
Jakmile se vaše Zdr vrátí na běžnou
hodnotu a nikdo vás do té doby nevylé�
čí, zemřete.) 10 bodů.
Vypravěč si může vymyslet i vlastní
podoby požehnání.

Pravá víra 35

Postavení
viz str. 28

Vysoké postavení je výhoda a mělo
by být uvedeno ve vašem deníku.

Požehnání 35

10 nebo více bodů

Těšíte se z přízně boha, pekelného
pána, ducha přírody, kosmické moci
atd. Konkrétní podoby se mohou lišit,
ale v každém případě o své výhody při�
jdete, pokud se nebudete chovat v sou�
ladu s přikázáními a morálními hodno�
tami svého božstva.
Požehnání: Váš bůh vám občas zjeví
svou moudrost. Po alespoň jednohodi�
novém spojení (pomocí meditace, mot�
litby, atd.) začínáte mít vidiny nebo tuší�
te předzvěsti budoucích událostí. Na
detailech se domluvte s Vypravěčem:
například Bůh ohně může vyžadovat
hodinové zírání do plamenů, ve kterých
poté rozeznáte jeho hlas. Vypravěč si
potají hodí na vaši Int a rozhodne, jestli
si odnesete nějaké užitečné poznatky.
Celý rituál je velice namáhavý a po uply�
nutí oné jedné hodiny ztratíte 10 BÚ.
Drobnou vedlejší výhodou je, že násle�
dovníci vašeho boha vycítí vaše zvláštní
postavení a reagují na vás s bonusem
+1. 10 bodů.
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15 bodů

Máte hlubokou náboženskou víru,
která vás chrání před „zlými“ nadpři�
rozenými bytostmi, jako jsou démoni a
upíři. Abyste mohli tuto ochranu využí�
vat, musíte nosit fyzický symbol vaší
víry, který tomu odpovídá (tedy kruci�

Výhody

fix, Tóru, Korán), zpívat chorály, tančit
nebo cokoli dalšího vystihuje vaši víru.
Pokud si přejete schopnost použít v boji
– například zapudit zombie – musíte si
zvolit manévr Soustředění každou vte�
řinu a nedělat nic jiného.
Po dobu, kdy využíváte vaší víry,
se nemohou žádné zlé nadpřirozené
bytosti (Vypravěč uváží, co to zahrnuje)
přiblížit na víc než jeden metr. Pokud se
některá objeví v tomto okruhu, musí ho
co nejrychleji opustit, podobně jako by
byla zasažena Bázní (str. 132). Pokud
nemůže odejít, aniž by se k vám ješ�
tě více přiblížila, musí provést hod na
Vůli. Pokud uspěje, může vás oběh�
nout do bezpečí nebo dokonce odstrčit,
pokud je to třeba (ale vyvine jen nej�
nutnější sílu). Při neúspěchu je bytost
zastrašena. Musí se bezmocně přikrčit
a nemůže se hnout, bránit se nebo pro�
vádět jinou akci.
K tomu, abyste mohli mít Pravou
víru, musíte se chovat v souladu s vaším
náboženstvím. Téměř vždy se musíte
chovat podle jednoho či více rysů, kte�
ré jsou sepsány u kapitoly Dobrovolně
přijaté duševní nevýhody (str, 121). Ve
skutečnosti je také Pravá víra spojena
s omezením Smlouvy (str. 113); neber�
te si tuto úpravu znovu. Nemusíte být
milí, milující či zákon dodržující osoby.
Násilnický fanatik či náboženský tero�
rista mohou být stejně zapálenými věří�
cími jako svatý asketa.

Právní imunita 2

5 nebo 20 bodů

Některé zákony společnosti se na
vás nevztahují. Když porušíte zákon,
řadoví policisté či strážníci vás nemo�
hou stíhat. Právo soudit a potrestat
vás má jen jediná autorita – vaše církev
nebo společenská třída, zvláštní soud,
panovník atd.
Bodová hodnota závisí na síle imu�
nity (posoudí Vypravěč):
• Neřídíte se běžnými zákony, máte
však vlastní pravidla a ta jsou stejně tak
přísná. Příklady: středověký opat nebo
současný pozorovatel OSN. 5 bodů.
• Jako výše, akorát vaše pravidla
jsou méně přísná než pravidla vztahují�
cí se a zbytek společnosti. Příklady: stře�
dověký bard (viz níže). 10 bodů.
• Můžete si dělat skoro vše, co se
vám zamane, za předpokladu, že nepo�
škodíte stát, církev či jinou autoritu,
která vám zaručuje imunitu. Příklady:
středověký vévoda nebo mezinárodní
diplomat (viz níže). 15 bodů.
Za dalších 5 bodů si můžete koupit
dodatečná „diplomatická“ privilegia:
smíte posílat a přijímat korespondenci
i předměty a běžné autority nemají prá�
vo je zadržovat či prozkoumávat.
Následující dvě varianty Právní
imunity by mohly dobrodruhy zajímat
více než jiné:
Bardská imunita: Smíte zpívat,
cokoliv se vám zlíbí, a nemusíte se bát
následků. Můžete zpívat klidně i písně
tvrdě urážející krále – a za ně můžete být
vypovězeni, ne však zbičováni, uvězněni
ani popraveni. Ten, kdo by porušil vaši
imunitu, ohrožuje vlastní jméno a repu�
taci. Jiní bardové by o něm začali zpívat
hanebné písně, a tím by mu vybudovali
špatnou Reputaci. Pokud by takový člo�
věk měl Tajemství, bardi by ho mohli
veřejně odhalit! Tato výhoda se vztahu�
je na obsah vašich písní, a na nic jiného.
Je dostupná pouze skutečným bardům
ve fantasy nebo středověkých hrách.
Předpokladem pro Bardskou imunitu
je alespoň 1 bod v každé z následujících
dovedností: Poezie, Vystupování a Zpěv.
10 bodů.
Diplomatická imunita: Jste meziná�
rodním diplomatem. Nemusíte dodržo�
vat zákony žádné země kromě vaší
vlastní. V zahraničí nesmíte být stíhání
za žádný zločin, i kdyby byl sebezávaž�
nější; místní policie vás smí zatknout,
ne však potrestat. Jediné, co s vámi

může zahraniční vláda provést, je pro�
hlásit vás za nežádoucí osobu. V tako�
vém případě musíte okamžitě opustit
zemi a ukončit svou misi – a dost mož�
ná i kariéru. Zahraniční úřady mohou
zažádat o vaše uvolnění k trestnímu
řízení, ovšem vaše vláda pravděpodob�
ně nebude souhlasit. K této výhodě se
vždy pojí i Povinnost (str. 133) k vlád�
ní agentuře. Častým předpokladem je
několik stupňů Administrativní hod�
nosti (str. 30). 20 bodů.

Prodloužený život 14

2 body/úroveň

Průměrný člověk dospěje v 18
letech, účinky stárnutí (str. 444) se na
něm začnou projevovat od 50 let a ještě
se urychlí v 70 a 90 letech. Každá úro�
veň Prodlouženého života zdvojnásobí
všechny tyto hodnoty. Více než 7 úrovní
této výhody (které stanovují dospělost
na 2304 let a stárnutí od 6400 let) je
zbytečné – vezměte si rovnou výhodu
Nestárnoucí (str. 95).

pokud si na takové útoky nekoupíte
Redukci poškození.
Cena se odvíjí od toho, jak často
se setkáváte s materiálem, skrze který
chcete prolínat, v podobě bariéry. Napří�
klad papír může být „běžnou“ substan�
cí, ale pokud jsou papírové stěny neob�
vyklé, je řazen mezi „Vzácné“ pro účely
prolínání.
Velmi běžné: země (včetně jílu, hlíny
a písku), kov, kámen (včetně cihel, beto�
nu a sádry), dřevo a další všudypřítom�
né materiály. 40 bodů.
Běžné: Beton, umělá hmota, ocel a
jiné specifické běžně užívané materiály.
20 bodů.
Příležitostné: Sklo, led (včetně sně�
hu), písek a další podobné, které může
obyčejný člověk při použití vlastní síly
rozbít či v nich udělat tunel, nebo méně
běžné materiály jako měď nebo hliník.
10 bodů.
Vzácné: Kosti, maso, papír a dal�
ší materiály velmi zřídka užívané ve
velkém množství nebo jako překážky.
5 bodů.

Můžete se pohybovat skrze jednotlivé pevné
materiály, jako by neexistovaly. Za vámi nevzniká
průchod, pozorovatel pouze vnímá, že se „vpíjíte“
do povrchu a mizíte.

Prolínání 14

různé

Můžete se pohybovat skrze jednotli�
vé pevné materiály, jako by neexistovaly.
Za vámi nevzniká průchod, pozorovatel
pouze vnímá, že se „vpíjíte“ do povrchu
a mizíte. Potřebujete Pronikavý zrak
(str. 74), abyste viděli, kam jdete. Také
stále musíte dýchat (pokud si nekoupíte
Nemusí dýchat), což omezuje dobu, po
kterou můžete zadržet dech (viz Zadržování dechu, str. 351).
Prolínání se liší od Nehmotnosti.
Působí na vás gravitace a jste omezení
běžnou pohyblivostí. Pokud nemáte Let
nebo jinou výhodu pro pohyb, musíte se
pohybovat podle vaší Základní pohybli�
vosti. Navíc můžete být zasaženi efek�
tem, který vás v pevném objektu uvězní.
Zůstáváte také zranitelní na útoky spolu s materiálem, skrz který procházíte,

Výhody

Zvláštní vylepšení

Může nosit předměty: Obyčejně
nemůžete nosit nic, když procházíte
překážkou. Toto vylepšení vám umož�
ňuje nosit předměty včetně oblečení a
zbroje. Pokud jsou upuštěny, „vyskočí“
zpátky do prostoru v místě, kde jste se
vnořili do překážky. Nemůžete nechat
věci uvnitř překážky! Žádné naložení
je +10%, lehké +20%, střední +50% a
těžké +100%.
Tunel: Můžete za sebou vytvářet
tunel (vaší velikosti a tvaru), pokud se
tak rozhodnete. Předmět, skrze který
prolínáte, je přebudován bez obdržení
nějakého poškození. Nefunguje na živé
cíle. Pro schopnost, která umí dělat díry
do věcí a lidí viz Vrozený útok (str. 61).
+40%.
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Pronikavý zrak 14

10 bodů/úroveň

Pronikavý zrak (někdy nazývaný
„rentgenový“) vám umožňuje vidět skrz
pevné předměty. Každá úroveň schop�
nosti dává možnost prohlédnout 15
cm normálního materiálu. Můžete pak
vnímat substanci, skrze kterou se dívá�
te, jako stěží zachytitelný obrys – nijak
nesnižuje vaše vidění. Pronikavý zrak
automaticky funguje i s jinými zrako�
vými výhodami (Infrazrak, Ultrazrak
atd.).

Zvláštní omezení:

Blokovatelný: Vaše viděni ruší něja�
ká konkrétní látka. Běžné látky, jako je
umělá hmota, kámen nebo dřevo, stojí
-30%; méně běžné materiály jako cihly
nebo asfalt jsou za -20%, jeden určitý
neobvyklý materiál jako tuha stojí 10%.
Specifický: Vaše vidění prochází jen
určitým materiálem. Běžné materiály
jako cihly, kov nebo dřevo stojí -40%,
neobvyklé materiály jako led nebo
nepálená hlína stojí -60% a absurdní
materiály jako čokoláda nebo hedvábí
stojí -80%.

Protahování 14

6 bodů/úroveň

Můžete protahovat svoje tělo v kte�
rémkoli směru. Každá úroveň vám
dovoluje zvětšit některou část vašeho
těla o +1 VÚ bez toho, abyste museli
měnit VÚ celého těla. Můžete pro�
dloužit svoje paže ke zvětšení dosahu
(ale ne ke zvětšení poškození švihem,
Protahování nepřidává svalům žádnou
zvláštní hmotu), svoje nohy k překroče�
ní překážek, svůj krk k tomu, abychom
uviděli přes vysokou zeď, atd. Pro další
informace viz Velikostní úprava a dosah
(str. 402). Vaše tělesné části mění veli�
kost rychlostí 1 stupeň VÚ za vteřinu.
Jako takové je protahování vhodné
pro stroje s teleskopickými ústrojími.
Komiksový hrdina s „gumovým tělem“
by si mohl přidat některou kombinaci
s Elastickou kůží (str. 51), Gumovými
klouby (str. 56), Morfózou (str. 84) a
Skvělým skokem (str. 89).

Představivost 3

což obsahuje většinu hodů na doved�
nosti Umění, hody na inženýrství při
vynalézání a hody při používání Kutila.

Představy 35

Předvídání 35

25 bodů

Vnímáte záblesky budoucích udá�
lostí. Nemůžete ovládat obsah zábles�
ků – pouze víte, že se může stát něco
zajímavého nebo důležitého v nějakém
neurčitém budoucím datu. Můžete se
to dozvídat skrze vize, hlasy nebo „oka�
mžité rozpomenutí“. Živá předzvěst
děsivé události může dokonce vyžado�
vat Hod na strach (str. 360)!

Nemůžete ovládat obsah záblesků – pouze víte, že
se může stát něco zajímavého nebo důležitého v
nějakém neurčitém budoucím datu.

5 bodů

Máte výjimečnou představivost.
Dostáváte bonus +1 ve všech úkolech,
které vyžadují tvořivost a vynalézavost,
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10 bodů

Můžete zlepšit své šance na úspěch v
nějaké úloze tím, že si představíte sami
sebe při jejím úspěšném řešení. Čím
bližší je představa skutečnosti, tím vyšší
je případný bonus. Představa musí být
konkrétní a detailní. Tak není užitečná
v boji, kde se situace mění rychleji, než
jste schopni si představit.
Pro použití tohoto talentu se musíte
jednu minutu soustředit. Vy jako hráč
musíte popsat danou Představu (tato
scéna může obsahovat i jiné smysly než
jen zrak) a říct výsledek, jaký si přejete.
Pak proveďte hod na Int.
Dostanete bonus +1 za každý bod,
o jaký jste uspěli – pokud okolnosti
úplně nebo takřka přesně odpovídají
vaší Představě. Pokud nejsou zcela stej�
né jako ty, které se zdály být pravdivé,
bonus je se dělí dvěma (minimum je
+1). A pokud je něco naprosto jinak,
vydělte bonus třemi (není minimum).
Vypravěč může přidat až +2 (nebo
ubrat podle uvážení) podle vašeho dob�
rého nebo bídného popisu!

Předvídání pouze poskytuje infor�
mace, které by vaše „budoucí já“ moh�
lo zjistit a které má pro vás význam.
Například pokud jste v New Yorku, je
velmi nepravděpodobné, že byste měli
předzvěst náhodné vraždy v Los Ange�
les. Ale pokud byl obětí váš přítel, nebo
pokud by zavražděný měl národní
ohlas, můžete „záblesk“ mít.
Nic ohledně budoucnosti není jisté.
Dokonce i když Vypravěč má v událos�
tech jasno, může to později rozvážit...
ačkoli něco spojené s předvěděním se
může stále udát. Ve většině světů se
předvídané věcí stanou, pokud nevyvi�
nete proti nim nějakou specifickou čin�
nost. (Ale Vypravěč také může stanovit,
že v jeho světě je budoucnost nezměni�
telná!)
Kdykoli Vypravěč cítí, že by předzvě�
dění bylo vhodné, hodí si za vás skrytě
na Int – obvykle při setkání s nějakou
osobou nebo objektem. Například
setkání za s někým, v jehož budouc�
nosti se odehraje důležitá událost,
může přinést předzvědění této událos�
ti, obzvláště pokud by to mělo nějaký
dopad pro vás. Podobně spatření urči�
tého místa může vyvolat vizi obsahující
toto místo.
Úmyslný pokus o použití Předví�
dání vyžaduje 10 minut soustředění,
2 BÚ a hod na Int s postihem -8. Můžete
se pokusit přečíst svoji vlastní budouc�
nost nebo budoucnost jiné osoby. Pro
přečtení cizí budoucnosti je třeba se ho
dotýkat.
Předvídání je obvykle omezeno
na „pohlížení“ do blízké budoucnosti
– obvykle týden atp. Je na rozhodnutí
Vypravěče, jestli třeba kritický úspěch
nebo velmi důležitá událost není
dostupná i ze vzdálenější budoucnosti.

Výhody

Všimněte si, že Předvídání obsahuje
Šestý smysl (str. 47) – neberte si obojí.

Zvláštní omezení

Jedna událost: Vaše schopnost fun�
guje jen na jeden typ událostí: události
ovlivňující přímo vás osobně (pokud se
pokoušíte zjistit něco o ostatních, bude�
te schopni nalézt něco zajímavého, jen
pokud by to ovlivnilo vás), pohromy,
události vztahující se ke smrti, k lásce
atd. Toto omezení se vylučuje s omeze�
ním Nevidí vlastní smrt. -40%.
Mimosmyslové vnímání: Vaše
schopnost je součástí psionické síly
Mimosmyslové vnímání (viz str. 255).
-10%.
Nevidí vlastní smrt: Vaše Předvídání
nemůže hovořit o lidech nebo událos�
tech, o kterých Vypravěč věří, že mají
velkou pravděpodobnost, že způsobí
vaši smrt. Tato schopnost neobsahuje
Šestý smysl. -60%

Přilnavost 14

20 bodů

Dovedete chodit nebo se plazit po
zdech a stropech. Kdykoliv můžete
zastavit, aniž byste riskovali, že spad�
nete dolů na zem. Tato dovednost nevy�
žaduje žádné hody na Lezení – stačí
jenom povrch, ke kterému umíte při�
lnout. Rychlost lezení je poloviční opro�
ti vaší Základní pohyblivosti.
Při pádu se můžete pokusit zachytit
se o stěnu (nebo jakýkoliv jiný vhodný
povrch) a zachránit se tak. Vypravěč
nejprve rozhodne, jestli se ve vašem
dosahu nachází vhodná stěna. Pokud
ano, hoďte si na Obr, abyste se stěny
dotkli, a poté na Sil postihem -1 za
každých 5 metrů pádu. Při úspěšném
hodu se zachytíte a zastavíte svůj pád.
V opačném případě padáte dál – ako�
rát si od výšky pádu můžete odečíst 5
metrů, protože jste se zpomalili o stěnu.
Zmíněné vzdálenosti se mění podle gra�
vitační síly; např. v 0,5 G byste postih -1
dostali za každých 10 metrů.

Zvláštní omezení:

Specifická: Můžete přilnout pou�
ze k jednomu konkrétnímu povrchu.
Běžné materiály, jako jsou cihly, kov,
kámen a dřevo, dávají -40 %. Neobvyklé
materiály, např. vepřovice, led či guma,
dávají -40 %. Prapodivné materiály, tře�
ba čokoláda, jsou za -80 %.

Přítel zvířat
viz Talent, str. 89

Příznačné vybavení 2

různé

Máte charakteristické hodnotné
vlastnictví, které nemá nic společného
s vaší úrovní jmění. Toto vybavení je
součástí vašeho osobního příběhu stej�
ně jako vaše reputace nebo dovednosti.
Musíte vysvětlit, kde jste k němu přišli:
vyhráli jste svoji vesmírnou loď v karet�
ní hře, obdrželi magický meč od svého
učitele apod.
Pro běžné vybavení, jako jsou zbra�
ně a zbroj, dává každý bod Příznačného
vybavení zboží v hodnotě 50% průměr�
ného počátečního jmění v kampani
(ale nikdy ne hotovost). Pro cokoli
podobného charakteru využijte místo
toho pravidla u Spojenců (str. 36). Je
na Vypravěči, jestli započítá jednotku
androidů, věrných koní, běžná vozidla
apod. jako vybavení (s peněžní hodno�
tou) nebo charaktery (s bodovou hod�
notou).
Když o Příznačné vybavení přijde�
te nebo ho nechtěně prodáte, někdo
vám je ukradne nebo zabaví, Vypravěč
vám musí dát příležitost je získat zpát�
ky, pokud to dobrodružství umožňuje.
Pokud je nenávratně ztraceno bez vaše�
ho zavinění, Vypravěč vám za ně vrátí
body (nebo je nahradí vybavením se
srovnatelnou hodnotou). Samozřejmě
kdybyste chtěli své Příznačné vybavení
odložit ze svobodné vůle, ztrácíte ho
včetně bodů v něm uložených!

Psionický nulový bod

35

30 bodů

Jste psionicky „vynulováni“. Psio�
nické schopnosti na vás ani na to, co
nesete či držíte, nemají žádný účinek.
Například telekinetik na vás může
hodit kámen, ale nemůže levitovat vás,
nebo vám vytrhnout meč z ruky.

Zvláštní vylepšení

Plošný účinek: nulový bod je rozší�
řen na oblast kolem vás. První úroveň
působí v dosahu jednoho metru od vás.
Každá další úroveň tuto vzdálenost
dvojnásobí. Viz Plošný účinek (str. 102).
+50% /úroveň.

Výhody

Přepínatelná: Dokážete tuto schop�
nost vypnout, aby na vás nebo na vaše
okolí mohla působit psionika přátel.
+100%.

Zvláštní omezení

Prolomitelná: Vaše schopnost není
absolutní. Psionik se může „protlačit“
dovnitř vašeho nulového bodu a účin�
kovat tím, že vyhraje rychlé porovnání
Vůli s vámi. Pokud použití psionické
schopnosti už vyžaduje rychlé porovná�
ní, útočník si hází jen jednou, ale cíl má
bonus +5 k odolání. +50%.

Psychometrie 35

20 bodů

Můžete vnímat historii místa nebo
neživého předmětu – jeho používání,
uživatelovu osobnost atd. Je to obvykle
nadpřirozený dar určitého druhu (jako
psionika), ale může také představovat
technologického „skenování času“, kte�
ré dokáže vidět minulost.
Abyste mohli Psychometrii použít,
musíte se místa nebo předmětu dotý�
kat, jednu vteřinu se soustředit a hodit
si na Int. Tento hod nemá žádný postih,
pokud se událost stala tentýž den, -1
pro událost v minulých deseti dnech, -2
ve 100 dnech, -3 ve třech letech, -4 ve 30
letech, -5 ve 300 letech atd. Podle Vypra�
věčova rozhodnutí můžete cítit velmi
silné „ozvěny“ na hodu Int-4, dokonce i
když se nesoustředíte.
Při úspěchu získáte obecné ponětí o
emocích a událostech, které se k dané�
mu místu či předmětu váží... pokud je to
spojeno s emočně vypjatými událostmi
(minulost bez událostí nezanechá žád�
ný dojem). Není to vždy dobré – děsivý
dojem může vyžadovat Hod na strach
(str. 360)! Při kritickém úspěchu máte
zkušenost přímého vidění události. Bez
ohledu na to, jak dobrý jste měli hod,
nedokážete zpozorovat magii, duchy
apod. Stále však má magický předmět,
strašidelné místo nebo rituální místo
emočně poznamenanou historii a vydá
silné zážitky.
Při neúspěchu nezískáte žádné doj�
my a nemůžete učinit další pokus na
daném místě nebo předmětu příštích
24 hodin.

Zvláštní omezení:

Mimosmyslové vnímání: Schopnost
je součástí psionické síly Mimosmyslo�
vé vnímání (viz str. 255). -10%.
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Radiační tolerance 14

různé

Vaše buňky nebo obvody jsou odol�
né na radiaci. Cena této výhody se odvíjí
od dělitele účinné dávky radiace, kterou
jste zasažení – po odečtení Ochranného
faktoru (OF) umělých ochran, jako je
třeba zbroj.
Dělitel
2
5
10
20
50
100
200
500
1.000

Cena
5 bodů
10 bodů
15 bodů
20 bodů
25 bodů
30 bodů
35 bodů
40 bodů
45 bodů

Rasová paměť 34

15 nebo 40 bodů

Máte přístup ke vzpomínkám vašich
přímých předků (nebo předešlých soft�
warových generací pro Digitální mysli).
Tato schopnost je ve dvou podobách:

Rasová paměť (pasivní): Váš talent
je neurčitý a zcela pasivní. Vypravěč

provede tajný hod na vaši Int, kdykoli
bude mít dojem, že se vaši předkové s
danou situací už setkali. Při úspěchu
budete mít pocit déja vu. Je na vás,
jak si to vyložíte. Kritický úspěch vám
poskytne živoucí představu vzpomínek
předků. Při neúspěchu se nic nesta�
ne. Kritický neúspěch přinese chybný
dojem. 15 bodů.
Rasová paměť (aktivní): Můžete
paměť používat vědomě. Když chcete
něco zjistit, Vypravěč se nejprve rozhod�
ne, zdali by to vaši předkové mohli vědět.
Pak hází na vaši Int, jestli si to dokážete
vybavit. Pokud hod uspěje, i když před�
ci danou informaci neměli, uvědomíte
si to. Při kritickém neúspěchu si budete
jistí, že předci danou odpověď neznali, i
kdyby to ve skutečnosti nebyla pravda.
Vyžaduje to jednu vteřinu naprostého
soustředění (Vypravěč může vyžadovat
více příprav pro vyvolání velmi starých
vzpomínek. 40 bodů.

Redukce poškození 14

5 bodů/úroveň

Vaše tělo samo o sobě redukuje
utržené poškození. Hodnotu této RP
odečtěte od utrženého tělesného či
energetického zranění až po započte�

ní RP zbroje (ano, i s přirozenou RP
můžete nosit zbroj), ale ještě před vyná�
sobením podle typu poškození. Přiroze�
ná RP se obvykle nevztahuje na oči (v
případě vozidel na okna) a nepomáhá
proti duševním útokům, jako je třeba
telepatie.
Běžní lidé si Redukci poškození
koupit nemohou. Bytosti s přirozenou
ochranou si smí nakoupit RP 1 až 5. Sil�
ná kůže nebo kožich dávají RP 1; pra�
sečí kůže, krunýř pásovce, tvrdý kožich
nebo ještěří šupiny dávají RP 2; kůže
jednorožce či pláty luskouna dávají RP
3; krokodýlí šupiny a sloní kůže dávají
RP 4; a krunýř želvy sloní má RP 5. Vyš�
ší hodnoty RP si mohou nakoupit leda
roboti, superhrdinové, nadpřirozené
bytosti atp. Nutností je souhlas Vypra�
věče.
Tuto výhodu lze lépe vyladit za
pomoci velkého množství zvláštních
omezení.

Zvláštní vylepšení

Odrážení: Vaše RP odráží všechno
zastavené poškození zpět na útoční�
ka. Prošlé poškození vás zasáhne jako
obvykle. Útočník se nemůže aktivně

Omezená ochrana
Při koupi Redukce poškození – nebo jakékoliv jiné
výhody, která chrání před poškozením (nikoliv před
nezraňujícími účinky) – se můžete rozhodnout, že
bude fungovat jen na některé typy zranění. Jde o ome�
zení, které snižuje bodovou cenu výhody. Pro tyto účely
dělíme útoky do čtyř druhů:
Velmi běžné: Obzvláště široká skupina poškození,
na níž nejspíš narazíte v úplně každém světě. Příklady:
útoky na dálku, útoky zblízka, fyzické útoky (způsobe�
né hmotnou věcí), energetické útoky (např. paprsko�
vé zbraně, elektřina, oheň, žár a chlad, zvuk…) nebo
všechno poškození způsobené určitým druhem schop�
ností (čchi, magie, psionika, apod.). -20 %.
Běžné: Široká skupina poškození. Příklady: jeden ze
standardních typů zranění (bodné, drtivé, poleptání,
popálení, průrazné, sečné a toxické), často se vyskytu�
jící materiál (např. dřevo, kámen, kovy, voda a maso),
přírodní nebezpečí a zároveň účinky technologií (např.
kyselina, chlad, elektřina, mráz a žár), nebo upřesněná
„velmi běžná“ kategorie (např. magická energie). -40
%.
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Příležitostné: Relativně široká skupina poškození.
Příklady: běžný materiál (např. olovo či ocel), typ zra�
nění obvykle způsobovaný pouze technologií (např.
částicové paprsky, lasery, desintegrátory, plastické trha�
viny) a upřesněné „běžné“ kategorie (např. magická
elektřina, průrazné kovem, atd.). -60 %.
Vzácné: Velmi úzká skupina zranění. Příklady:
paprsky nabitých částic, dračí dech, průrazné olovem,
ultrafialový laser, nebo neobvyklé materiály (např. stří�
brné či požehnané zbraně). –80 %.
Není-li řečeno jinak, omezená RP účinkuje pouze
na přímé útoky. Když vás někdo magií vynese do vzdu�
chu a pak upustí, jde o poškození pádem a „RP proti
magii“ vám nepomůže. Jestli dostanete ránu magic�
kým mečem, „RP proti magii“ vás ochrání pouze před
magickou složkou zranění. „RP proti trollům“ neuchrá�
ní před balvany, které po vás onen troll hází – poněvadž
poškození způsobují balvany, ne troll. Na podobných
se raději domluvte s Vypravěčem ještě předtím, než
určíte cenu omezení. Jestliže Vypravěči přijde, že vámi
zvolená kategorie nikdy nezpůsobuje přímé poškození,
nemusí ji povolit.

Výhody

bránit prvnímu útoku, který na něj
odrazíte, ale všem následujícím už ano.
Odrážení účinkuje pouze na přímé
útoky! Není možné odrazit poškození
z výbuchů, střepin, jedovatých plynů
a podobných plošných účinků. Toto
vylepšení se navzájem vylučuje s Pohl�
cováním (níže). +100 %.
Pohlcování: Dokážete pohltit poško�
zení a vzniklou energii použít pro své
vlastní schopnosti. Každý bod RP sníží
poškození o jedna a přemění se v jeden
charakterový bod, který můžete použít
k dočasnému vylepšení svých rysů
(jakýchkoliv kromě dovedností). Tyto
charakterové body se ukládají v „bate�
rii“ s kapacitou podle vaší RP (např. RP
10 má baterii na 10 bodů). Když se tato
baterie zaplní, vaše RP dále pohlcuje
zranění, ale už je nepřetváří v charakte�
rové body. Uložené body nemusíte utra�
tit okamžitě; použité body však nelze
přesunout do jiného rysu. Každou vte�
řinu ztratíte jeden nahromaděný bod
– nejprve ty nepoužité. Spolu s body
přijdete i o zlepšené vlastnosti. (Výjimka: můžete si také obnovovat ztracené
ZB a BÚ. Obnova jednoho ZB okamžitě
spotřebuje 2 body; obnova jednoho BÚ
3 body. Toto léčení je trvalé. Přirozeně
se vyčerpávají pouze ZB a BÚ přesa�
hující maximální hodnotu). Nemůžete
pohltit poškození způsobené vaší Sil
a útoky. +80 % pokud pohlcené body
mohu zlepšit pouze jeden rys (určete
jej při tvorbě postavy) nebo jenom léčit.
+100 % když mohou zlepšit libovolný
rys.
Silové pole: Kousek od vašeho těla
se vznáší silové pole redukující poško�
zení. Chrání celé vaše tělo – včetně očí
– i věci, které nesete. RP silového pole se
započítává před RP zbroje. Útoky spo�
léhající na dotek (např. spousta kouzel)
vás zasáhnou, pouze pokud projdou
skrze RP. +20 %.
Zesílená: Každá úroveň Zesílené RP
snižuje útočný dělitel zbroje o jeden
stupeň. Stupně jsou v uvedeném pořa�
dí: „ignoruje RP“, 100, 10, 5, 3, 2 a 1
(= žádný dělitel). +20 % za úroveň.

Zvláštní omezení

Částečná: Vaše RP chrání pou�
ze určitou zásahovou oblast. Cena je
-10 % za každý postih -1 na zásah dané
části (viz str. 398). Například zvíře s rohy
a tvrdou lebkou by mohlo mít „Pouze
lebka“ za -70 %. „Pouze trup“ má -10 %
a chrání životně důležité orgány. V pří�

padě rukou a nohou se RP vztahuje na
všechny končetiny tohoto typu. Chce�
te-li ochránit jen jedinou končetinu,
zdvojnásobte hodnotu omezení (např.
ruce mají -2 k zasažení, jedna ruka by
tak stála -40 %). Jestliže se na jednu vaši
ruku (či nohu) vztahuje jiný postih než
na druhou, počítejte s tím mírnějším.
Jednorázová: Vaše RP zastaví poško�
zení pouze jednou. Každý bod RP pohltí
jeden bod poškození, ale sám se přitom
zničí. Ztracené RP se obnovují stejnou
rychlostí jako ZB (zahrnuje účinky
Regenerace, str. 80). Tímto omezením
můžete ztvárnit superhrdiny, kteří usto�
jí obrovské množství ran, ale přitom
mají málo ZB. -80 %.
Jednosměrná: Vaše RP vás chrání
pouze před útoky z určitého směru.
-20 % pro čelní útoky; -40 % pro úto�
ky do zad, zprava, zleva, z vrchu nebo
zespoda. Humanoidé si toto omezení
smí vzít pouze pro čelní a zadní útoky.
Nemůže nosit zbroj: Vaše tělo je sta�
věno tak, že nemůžete nebo nechcete
nosit zbroje či oblečení. -40 %.
Omezená: Vaše RP se vztahuje pouze
na některé typy útoků nebo poškození.
Detaily viz rámeček Omezená ochrana.
Pevná jednorázová: Funguje podob�
ně jako Jednorázová, akorát ztrácíte 1
bod RP za každých 10 bodů poškození
v jediném útoku. Započítává se všech�
no poškození, ať už ho ochrana pohltí,
či ne. Ztracené body se obnovují stejně
jako u Jednorázové RP (tato dvě ome�
zení nelze kombinovat). -20 %.
Pružná: Vaše RP není zcela pevná,
takže útoky vám mohou způsobit nára�
zový otřes (viz str. 379). -20 %.
Tvrdá kůže: Redukce zranění obvyk�
le bývá „pevná“: ocelové pláty, chitin,
atd. S tímto omezením jde však jen o
kůži. Útoky spoléhající na škrábnu�
tí (např. jedy) či kontakt s kůží (např.
elektrický šok nebo dovednost Tlakové
body) na vás účinkují – za předpokladu,
že prorazí přes RP zbroje – i kdyby způ�
sobily jen 0 poškození! Vaše přirozená
RP je živá tkáň a jako taková před těmi�
to útoky vůbec nechrání. Toto omeze�
ní v sobě zahrnuje i Pružnou RP (viz
výše); obojí najednou si vzít nemůžete.
Také se navzájem vylučuje se Silovým
polem. -40 %.

pořadí – od nejzevnější až po tu vnitřní.
Toto pořadí už nebude možné později
změnit.

Vrstvení ochrany

Kladná reputace je výhodou a měla
by být zaznačena ve vašem deníku.

Můžete mít několik vrstev RP s růz�
nými kombinacemi vylepšení a omeze�
ní. Při tvorbě postavy ale určete jejich

Výhody

Regenerace 14
různé

Vaše zranění se hojí neobyčejně
rychle, v hodinách, minutách či dokon�
ce vteřinách! Pro regeneraci ztracených
končetin budete potřebovat také Dorůs�
tání (str ??), ale Regenerace velmi uspí�
ší tuto schopnost. Regenerace obsahuje
Rychlé uzdravování (str. 79) a nestojí
zvláštní body.
Nemůžete mít Regeneraci, pokud
máte Pomalé uzdravování (str. 155)
nebo Neschopnost sebeuzdravování
(str. 160). Regenerace je slučitelná s
Odsáváním (str. 132), ale neobnovuje denní ztrátu ZB způsobenou touto
nevýhodou.
Cena tohoto rysu záleží na rychlosti
uzdravování:
Regenerace (pomalá): Vaše ztracené
ZB se vrací rychlostí 1 za 12 hodin, je
to navíc k normálnímu uzdravování.
10 bodů.
Regenerace (normální): Uzdravujete
se rychlostí 1 ZB za hodinu. 25 bodů.
Regenerace (rychlá): Uzdravujete se
rychlostí 1 ZB za minutu. 50 bodů.
Regenerace (velmi rychlá): Uzdra�
vujete se rychlostí 1 ZB za vteřinu.
100 bodů.
Regenerace (extrémní): Uzdravujete
se rychlostí 1 ZB za minutu. 150 bodů.

Zvláštní vylepšení:

Léčba radiace: zbavujete se vstřeba�
né radiace 10krát rychleji podle stupně
vaší regenerace. Například Regenerace
(normální) vyléčí 10 radonů za hodinu.
Toto bude uzdravovat i „trvalé“ poško�
zení radiací. +40%.

Zvláštní omezení

Pouze radiace: Podobně jako Léčba
radiace, ale pouze odbourává radony,
už neléčí ztracené ZB. -60%.

Reputace

viz str. 26
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Rostlinná empatie 3

5 bodů

Máte výjimečný vztah s živoucí�
mi věcmi. Při setkání s rostlinou bude
Vypravěč házet proti vaší Int. Pokud
uspějete, dá vám všeobecné informa�
ce o jejím zdravotním stavu a jestli je
původně přirozená nebo nadpřirozená.
Dále funguje jako Empatie (str. 51) s
ohledem na vnímající rostliny, a umož�
ňuje vám použít Ovlivňovací dovednos�
ti (viz str. 359) na takové bytosti, což
obvykle zajistí pozitivní reakci.
Tato schopnost je obvykle spojená
s některým stupněm Zahradnického
talentu (viz Talent, str. 89), a často se
Smyslem pro povinnost (Rostliny) nebo
Přísahou (Použít rostlinné materiály,
pouze pokud to rostlinu nezraní).

Rozčleněné vědomí 14

Rozlišovací čich 14

Vaše duševní koordinace je tak
pokročilá, že ve výsledku máte více než
jedno vědomí. Každé vědomí – samo�
statné „oddělení“ mysli – funguje nezá�
visle a s plnou výkonností. Ačkoliv jsou
všechna vědomí identická, účinky hyp�
nózy, magie, psioniky, aj. se vztahují
vždy na jedno z nich (např. je možné
zhypnotizovat jen jedno oddělení, a ne
ta ostatní).
Tato výhoda se nevztahuje na vaše
tělo a nedává mu žádné akce navíc.
Běžná postava vykoná v jednom kole
souboje jeden manévr, ať už tělesný či
duševní. Za každou úroveň Rozčleně�
ného vědomí smí provést jeden duševní
(ne tělesný) manévr navíc. Kupříkla�
du postava s Rozčleněným vědomím
1 může provést jeden duševní a jeden
tělesný manévr (např. se soustředit na
kouzlo a zároveň zaútočit) nebo dva
duševní manévry (soustředit se na dvě
kouzla). Nikdy však nemůže udělat dva
tělesné manévry – to umožňuje výhoda
Další útok (str. 53).
Občas se stane, že si nějaká vnější
síla podmaní jedno z vědomí. V tako�
vém případě rychle porovnejte Vůle a
určete, které vědomí získá vládu nad
tělem. Vědomí, které momentálně ovlá�
dá tělo, má k hodu bonus +1. Soupeřící
vědomí se mohou navzájem napadnout
duševní silou. Pro tyto účely s nimi
zacházejte jako se zcela samostatnými
myslemi, které obě mají stejnou Int,
Vůli i duševní schopnosti (jako je třeba
Myšlenkový štít).
Vozidla vytvořená jako postavy si
tuto výhodu mohou koupit v jedné
z následujících dvou variací:

Váš čich silně převyšuje smysly běž�
ných lidí a umožňuje vám rozlišit jeden
zápach od kteréhokoliv jiného. Díky
tomu umíte poznat lidi, místa i věci
čistě po čichu. Nové zápachy si můžete
zapamatovat, když budete alespoň jed�
nu minutu větřit a uspějete v hodu na
Int. Neúspěšné pokusy smíte zvonu
opakovat teprve po uplynutí jednoho
celého dne.
Dostáváte bonus +4 ke všem hodům
závisejícím na čichu (kumulativní
s bonusy za Zostřený čich) a bonus +4
ke Stopování.
Možná u vás zápach určitých látek
vyvolává nepříznivé účinky – v takovém
případě si vezměte omezení Dočasná
nevýhoda (str. 115). Nejběžnějším účin�
kem je Nevolnost (str. 151), nicméně
Vypravěč může vymyslet i jiné.

50 bodů/úroveň
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Ovládání: Každá úroveň značí jed�
nu sadu ovládacích nástrojů. Ovládání
umožňuje řidiči provádět své vlastní
tělesné a duševní manévry prostřednic�
tvím vašich schopností (např. Vrozený
útok nebo Radar), podle pravidel pro
boj ve vozidlech (viz str. 467). U vozi�
del s Int 0 musí veškeré činnosti ovlá�
dat řidič. Pořád platí fyzická omezení
– například vozidlo nemůže útočit více�
krát, než kolik má připravených zbraní.
Spory mezi jednotlivými řidiči řešte
rychlým porovnáním dovednosti ovlá�
dání vozidla. 25 bodů/úroveň.
Účelové ovládání: Stejné jako Ovlá�
dání, ale každá sada nástrojů ovládá jiné
funkce. Typický příkladem jsou „paleb�
né posty“. Jejich operátoři nemohou
ovládat nic jiného. 10 bodů/úroveň.

15 bodů

Zvláštní vylepšení:

Cítění emocí: Po čichu dokážete
rozeznat emotivní rozpoložení jiné oso�
by či zvířete. Tato schopnost funguje
jako výhoda Empatie (str. 51), akorát že
jen na vzdálenost dvou metrů. +50 %.

Rozlišovací chuť 14

10 bodů

Tato schopnost funguje z větší části
jako Rozlišovací čich (výše) s tím rozdí�
lem, že tentokrát jde o chuť – takže žád�
né bonusy ke Stopování. Vždy musíte
napřed ochutnat malé množství rozpo�
znávaného materiálu; u živých bytostí
to znamená tělesné tekutiny. Po úspěš�
ném hodu na Int rozeznáte chuť, zjistí�
te, jestli je látka jedlá, atd. O detailnější
„rozbor“ se můžete pokusit hodem na

Výhody

příslušnou dovednost (Chemie, Jedy,
Léky, Vaření…). Dostáváte bonus +4
ke všem hodům závisejícím na chuti
(kumulativní s bonusy za Zostřenou
chuť).

Rozlišovací sluch 14

15 bodů

Oplýváte nadpřirozenou schopností
rozlišovat zvuky. Vždy rozeznáte jednot�
livé lidi podle hlasu a jednotlivé stroje
podle vydávaných zvuků. Nové zvuky si
můžete zapamatovat, když budete ale�
spoň jednu minutu poslouchat a uspě�
jete v hodu na Int. Neúspěšné pokusy
smíte zvonu opakovat teprve po uply�
nutí jednoho celého dne.
Dostáváte bonus +4 ke všem hodům
závisejícím na sluchu (kumulativní
s bonusy za Zostřený sluch) a bonus +4
při Sledování hlučného cíle.
Pasivní sonary používané v ponor�
kách vytvoříte tak, že k této výhodě
přidáte omezení za Dostupnost (pouze
pod vodou); -30 %.

Růst 14

10 bodů/úroveň

Umíte růst – a to rychle! Spolu s veli�
kostí narůstá i vaše Sil (jinak byste se
zhroutili pod vlastní vahou). Vaše vyba�
vení však velikost nemění!
Každá úroveň růstu umožňuje
navýšit svou Velikostní úpravu o +1.
Výslednou výšku si najděte v Tabulce
velikostních úprav (str. 19). Zvýšená
VÚ ovlivňuje i délku vašich končetin
pro účely dosahu a přelézání překážek;
viz Velikostní úprava a dosah (str. 402).
Změna VÚ o +1 (nebo o -1, když se
vracíte do běžného stavu) trvá jednu
vteřinu.
Pokusíte-li se vyrůst uvnitř místnos�
ti, vozidla, zavazadla atd., které je na
vás příliš malé, růst se sám zastaví. Nic�
méně pokud maximální zranění výpa�
dem pro vaši momentální Sil přesahuje
RP stropu, probouráte se skrz. To trvá
jednu vteřinu za každý bod RP.
Sílu, jež by unesla vaši narostlou
hmotu, si musíte koupit zvlášť. Potřeb�
ná Sil je 5 x vaše konečná velikost v metrech. Pokud vaše Sil narůstá spolu s veli�
kostí a jinak je nedostupná, můžete si ji
koupit s omezením Velikost (viz Síla,
str. 14). Hodnotu tohoto omezení urče�
te podle maximální VÚ. Na nižších VÚ
bude vaše výška jen zlomkem maximál�
ní výšky. Pomocí tohoto zlomku vypo�
čítáte i aktuální Sil (viz níže uvedený
příklad). Zaokrouhlujte dolů.

Příklad: Postava vysoká 180 cm (VÚ
0) má růst 4. Může vyrůst na VÚ +4 a
získat tím maximální výšku 10 metrů.
Aby udržela vlastní váhu, musí si kou�
pit Sil 50. Má-li Sil 15 a zbylých +35
dostane pouze s růstem, koupí si těchto
+35 s omezením Velikost za -40 %. Na
VÚ +1 bude vysoká 3 metry, což je 30 %
maximální výšky. 30 % z maxima +35
k Sil je +10 k Sil, tedy Sil 25. Podobně
vypočítáme, že na VÚ +2 bude posta�
va 5 metrů vysoká se Sil 32; na VÚ +3
bude 7 metrů vysoká se Sil 39; a na VÚ
+4 bude 10 metrů vysoká se Sil 50.

Zvláštní úpravy

Pouze maximální velikost: Můžete
narůst jedině do maximální velikosti.
Za jednu vteřinu nevyrostete o +1 VÚ,
ale rovnou na maximální VÚ – a nebo
se vrátíte do původní velikosti. Vylep�
šení rychlého růstu (obzvláště užitečné
v boji) se navzájem vyruší s omezením
žádných mezistupňů (výhoda se hůře
používá ve stísněných prostorách).
+0 %.

Rychlé uzdravování 1

5 nebo 15 bodů

Vaše zranění se rychle hojí. Tento
rys má dvě podoby:
Rychlé uzdravování: Kdykoli si
házíte na obnovu ztracených ZB nebo
abyste zjistili, jestli jste se vzpamatovali
ze zmrzačujícího zranění, přičtěte si +5
k vašemu efektivnímu Zdr. Předpoklad:
Zdr 10+. 5 bodů.
Velmi rychlé uzdravování: Jako výše,
akorát když si hážete na obnovu ztra�
cených ZB, úspěšný hod znamená, že
se vám obnovily dva ZB, nikoli jeden.
Předpoklad: Zdr 12+. 15 bodů.
Povšimněte si, že tato schopnost
neumožňuje uzdravení na krátkodobé
efekty zranění, jako je omámení nebo
omráčení. K tomu slouží Vzpamatová�
ní se (str. 80).

Rychlejší vnímání 34

45 bodů

Podněty z okolí vnímáte a zpraco�
váváte mnohem rychleji než normální
lidé. Tím se zlepšuje vaše duševní rych�
lost (především doba reagování) ale
tělesná rychlost zůstává nezměněna.
Herních výhod je hned několik.

Rychlejší vnímání v sobě zahrnuje
Bojové reflexy (str. 43) a všechny jeho
přínosy. Nemůžete si koupit zároveň
Rychlejší vnímání i Bojové reflexy. Tyto
dvě výhody nejsou kumulativní.
Nezávisle na Základní rychlosti rea�
gujete v boji vždy dříve než postavy bez
Rychlejšího vnímání. Sejde-li se více
postav s Rychlejším vnímáním, jejich
pořadí se určí podle Základní rychlosti
– ale všechny jednají dříve, než postavy
bez této výhody.
Vnímáte i věci, které se odehrají pří�
liš rychle, než aby si jich běžný člověk
všimnul. Nenecháte se například ošálit
promítaným obrazem, protože zřetelně
vidíte jednotlivá políčka filmu. Pokud je
tajná informace vyslána jako „záblesk“,
můžete ji zachytit, pokud sledujete pře�
nos (možná se vám ji nepodaří dešifrovat, ale alespoň o ní víte). Vypravěč
vám může občas povolit smyslový hod
a určit, jestli si nevšimnete předmětu
pohybujícího se tak rychle, že je skoro
neviditelný – třeba letící kulky. Rychlejší
vnímání je neocenitelné pro uživatele
magických či psionických ochran, které
pracují rychlostí myšlenky.
Díky Rychlejšímu vnímání si můžete
rozmyslet a dopodrobna zvážit řeše�
ní kteréhokoliv problému. Nevztahují
se na vás žádné postihy za přemýšlení
„ve spěchu“ – k tělesným úkonům však
stále potřebujete běžné množství času a
dostáváte postihy za uspěchanou prá�
ci. Vypravěč vám takřka nikdy nemůže
nakázat, abyste se rozhodli okamžitě
(nezneužívejte, prosím, této výsady tím,
že si každé kolo boje budete promýšlet
jednu hodinu).
Výjimkou jsou situace, které se ode�
hrají tak rychle, že normální lidé je ani
nevnímají. V takových případech po
vás Vypravěč může vyžadovat okamžité
rozhodnutí. Buďte rádi – postavy bez
Rychlejšího vnímání se nemohou roz�
hodnout vůbec.
Rychlejší vnímání ve vašich očích
nijak nezpomalí okolní svět. Můžete se
s radostí podívat na film, když bude�
te ignorovat jednotlivá políčka, asi tak
jako normální člověk ignoruje jednotli�
vá písmenka ve slovech, která čte. Rych�
lejší vnímání vám také neumožňuje
překračovat fyzické zákony. Některé
věci (např. laserové paprsky) jsou tak
rychlé, že ani vy je nepostřehnete.

Řemeslník

viz Talent, str. 89

Výhody

Selský rozum 3

10 bodů

Kdykoliv Vypravěč shledá, že se
zrovna pokoušíte provést naprostou
HLOUPOST, hodí si na vaši Int. Při
úspěšném hodu vás musí varovat:
„Nechceš si to radši ještě rozmyslet?“
Díky této výhodě se mohou i spontánní
hráči vžít do role ohleduplných postav.

Sestavitelné
schopnosti 3/1 4

různé

Máte určité množství charakte�
rových bodů, které můžete za urči�
tých podmínek přemisťovat. Můžete
tyto body přidat k některé dovednosti
(kouzlu, technice apod.), nebo dočasné
duševní výhodě – nebo zlepšit nějaký
rys, pokud ho máte. Pokud tak učiníte,
ztratíte všechny schopnosti, které byly z
těchto bodů vystavěny předtím.
Tato výhoda používá „pozice“. Jed�
nu pozici může v danou chvíli zabírat
jedna dovednost nebo duševní výhoda.
Každá pozice má pevně dané množství
bodů plus cenu za každý další bod v cel�
kovém množství přemístitelných bodů.
Obě ceny závisí na tom, jaký typ Sesta�
vitelné schopnosti máte.
Čipové pozice: Stejně jako Počítačo�
vý mozek (níže), ale programy jsou na
fyzických čipech, které se musí zasa�
dit do zdířek – obvykle na vaší lebce.
Vsunutí nebo přemístění čipu trvá tři
vteřiny. Čip má obvykle zanedbatelnou
váhu, ale stojí od $100 do $1000 za
bod ve schopnostech. Cena za pozici: 5
bodů v základu + 3 body za každý bod ve
schopnostech.
Počítačový mozek: Vaše schopnos�
ti jsou vlastně počítačové programy.
Vypravěč rozhodne, jestli pro danou
schopnost program existuje. Pokud
máte Telekomunikaci (str. 91), můžete
programy stahovat, obvykle z nějaké
sítě. Jak dlouho to trvá, to záleží na
rychlosti přenosu dat daného světa
– osvědčuje se vteřina za jeden charak�
terový bod. V některých světech musí�
te za programy zaplatit; běžné je $100
za jeden bod. Cena za pozici: 6 bodů v
základu + 4 body za bod ve schopnostech.
Skvělá paměť: Získáváte nové
schopnosti skrze rychlé studium. Jeden
bod trvá jednu vteřinu. Naučené schop�
nosti můžete „zapomenout“ okamžitě.
Schopnosti se můžete naučit, pokud
máte odpovídající materiál (knihu,
film, kazetu atd.). Vypravěč stanovuje

79

cenu takových materiálů. Cena za pozici: 5 bodů v základu + 3 body za každý
bod ve schopnostech.
Tvůrčí moc: Jednoduše si přejete
umět nové schopnosti a ony přicházejí.
Každá schopnost trvá jednu vteřinu. Na
rozdíl od jiných Sestavitelných schop�
ností můžete mít jen jednu „pozici“ a
můžete přemisťovat vaše body, do koli�
ka schopností budete chtít (bez ohledu
na množství pozic) až do omezení vaší
výhody. 10 bodů za jeden bod ve schopnostech.
Příklad: Alex si koupí dvě Čipové
pozice za základní cenu 5 bodů/pozici.
To stojí deset bodů. Jedna pozice může
přijmout čip s jednou schopností a hod�
notou až dva charakterové body, to stojí
šest bodů. Druhá pozice může přijmout
čip až s pěti body, což stojí 15 bodů.
Celková hodnota je 31 bodů. V Alexově
deníku to vypadá takto: „Čipové pozice
2 (2,5)“. Alex může koupit, ukrást nebo
si půjčit čipy, které používá, ale musí za
ně zaplatit charakterové body.
K prodloužení doby potřebné pro
přeskupení bodů použijte omezení
Potřebuje přípravu (str. 114). Schop�
nost, kterou ihned po použití zapome�
nete, ztvárníte pomocí omezení Ome�
zené používání (str. 112).

Zvláštní vylepšení

Fyzické: Vaše schopnosti nejsou
omezeny na dovednosti a duševní
schopnosti. +50% pouze pro fyzické
výhody, +100% pro jakékoli fyzické
nebo duševní schopnosti.

Síla úderu 14

5 bodů za +1 k Sil

Dokážete udeřit silněji, než by vaše
celková síla měla dovolovat. Pro účely
výpočtu poškození výpadem nebo švi�
hem přidejte vaši Sílu úderu k základní
Sil (viz Tabulka poškození, str. 16). Síla
úderu nemá žádný efekt na Zdr nebo
Základní zdvih. Pokud si kupujete Sílu
spolu s nevýhodou Žádné zručné kon�
četiny nebo omezení velikosti, použijte
tytéž omezení i na Sílu úderu.

Silná ruka 14

3,5 nebo 8 bodů za +1 k Sil

Některé z vašich rukou jsou sil�
nější než zbytek vašeho těla. Tato Sil
se používá pouze při zdvihání, vrhání
nebo útočení za pomoci Silných rukou.
Neovlivňuje ZB ani celkový Základní
zdvih. Při činnostech, které vyžadují
několik rukou najednou, používejte
průměrnou Sil všech rukou.
Silná ruka stojí 3 body za +1 k Sil jed�
né ruky, 5 bodů za +1 k Sil dvou rukou
a 8 bodů za +1 k Sil tří rukou. Pro čtyři
a více rukou si už musíte navýšit celko�
vou Sil. Jestliže jste při nakupování Sil
vzali omezení Žádné zručné končetiny
nebo Velikost, jejich postihy se vztahují
i na Silné ruce.

Zvláštní omezení:

Skenerový smysl 14

Sevření 14

Dokážete vysílat energii, která se
odráží od předmětů, a vy pak můžete
z vracejících se signálů sestavit „obraz“
vašeho okolí. To vám umožňuje odhad�
nout velikost a tvar, ale ne barvu a drob�
né detaily (jako třeba nápis). Nemá
to nic společného s lidským zrakem a
nevyžaduje světlo. Můžete tedy v boji
zcela ignorovat postihy za tmu. Vnímá�
ní je omezeno na úhel 120° před vámi.
Smysl je „aktivní“. Kdokoli může
zachytit vaše vysílání a najít vás do
dvojnásobku vašeho dosahu. Na roz�
díl od jiných výhod podobného typu
nemůžete tento smysl vypnout; viz
Vypínání a zapínání výhod, str. 34).

Pouze kouzla: Vaše schopnost fun�
guje pouze s kouzlem, které musí být
obvykle „naučeno“ z grimoáru. Toto se
vylučuje s vylepšením Fyzické. -20%.
Virtuální: Schopnosti se dají použít
pouze ve virtuální realitě, astrálním
prostoru či jiné omezené sféře. -50%.

15 bodů

Díky své vyvinuté muskulatuře
dovedete drtit nepřátele v pevném
sevření – podobně jako to dělají třeba
medvědi nebo hroznýši. K použití této
schopnosti musíte nejprve uchopit
svou vyhlédnutou oběť, jejíž Velikostní
úprava (str. 19) nesmí být větší než ta
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vaše. V každém následujícím kole hoď�
te na rychlé porovnání své Sil proti Sil
nebo Zdr protivníka (vyberte vyšší hod�
notu). Zvítězíte-li, zraníte oběť za tolik
ZB, kolik je váš stupeň úspěchu. Jinak
se nestane nic.

různé

Výhody

Níže je uvedeno několik variant Ske�
nerového smyslu. Každý je samostatná
výhoda se svými vlastními pravidly.
Pokud jsou v rozporu s obecnými pra�
vidly k této výhodě, platí ta speciální.
Každý smysl má také svůj dosah. Pro
změnu použijte Prodloužený (str. 106)
nebo Snížený dosah (str. 115).
Laserová detekce: Váš skenerový
smysl užívá laserového paprsku. Běžný
dosah je 200 metrů. Laserová detekce je
velmi podobná Zobrazovacímu radaru,
ale paprsek je přímější a poskytuje přes�
nější obraz. Toto dává postih -4 k určení
polohy objektů zájmu, ale bonus +4 k
jejich identifikaci. Jen zvláštní detek�
tory na odhalování laserové detekce je
mohou odhalit a i tak mají postih -4.
Laserová detekce nemůže procházet
hustým dýmem nebo pevnými objekty.
V dešti nebo sněžení se dosah sníží na
10-50%, pod vodou na 1%. 20 bodů.
Para-radar: Váš skenerový systém
využívá energie neznámé vědě ve 21.
století. Para-radar účinkuje podobně
jako Zobrazovací radar, ale pracuje ve
všech typech prostředí! Běžné detekto�
ry radaru neumí Para-radar odhalit, ale
to mohou umět některé ultramoderní
technologie. 40 bodů.
Radar: Váš skenerový smysl používá
rádiové vlny. Základní dosah je 2.000
metrů. Dokážete zpozorovat jen vel�
ké (velikost člověka nebo větší) pevné
předměty. Po Smyslovém hodu bude�
te mít představu o velikosti objektu a
jestli se pohybuje, ale jinak nic přes�
ného. S Radarem si neuděláte přesný
„obrázek“, ani s ním nemůžete střílet
s mířením. Nejlépe funguje na létající
cíle; házejte s postihem -4, pokud není
na pozadí oblohy. Pod vodou nefunguje
vůbec. 20 bodů.
Sonar: Váš skenerový smysl používá
ultrazvukové vlnění. Základní dosah je
2 000 metrů pod vodou. Můžete nalézt
malé objekty a určit jejich tvar, ale musí�
te provést Smyslový hod, pokud chcete
zjistit detaily (třeba rozpoznat tvář).
Sonar nefunguje, pokud jste ohlušení, a
může být rušen nebo spleten velmi hlu�
bokými zvuky (třeba výbuchem). Sonar
mohou rozpoznat jedinci s Nadzvuko�
vým sluchem. Sonar je méně efektivní
ve vzduchu – dosah je pak jen 20 met�
rů násobený tlakem v atmosférách (na
zemi je jedna atmosféra). Ve vákuu
nefunguje vůbec. 20 bodů.

Zobrazovací radar: Váš skenerový
smysl používá radar milimetrových vln.
Základní dosah je 200 metrů. Můžete
zaznamenat malé objekty a určit jejich
tvar, ale na určení detailů musíte pro�
vést Smyslový hod (např. rozpoznat
tvář). Zobrazovací radar uvidí přes ten�
ké látky nebo vegetaci. Máte +3 k odha�
lení objektů, např. ukrytých zbraní, a
můžete ignorovat postihy za předmě�
ty ukryté za řídkým porostem. Běžné
detektory radarů vás mohou odhalit s
postihem -4. Zobrazovací radar nefun�
guje pod vodou. 20 bodů.

Zvláštní vylepšení

Malá pravděpodobnost zachycení
(MPZ): Toto je možné jen pro Radar
nebo Sonar. Toto vylepšení můžete akti�
vovat nebo vypnout. Aktivování snižuje
možnosti detektorů zachytit váš signál.
Sice to půlí váš dosah, ale detektor vás
může zjistit pouze do 1,5násobku vaše�
ho půleného dosahu. +10%.
Pronikavý: Toto je možné pouze
pro Para-radar. Můžete „vidět“ dovnitř
objektů v dosahu. Pracuje stejně jako
Pronikavý zrak 2 (str. 74). +50%.
Rozšířený úhel: Můžete skenovat
úhel větší než 120° Úhel 240 (popiso�
vaný jako Periferní vidění, str. 74) je za
+75%, úhel 360° (360°zrak, str. 34) stojí
+125%.
Vícerežimový: Toto je možné jen u
Radaru. Můžete přepínat mezi Rada�
rem a Zobrazovacím radarem (je to
mnohem levnější než kupovat obě
výhody zvlášť, protože se v některých
rozsazích překrývají). +50%.
Zaměřovací: Manévrem Míření
můžete „sledovat“ nějaký objekt v dosa�
hu a určit jeho přesnou vzdálenost a
rychlost – jako byste měli moderní dál�
koměr. To vám dává +3 k zásahu s mířeným útokem na dálku. +20%.

Zvláštní omezení

Pouze zaměřovací: Jako Zaměřo�
vací, akorát můžete pouze „sledovat“
cíle už zpozorované jiným smyslem;
nemůžete ho používat ke zpozorování
věcí. -40%.

Skokan 35

100 bodů

Můžete pomocí pouhé vůle cestovat
časem nebo paralelními světy (zvanými
též „alternativní vesmíry“). Rozhodněte
se, jestli umíte skákat časem nebo mezi
světy. Chcete-li umět obojí, musíte si

koupit Skokan (čas) i Skokan (světy) za
plnou cenu.
Před zahájením skoku si musíte
představit svůj cíl, 10 vteřin se soustře�
dit a uspět v hodu na Int. Skok můžete
i uspěchat – za každou ubranou vte�
řinu soustředění dostáváte postih -1
k hodu (skok bez přípravy má tím
pádem postih -10). Hod 14 a víc značí
vždy neúspěch, nezávisle na Int. V pří�
padě úspěchu se přenesete do cílového
umístění. V případě neúspěchu nikam.
Kritický neúspěch vás vezme na špatné
místo, a to může být kdekoliv nebo kdy�
koliv si Vypravěč zamane!
V cílovém umístění se objevíte přes�
ně na tom samém místě, odkud jste
vyráželi – nebo co nejblíže to půjde. Při
skákání časem se tedy posunete v čase,
ale ne v místě. Při skákání mezi světy
skončíte na stejném místě ve stejném
čase, akorát v paralelním světě.
Pokud se v okruhu 100 metrů od
cílového umístění nenajde žádné „bez�
pečné“ místo – například když se pře�
nesete z letadla na místo, kde žádné
letadlo není, nebo z hlubokého dolu do
doby, kdy ten důl ještě nebyl postavem
– skok se nezdaří a vy pochopíte proč.
Nic vám nebrání v přenosu do jiných
nebezpečí, třeba doprostřed radiace,
křížové palby či smečky divokých zví�
řat. Máte-li Šestý smysl, Vypravěč by si
měl hodit ještě před skokem a případně
vás varovat.
Použití této schopnosti stojí vždy
alespoň 1 BÚ, ať už uspějete či ne.
Obzvláště „vzdálené“ světy a časy
mohou stát i víc, třeba až 10 BÚ; roz�
hoduje Vypravěč. Jste-li stroj, žádné BÚ
platit nemusíte – avšak pokud vezete
cestující, musí příslušné BÚ zaplatit
každý z nich.
V sekci Skoky mezi světy (str. 544)
najdete příklad toho, jak může výhoda
Skokan fungovat v určitém herním svě�
tě.

Nošení předmětů

Při skoku můžete nést až svůj
Základní zdvih, plus bonusy za Nákla�
dový prostor (str. 74). Přejete-li si pře�
pravovat více nákladu nebo vozit i
pasažéry, kupte si vylepšení Větší nos�
nost (níže).
Když se navzájem dotýká více Sko�
kanů stejného typu, může jeden skočit a
ti ostatní se „svézt s ním“ – a to klidně
i proti jeho vůli. Kostkou si hází pouze

Výhody

první Skokan, všichni ostatní se přene�
sou na totéž místo co on.
Jste-li Skokan mezi světy, můžete
nový paralelní svět navštívit pouze tak,
že „chytnete stopa“ (a pak ještě při kri�
tickém neúspěchu). Jakmile se však na
některý svět dostanete, můžete si ho
„zapamatovat“ tím, že zaplatíte cha�
rakterové body – nový svět se kupuje
jako dovednost: Int/lehká. Za každý
utracený bod se musíte jednu hodinu
soustředit. Až se budete na tento svět
v budoucnu vracet, házejte si na pří�
slušnou dovednost místo na Int. Žádný
svět si nemusíte zapamatovat. Když to
však neuděláte, budete se na něj vracet
hodem na Int-3.
Skokani v čase nemají žádné podob�
né omezení.
Tuto schopnost můžete časem
procvičovat a pomocí charakterových
bodů kupovat nová vylepšení nebo
odstraňovat stará omezení. Pokud si
Vypravěč nepřeje, aby postavy skákaly
více než jednou za dobrodružství, může
jim povinně přidělit nějaká omezení
(např. Omezené použití) a nedovolit
jejich zrušení.

Zvláštní vylepšení:

Nové světy: Dostupné pouze skoka�
nům mezi světy. Můžete se cíleně pře�
nášet i na světy, jež jste ještě nenavští�
vili. Hod na Int má vždy postih alespoň
-3 (posoudí Vypravěč). Je možné, že se
budete snažit dostat na svět, který ve
skutečnosti neexistuje, a v tom případě
skok automaticky selže – Vypravěč vám
však nepoví proč. S tímto vylepšením
musíte vždy platit dvojnásobek BÚ.
+50 %.
Stopování: Umíte se přenést do
„domácího“ času nebo světa libovolné�
ho předmětu, který vyrobili lidé a kte�
rého se dotýkáte. Cestovatelé časem se
přenesou do chvíle krátce po vyrobení
předmětu. Cestovatelé mezi světy se
přenesou na domovský svět předmětu,
ale v čase se nepohnou. Házíte na Int2, a pro každý předmět máte jen jediný
pokus. +20 %.
Tunel: Po skoku po vás vždy zůstane
portál, veliký asi jako vy. Tím mohou
procházet i lidé, kteří neovládají ská�
kání. Portál vydrží 3k vteřin, což může
být jak prospěšné, tak škodlivé – takhle
vás totiž mohou sledovat i nepřátelé!
+40 %.
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Větší nosnost: Můžete nést i více než
svůj Základní zdvih. Můžete s sebou
vzít i jednu osobu, pokud ji unesete.
Lehké zatížení je +10 %; střední +20 %;
těžké +30 %; extrémní +50 %.
Všesměrný skok: Dostupné pouze
postavám, které umí skákat v čase i
mezi světy. Vylepšení musíte přikou�
pit k oběma výhodám. Od nynějška se
můžete přesunou v čase a zároveň mezi
světy pomocí jediného hodu na Int
– například odedneška do roku 1434 do
paralelního světa, v němž husité vyhráli
bitvu u Lipan. +10 %.
Subprostorový skok: Toto omezení
je dostupné pouze postavám s výhodou
Pohyb subprostorem (str. 97). Musíte jej
přikoupit jak ke Skokanovi, tak k Pohy�
bu subprostoremu. Odteď můžete
používat Skokana i Pohyb subprosto�
rem zároveň – objevíte se na libovolném
místě v cílovém čase či světě. Hoďte si
celkem dvakrát – za každou výhodu
jednou. Může se stát, že obě výhody
selžou, nebo že jedna uspěje, zatímco
ta druhá selže. +10 %.

zemí, ale jinak se cíl může odchýlit až o
10 kilometrů. Čím lépe při skoku uspě�
jete v hodu na Int, tím blíže cílového
umístění se objevíte. Přesné místo však
vždy určí Vypravěč. -15 %.
Omamný: Po skoku jste vždy dušev�
ně omámeni. -10 %.
Omezené použití: V čase se dokážete
přesunout jen o určité množství let,
a mezi světy zase jenom o určitou
„vzdálenost“ jedním skokem. Abyste se
dostali dál, budete muset skočit na více�
krát. Cenu tohoto omezení musí určit
Vypravěč podobně jako u Maximálního
dosahu.

Skvělá kondice

viz Dobrá kondice, str. 55

Skvělé lezení 14

3 body/úroveň

Můžete velmi rychle šplhat. Každá
úroveň Skvělého lezení vám přidává +1
k Pohyblivosti při lezení nebo při použi�
tí Přilnavosti (str. 43).

Rozhodněte se, jestli umíte skákat časem nebo
mezi světy. Chcete-li umět obojí, musíte si koupit
Skokan (čas) i Skokan (světy) za plnou cenu.

Zvláštní omezení

Maximální dosah: Dokážete se pře�
nést jen o určitý počet let nebo o urči�
tou „vzdálenost“ od svého domovského
času či místa. Můžete provést skoků,
kolik chcete, ale dál se prostě nedo�
stanete. Cenu tohoto omezení musí
určit Vypravěč sám, jelikož v některých
hrách bude více svazující než v jiných.
Doporučená cena je -10 %.
Nahý: Při skoku u sebe nemůžete
mít vůbec nic! Vždy dorazíte nazí.
-30 %.
Nemůže doprovázet: Dostupné pou�
ze skokanům mezi světy. Ostatní skoka�
ni se nemohou „svézt s vámi“, ani kdy�
by se sebevíc snažili. -10 %.
Nemůže následovat: Dostupné pou�
ze skokanům mezi světy. Neumíte se
„svézt“ s jiným skokanem. -20 %.
Odchylka: Zpravidla nedorazíte na
totéž místo, které jste opustili. Neskon�
číte sice v prázdném vzduchu ani pod
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Skvělé skákání 14

10 bodů/úroveň

Dokážete skákat do nadlidských
vzdáleností! Každá úroveň Skvělého
skákání zdvojnásobí dálku a výšku vaše�
ho skoku (viz Skákání, str. 352). Vaše
Pohyblivost při skoku je větší než při
běžném pohybu po zemi a prodlužuje
normální maximální vzdálenost skoku
o 1/5 (ale ani tak nemůže váš skok trvat
déle než pět vteřin). Například, pokud
by váš skvělý skok znamenal 100 met�
rů, vaše Pohyblivost skoku bude o 20
větší než pro pohybu po zemi.
Můžete skočit na nepřítele se zámě�
rem ho udeřit. Vypočítejte váš úder
podle maximální Pohyblivosti skoku!
Není třeba provádět zvláštní hod na
přesnost skoku.
Nakonec pokud padáte z výšky,
která je stejná nebo menší maximální
výšce vašeho skoku, nedostáváte žádné

Výhody

poškození. Tuto výšku můžete zvětšit
o 5 metrů pomocí úspěšného hodu na
dovednost Akrobacie.

Službička 2

různé

Někdo vám dluží službičku. Zkrát�
ka jste mu zachránili život, drželi kvůli
němu jazyk za zuby nebo něco jiného
– a on je vám teď zavázán.
Službička funguje jako Spojenec,
Kontakt, Kontaktní skupina nebo Pat�
ron na jedno použití. Bodovou hodno�
tu Službičky vypočítáte tím, že vezme�
te cenu zdrojové výhody a vydělíte ji 5
(zaokrouhlujte nahoru). Háček spočívá
v tom, že takováto postava vám pomůže
pouze jedinkrát… a víc už ne.
Jakmile si budete chtít „vyzvednout“
svou Službičku, Vypravěč si hodí na
četnost výskytu podle původní výhody.
Neúspěch znamená, že jste svého „pří�
tele“ nezastihli včas, nebo že on zrov�
na nemohl pomoci – o Službičku však
nepřicházíte a můžete si ji vyzvednout
někdy jindy.
Při úspěšném hodu dostanete, co
jste potřebovali (rozsah pomoci je ome�
zena opět zdrojovou výhodou). Vyškrt�
něte Službičku ze svého deníku postavy
a snižte svou bodovou hodnotu o pří�
slušnou cenu. Nicméně pokud se vám
podaří hodit 3 nebo 4, váš „přítel“ je
vám stále zavázán a Službička nezmi�
zí… můžete ji využít ještě jednou.

Snášenlivost
zranění 14

různé

Máte méně tělesných slabin než běž�
né živé bytosti. Cena této výhody záleží
na jejím přesném fungování. Všimně�
te si, že některé varianty Snášenlivosti
zranění zahrnují jiné a že Homogenní,
Neživý a Rozptýlený se navzájem vylu�
čují.
Bez hlavy: Nemáte vůbec žádnou
hlavu, což mimo jiné zahrnuje i všechny
účinky úpravy Bez mozku. Postrádáte
zásahové lokace „lebka“ a „obličej“ a
nepotřebujete žádnou ochranu hlavy.
Pořád umíte vidět, mluvit, slyšet, cítit,
chutnat, atd., dokud si nevezmete pří�
slušné nevýhody. Rozhodněte však, jak
tyto smysly používáte (nadpřirozenou
cestou, pomocí techniky, díky orgánům
umístěným na těle, atd.). Je běžné –
ovšem ne povinné – vzít si spolu s touto
úpravou i Bez krku a Bez očí. 7 bodů.

Bez krku: Nemáte krk. Díky tomu
nemáte zásahovou lokaci „krk“ a
nemůžete být uškrceni, oběšeni ani při�
praveni o hlavu. 5 bodů.
Bez krve: K přežití nepotřebujete
žádnou tělní tekutinu (jako třeba krev).
Nekrvácíte (viz Krvácení, str. 420),
nemají na vás vliv krevní toxiny a jste
imunní vůči útokům, které spoléhají na
odříznutí dodávky krve. 5 bodů.
Bez mozku: Buď je váš mozek –
pokud ovšem nějaký máte – rozptýlen
po celém těle, nebo není sídlem vaše�
ho vědomí. Tak či onak, rána do moz�
ku nezpůsobí žádné poškození navíc.
Můžete mít hlavu, ale úder do lebky
nebo oka se počítá stejně jak úder do
tváře (akorát že úder do oka vás pořád
může oslepit). 5 bodů.
Bez očí: Nemáte oči ani žádné zra�
nitelné zrakové orgány, a přesto vidíte
(to samozřejmě neplatí o postavách se
Slepotou, str. 124). No a jelikož nemáte
oči, nikdo vám na ně nemůže zaútočit.
Jste imunní vůči všem oslepujícím úto�
kům. 5 bodů.
Bez životních orgánů: Nemáte žád�
ná životně důležitá ústrojí (jako je srdce
nebo motor), jejichž zásah by způsobo�
val dodatečné zranění. Všechny rány do
„slabin“ nebo „orgánů“ berte jako rány
do těla. 5 bodů.
Homogenní: Vaše tělo nemá žádné
zranitelné vnitřní orgány, kosti, svaly
ani jiné mechanismy. V důsledku toho
jste méně náchylní k bodným a průraz�
ným útokům; viz Zranění u homogenních, neživých a rozptýlených cílů (str.
380). Homogenní v sobě zahrnuje úpra�
vy Bez mozku a Bez životních orgánů.
Tento rys je určen pro bytosti, jako jsou
golemové, stromy a rosoly. 40 bodů.

Neživý: Vaše tělo se neskládá ze ži�
vého masa. Bodné a průbojné rány
vám způsobují méně poškození, pořád
však nejste tak odolní jako Homogen�
ní bytosti; viz Zranění u homogenních,
neživých a rozptýlených cílů (str. 380).
Tento rys je určen hlavně pro stroje a
hmotné nemrtvé. 20 bodů.
Rozptýlený: Vaše tělo je tekuté,
složené z volných částic, z hejna men�
ších tvorů, nebo jste třeba tvořeni čis�
tou energií. Jste imunní vůči všem zmr�
začujícím útokům a méně zranitelní
většinou fyzických útoků: viz Zranění
u homogenních, neživých a rozptýlených cílů (str. 380). Většina nepřátel vás
nemůže udeřit ani uchopit (rozhoduje
Vypravěč). Rozptýlený v sobě zahrnu�
je úpravy Bez krve, Bez mozku a Bez
životních orgánů. 100 bodů.

Snížená spotřeba 1

2 body/úroveň

Můžete fungovat bez jídla nebo vody
či paliva po velmi dlouhou dobu – ačko�
li je stále potřebujete (pro nekonečnou
výdrž viz Nemusí jíst ani pít, str. 50).
Tato výhoda je na čtyřech úrovních:
Snížená spotřeba 1: Stačí vám jen 2/3
obvyklého množství potravin či paliva
(„dvě jídla denně“). 2 body.
Snížená spotřeba 2: Stačí vám jen 1/3
obvyklého množství potravin či paliva
(„jedno jídlo denně“). 4 body.
Snížená spotřeba 3: Stačí vám jen
1 porce obvyklého množství potravin
či paliva na týden („jedno jídlo týdně“
nebo 5% obvyklého množství). 6 bodů.
Snížená spotřeba 4: Stačí vám jen 1
porce obvyklého množství potravin či

paliva na měsíc („jedno jídlo měsíčně“
nebo 1% obvyklého množství). 8 bodů.
Všimněte si, že jedna nebo dvě
úrovně této schopnosti jsou vhodné pro
askety i v nadsazených hrách!

Zvláštní omezení:

Kachní žaludek: Potřebujete určité
množství potravy, ale jeho kvalita už
není důležitá. Můžete se napást na lou�
ce nebo jíst shnilé maso, pít vodu z myč�
ky nebo sražené mléko. Bez ohledu na
to, jak často musíte jíst, snižte požadav�
ky na vaši podporu života: 2/3 normálu
při první úrovni, 1/3 normálu při dru�
hé, 5% normálu při třetí a 1% normálu
při čtvrté úrovni schopnosti. Získáváte
odpovídající bonus (+1 až +4) k odolání
na toxiny vznikající ve zkaženém jídle
nebo choroby, které nejsou přímo zací�
leny na vás, ale také reakci -3 na každé�
ho, kdo vás uvidí jíst! -50%
Pouze strava: Vyžadujete méně stra�
vy, ale potřebujete plné množství vody.
-50%.
Pouze voda: Vyžadujete méně vody,
ale potřebujete plné množství potravy.
-50%.

Soustředěnost

5 bodů

Opravdu se umíte soustředit! Zís�
káváte bonus +3 ke všem hodům na
úspěch v mentálních úkolech při vylou�
čení jiných činností, pokud Vypravěč
cítí, že by dané soustředění mohlo
být prospěšné. Máte sklony ignorovat
všechno ostatní, zatémco se zabýváte
daným problémem (k povšimnutí je
třeba hod na Vůli) a máte postih -5 k
povšimnutí si přerušení.
Vypravěč může určit, že složité úlo�
hy (jako je vynalézání, magie a spole�
čenské činnosti) vyžadují soustředění
na více věcí zároveň. V takových situa�
cích nemá tato výhoda účinek.

Spojenci 2

různé

V literatuře i filmech můžeme nalézt
mnoho hrdinů, které na jejich cestách
doprovázejí nějací společníci – oddaní
spolubojovníci, věrní kumpáni, spoleh�
liví sluhové či dávní přátelé. Těmto spo�
lečníkům se říká „spojenci“.
Ostatní hráčské postavy jsou vlastně
také „spojenci“. Ale z těchto se čas od
času vyklubou i dost nespolehliví jedin�
ci. Nejednou jde o náhodné známosti,
navázané sotva před pár hodinami

Výhody
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v hospodě u cesty. Mají své vlastní tajné
cíle, zásady a motivy, které se ne vždy
musí shodovat s těmi vašemi.
Oproti tomu na nehráčského spo�
jence se lze zcela spolehnout. Možná
jste kdysi společně bojovali ve vleklé
válce, vyučili se pod stejným mistrem,
nebo vyrostli v jedné vesnici. V každém
případě si však plně důvěřujete. Ces�
tujete společně, bojujete bok po boku,
v těžkých chvílích se dělíte o zásoby a
po nocích si střídáte hlídky.
Váš spojenec zpravidla souhla�
sí s vašimi názory, to z něj však ještě
nedělá loutku. Sem tam s vámi bude
nesouhlasit. Takový spojenec se vás
pokusí odradit od plánu, který mu při�
jde pošetilý – a když vás nepřesvědčí,
třeba odmítne spolupracovat. Někdy
vás dokonce může zatáhnout do prů�
švihu: vyvolá rvačku, nechá se zavřít,
urazí šlechtice… Ale zase se vás bude
snažit vysekat z bryndy, až se do něčeho
podobného zamotáte vy.
Od Vypravěče nedostanete žádné
body za herní večer, během něhož zra�
díte, napadnete nebo zbytečně ohrozíte
svého spojence. Když se na něm dopus�
títe očividné, vážné nebo dlouhotrvající
křivdy, zanevře na vás a natrvalo odejde.
Jakmile se takto připravíte o spojence,
přijdete o investované body a tím snížíte
bodovou hodnotu své postavy. Vést své�
ho spojence do nebezpečí je v pořádku,
ale musíte do toho jít s ním a mít zod�
povědnost.
Bodová hodnota spojence závisí na
jeho zdatnosti a četnosti výskytu. Body
se platí pouze za přibrané nehráčské
postavy. Dvě hráčské postavy si mohou
být navzájem spojenci zadarmo a stej�
ně tak i dvě postavy nehráčské – a cizí
postavy si nemohou koupit hráče jako
spojence. Spojenec je vždy jedna výji�
mečná nebo schopná nehráčská posta�
va přidružená k postavě hráčské.

Zdatnost spojence

Podle následující tabulky urče�
te, kolik bodů vás bude spojenec stát.
„Charakterové body“ značí počet cha�
rakterových bodů spojence v porovná�
ní s vaší postavou; „cena“ uvádí, kolik
bodů zaplatíte. Jestliže bodová hodnota
spojence spadá mezi dvě položky tabul�
ky, použijte tu vyšší.
Charakterové body
25 %			
50 %			
75 %			
100 %		
150 %		
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Cena
1 bod
2 body
3 body
5 bodů
10 bodů

Spojenci s více než 150 % nejsou
povoleni; takové postavy se počítají jako
Patroni (viz str. 72). Výjimka: spojence
bez vlastního rozumu (Int 0) je možné
sestavit i za vyšší ceny. Každých dalších
50 % stojí 5 bodů navíc.
Ze spojenců až do hodnoty 100 %
vašich charakterových bodů můžete
zároveň údělat i svěřence (str. 131). Ceny
spojence a svěřence sečtěte dohroma�
dy a výsledek berte jako jeden rys: je-li
výsledná cena kladná, jde o výhodu, jeli záporná, jde o nevýhodu.

jenců, nebo může rovnou zakázat sku�
piny nad určitou velikost – pořád je však
možné vzít si armádu či podobné velké
skupiny jako Patrona. Četnost výskytu a
případné zvláštní úpravy se aplikují až
na konečnou cenu skupiny.

Četnost výskytu

Zvolte četnost výskytu podle rámeč�
ku na straně 36. Objeví-li se váš spoje�
nec na začátku dobrodružství, bude
vás doprovázet po celou dobu tohoto
podniku.

Váš spojenec zpravidla souhlasí s vašimi
názory, to z něj však ještě nedělá loutku. Sem
tam s vámi bude nesouhlasit.

Skupiny spojenců

Můžete si nakoupit libovolné
množství spojenců, dokud vám na ně
stačí body. Každý z nich se obvykle
bere jako samostatná výhoda, nicméně
je možné vzít si i skupinu podobných
spojenců jako jedinou výhodu, abyste
ušetřili místo na svém deníku. Abyste
určili cenu skupiny jednotlivců – každé�
ho s vlastními schopnostmi a deníkem
– sečtěte jejich bodové hodnoty, celek
upravte podle četnosti výskytu a nako�
nec započítejte zvláštní úpravy.
U skupiny více než pěti totožných
a zaměnitelných spojenců, kteří mají
jeden společný deník – například bandy
bezvýznamných hrdlořezů nebo hejna
droidů – zjistíte celkovou cenu tak, že
vezmete cenu za jednoho z nich a výsle�
dek vynásobíte podle velikosti skupiny:
Velikost skupiny
8-10
11-20
21-50
51-100

Násobitel
x6
x8
x 10
x 12

Za každý desetinný řád navíc zvyšte
násobitel o dalších x 6 (takže pro 100 000
by to bylo x 30). Vypravěč po vás mož�
ná bude chtít Neobvyklou minulost (str.
96), abyste vysvětlili zástupy svých spo�

Výhody

Spojenci při hře

Stejně jako u Svěřenců (str. 131)
bude Vypravěč průběžně upravovat
bodovou hodnotu spojence tak, aby
procentuální podíl stále odpovídal ceně
vaší postavy. Cena výhody tím pádem
zůstane neměnná. Je na Vypravěči roz�
hodnout, jakým způsobem se bude
spojenec vyvíjet, nicméně vy můžete
přispět svými náměty.
Pokud spojenec zemře a nebude
to vaší vinou, Vypravěč vás za to nijak
neznevýhodní. Můžete body za mrt�
vého spojence investovat do spojence
nového. Váš vztah k nové postavě by se
obvykle měl vyvinout průběhem času,
ovšem v tomto případě si spojence
můžete získat i vykonáním nějakého
významného skutku (např. mu zachrá�
níte život). To platí dvojnásob u kultur,
v nichž se čestné dluhy neberou na leh�
kou váhu.
Za kamarádský rozchod se spojen�
cem není žádný postih. Body investova�
né do starého spojence můžete použít
ke koupi nějakého nového, na něhož
narazíte při hře. Povolí-li to Vypravěč,
je možné vyměnit zbylé body za peníze
(viz str. 26) – váš přítel vám dal nějaké
dary na rozloučenou.

Společníci

Čarodějové, telepati a jim podobní
často bývají často nadpřirozeně svázáni
s takzvanými společníky. Obvykle jde o
zvířata nebo lidské duše.
Spolu s Vypravěčem vypracujte spo�
lečníkovy základní vlastnosti. Začněte
s jeho rasovou šablonou. Pokud je na
šabloně Int 5 nebo menší, zvyšte ji ales�
poň na 6, a případně vykupte nevýhodu
Nemůže mluvit. Většina společníků má
i jisté nadpřirozené výhody: např. koč�
ky se pyšní Dalšími životy (a to hned
devět!), někteří společníci vysílají své
myšlenky pomocí Duševního pouta a
Telekomunikace, atd.
Až určíte všechny společníkovy
vlastnosti, spočítejte jeho charakterové
body a jeho cenu coby spojence. Obvyk�
lým způsobem zvolte četnost výskytu.
Ta může znamenat buď, jak často je
společník k dispozici (při nepovedeném
hodu spí, hlásí se pánu démonů, apod.),
nebo jak často fungují jeho schopnosti
(při neúspěchu je stejný jako kterýkoliv
jiný tvor svého druhu a nemůže použí�
vat své zvláštní síly) – to záleží na vás.
K těmto spojencům se zpravi�
dla přidávají i nějaké zvláštní úpravy.
K těm nejběžnějším patří Pochop, Pou�
to a Přivolatelný. Démoni a jiní nepřá�

telští společníci bývají Nedobrovolní.
Vylepšení Zvláštní schopnosti si kupte
pouze v případě, že je společník posky�
tuje vám – např. když získáte další body
únavy pro svá kouzla, nebo nadpřiroze�
né výhody odrážející schopnosti společ�
níka (třeba Létání od ptačího služební�
ka). Tyto schopnosti nemůžete používat
při neúspěšném hodu na výskyt; je-li
vás společník ochromený, omráčený či
mrtvý; a v oblastech, kde vaše duševní
spojení nefunguje (rozhoduje Vypra�
věč). Zvláštní schopnosti si kupujte se
slevou o 40 % kvůli omezení za dostup�
nost: „Poskytováno společníkem“.
Ke svému společníkovi si dále
můžete koupit následující vylepšení a
omezení. Tyto úpravy se započítávají až
po spočítání skupinové ceny (je-li zapo�
třebí) a vynásobení četností výskytu.

Zvláštní vylepšení

Pochop: Služebník bude plnit
vaše přání, i kdybyste s ním zacházeli
sebehůř. Třeba je tak naprogramován,
bojí se vás, obdivuje vás, nebo nemá
vlastní vědomí. K typickým příkladům
patří roboti, zombie a magičtí otroci.
S takovýmto spojencem vůbec nemusí�
te jednat po dobrém. Špatné zacházení
může vyústit ve zhroucení (ať už fyzic�

Výhody

ké či psychické), ale ani tehdy vás spoje�
nec neopustí. Další možnosti viz Loutka
(str. 78). +0 %, pokud váš služebník má
Int 0 nebo Mentalitu otroka (str. 154),
protože naprostá poslušnost je vyváže�
na nutností přísného dozoru. V ostat�
ních případech +50 %.
Přivolatelný: Na začátku dobro�
družství si neházíte, jestli se spojenec
objeví – místo toho jej vyvoláváte. Musí�
te provést manévr Soustředění a hodit
si na četnost výskytu. Pří úspěšném
hodu se spojenec objeví nedaleko vás.
V případě neúspěchu se o nové vyvolá�
ní můžete pokusit až po čtyřiadvaceti
hodinách. Zapuzení spojence se bere
jako volná akce, proveditelná pouze
v jeho přítomnosti. +100 %.
Zvláštní schopnosti: Váš spojenec
disponuje schopnostmi vysoko nad
rámec své bodové hodnoty. Možná
má rozsáhlý politický vliv nebo přístup
k vybavení z vyšší TÚ; třeba poskytuje
nějaké schopnosti vám. Toto vylepšení
si nemusíte nutně kupovat jenom pro�
to, že váš spojenec má exotické výhody.
Jsou-li jeho vlastnosti výjimečné, už tak
musíte platit víc: za Neobvyklou minu�
lost, která zvyšuje celkovou bodovou
hodnotu postavy a její cenu jako spo�
jence. +50 %.
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Zvláštní omezení:

Nedobrovolný: Váš spojenec pro vás
pracuje z donucení (skrze vydírání nebo
vliv magie). Nemusíte s ním zacházet
tak dobře jako s jinými spojenci. Na
druhou stranu vás nesnáší, podle toho
se chová a jeho spolehlivost je přinejlep�
ším sporná. Vystavte takovéhoto spo�
jence nebezpečí nebo ho nutně dělat
věci, které jsou mu proti srsti, a může
se vzbouřit (záleží na Vypravěči). Jde
jen o to, jestli je pro něj nebezpečnější
poslušnost nebo vzpoura. O vzbouřené�
ho spojence přicházíte a s ním i o inves�
tované body. -50 %.
Pouto: Kdykoliv vás někdo omráčí,
ochromí, ovládne, atd., váš spojenec
bude ovlivněn stejným způsobem. To
funguje i v opačném směru, takže o
svého služebníka raději dobře pečujte!
-25 %, pokud smrt jednoho z vás srazí
tomu druhému ZB na 0. -50 %, pokud
smrt jednoho automaticky zabije toho
druhého. Jestliže vaše zranění ovlivňují
spojence, ale jeho zranění neovlivní vás,
snižte tyto hodnoty na -5 % a -10 %.

Společenské uznání 2

5 bodů za každý +1 k reakci

Jste členem třídy, rasy, pohlaví či
jiné skupiny, kterou vaše společnost
vysoce uznává. Aby výhoda platila,
musí být tato skutečnost známá všem,
které potkáte. Je opakem Společenské�
ho stigmatu (str. 155); členství v dané
společenské skupině neumožňuje mít
obě tato postavení zároveň.
Společenské uznání stojí 5 bodů
za každý bod k hodům na reakci až do
maxima +4. Není to Reputace, přestože
je v ceně a efektu podobné. Jste uzná�
vaní proto, čím jste, ne proto kdo jste.
Považujte to za „výhodu ze společenské
třídy“.
Způsob, jak získáváte kladnou reak�
ci, závisí na tom, o jaký druh uznání se
jedná:
Obávaný: Ostatní na vás budou
reagovat podobně, jako byste uspě�
li v hodu na dovednost Vyslýchání
(str. 202). Ti, kteří vás mají rádi, ustoupí
stranou, zatímco ti, co vás rádi nemají,
raději utečou před přímou konfrontací.
Jste přijímáni s tichou úctou a možná i
s respektem, ale nikdy ne s přátelskou
důvěrou. Příklad: bůh mezi lidmi nebo
amazonská válečnice.
Respektovaný: Jste přijímáni s
respektem a služebnickou úctou,
podobně jako při vysokém Postavení
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(str. 28) bez ohledu na vaše skutečné
Postavení. Společenská setkání kromě
boje se odehrávají pro vás hladce – ale
přijdou chvíle, kdy je podlézání už na
obtíž. Příklady: příslušník kněžské vrst�
vy nebo vládnoucí rasy.
Uctívaný: Naprostí cizinci na vás
reagují s úzkostlivou pozorností. Uvol�
ňují vám místo, zvou vás do čela a
naslouchají všem vašim slovům, jako by
to byly perly moudrosti. Také se ochot�
ně vystaví i velkému riziku, jen aby vás
uchánili nebezpečí nebo nepohodlí
– i když potřebujete nějaké podstoupit!
Příklad: Starci v mnoha společnostech.

varuje včas na to, abyste ještě stihli něco
podniknout. Při hodu 3 nebo 4 se navíc
dozvíte něco málo o povaze nebezpečí.
Šestý smysl je také obsažen v Před�
vídání (str. 77). Máte-li tuto výhodu,
nemůžete si už vzít Šestý smysl

Společenský
chameleon 2

Jestli je někdo klikař, tak právě vy!
Tato výhoda má tři varianty, odstupňo�
vané podle „nadsazenosti“.

5 bodů

Vždycky víte, co říct a kdy to říct,
aby to pro vás vyznělo co nejlépe. Jste
oproštěni od postihů za rozdíly v Hod�
nostech nebo Postaveních. V situacích,
ve kterých by nebyl žádný postih, získá�
váte +1 od těch, kteří vyžadují respekt
(kněží, králové apod). Je to nadsazená
výhoda!

Spřízněná duše 35

5 bodů

Máte jedinečné spojení s jinou oso�
bou. Funguje to jako účinná podoba
Empatie (str. 51), ale jen na jednu oso�
bu bez ohledu na vzdálenost. Vždy víte,
jestli má váš partner potíže, jestli má
bolesti, zda leží nebo potřebuje pomoc,
a to bez ohledu na to, kde je. Vyžaduje
to hod na Int. Váš partner má zase stej�
ný vztah na vás.
Tuto výhodu si musí koupit oba
partneři. Váš partner nemusí být milo�
vaná osoba nebo blízký přítel, ale defi�
nitivní slovo má Vypravěč. Obzvláště
může zakázat partnerství hráčské
postavy s mocnou nehráčskou, která
by jinak byla kvalifikována jako Patron
(nebo to může povolit, ale chtít k tomu
Neobvyklou minulost).

Šestý smysl 3

15 bodů

Nemůžete se na to sice spolehnout,
ale sem tam se vám tak zvláštně naježí
chlupy na zátylku a vy cítíte, že tady
něco nehraje… Kdykoliv vám bude
hrozit přepadení, katastrofa či jiné
nebezpečí, Vypravěč si potají hodí na
vaše Vnímání. Při úspěšném hodu vás

Výhody

Zvláštní omezení

Mimosmyslové vnímání: Vaše
schopnost je součástí psionické síly
Mimosmyslové vnímání (viz str. 255).
-10 %.

Štěstí 3

různé

Štěstí: V každé hodině hry můžete
vzít jeden nepodařený hod, dvakrát jej
zopakovat a potom si vybrat nejlepší
výsledek. To, že chcete použít své Štěstí,
ohlašte ihned po nepovedeném hodu.
V okamžiku, kdy někdo provede jiný
hod, je už na použití Štěstí příliš poz�
dě. Má-li si za vás potají hodit Vypra�
věč (např. aby rozhodl, jestli si něčeho
všimnete), musíte mu použití Štěstí
ohlásit předem. On potom hodí třikrát
a vybere nejlepší výsledek. 15 bodů.
Výjimečné štěstí: Stejné jako výše,
avšak použitelné každých 30 minut.
30 bodů.
Neskutečné štěstí: Stejné jako výše,
avšak použitelné každých 10 minut!
60 bodů.
Štěstí se týká jen vašich vlastních
hodů na úspěch a zranění, nebo hodů
na reakci týkajících se vás, nebo „vněj�
ších“ hodů, které ovlivní vás či vaši
celou družinu, nebo útočných hodů
proti vám (v takovém případě si útoč�
ník hodí třikrát a vybere nejhorší hod).
O Štěstí se nemůžete podělit. Kdyby
se Silák Tom pokoušel vykopnout dveře,
Klikař Bob se nemůže postavit za něj a
předat mu své Štěstí. Musel by se místo
toho pokusit vykopnout dveře sám.
Po použití Štěstí musíte počkat ale�
spoň jednu hodinu reálného času (u
Výjimečného štěstí 30 minut a u Nesku�
tečného štěstí 10 minut), než ho budete
moci použít znovu. Nemůžete použít
Štěstí v 11:58 a potom znovu ve 12:01.
Stejně tak se Štěstí nedá hromadit.
Zkrátka nelze tři hodiny nepoužít Štěs�
tí, a potom jej aktivovat třikrát během
pěti minut.

Zvláštní omezení:

Aktivní: Vaše Štěstí je důsledkem
nějaké nadpřirozené schopnosti ovlá�
dané vůlí. Jeho použití musíte oznámit
ještě před hodem. Nemůžete ho použít
„až bude po všem“ a přehodit tak nepo�
vedený hod. -40 %.
Obranné: Své Štěstí můžete použít
jenom pro opakování hodů na aktivní
obranu, odolání nepříznivým vlivům,
hodům na Zdr při odolávání zranění,
apod. Pokud vás někdo kriticky zasáh�
ne, můžete ho donutit zopakovat hod.
-20 %.
Účelové: Vaše Štěstí se vztahuje pou�
ze na skupinu specifických, spřízněných
činností, například na atletiku, jednání
s lidmi, nebo na dovednosti, které využí�
váte v zaměstnání. Je možné zaměřit se
na „boj“ – takové Štěstí ovlivňuje zbra�
ňové dovednosti, aktivní obranu a hody
na Sil a Obr v boji na tělo; nepomáhá
ale v hodech na Obr kvůli udržení rov�
nováhy, hodech na Zdr kvůli odvrácení
smrti atd. -20 %.

Talent 3

různé

Máte přirozené nadání pro úzce pří�
buzné dovednosti. „Talenty“ existují po
úrovních a dávají následující výhody:

• Bonus +1 za úroveň ke každé
vztažené dovednosti, dokonce i k impli�
citním hodům. To také navýší vaše hod�
noty Vlastností, ale jen pro účely daných
dovedností, tedy je to levný způsob, jak
dobře zvládat určitou skupinu doved�
ností (Všetranní dají přednost přímé�
mu navyšování vlastností).
• Bonus +1 k reakci pro všechny,
kteří vědí o vašem talentu a kteří by
mohli být zaujatí vaším nadáním (pod�
le rozhodnutí Vypravěče). Pro obdržení
tohoto bonusu musíte Talent nějak pro�
kázat – nejčastěji použitím jím ovlivně�
ných dovedností.
• Snížení množství času potřebné�
ho k naučení se ovlivněných dovedností
během hry bez ohledu jak se je učíte.
Ušetřený čas je roven 10% za každou
úroveň Talentu, tedy Přítel zvířat 2 vám
umožní naučit se dovednosti spjaté se
zvířaty za 80% normálního času. To
nemá efekt na cenu vašich dovedností.
Nemůžete mít více než čtyři úrovně
některého talentu. Nicméně překrývají�
cí se Talenty mohou poskytnout bonusy
k dovednostem (pouze) nad +4.

Výhody
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Ceny Talentů:

Cena Talentu závisí na velikosti sku�
piny ovlivňovaných dovedností:
Malá (6 nebo méně vlivněných
dovedností): 5 bodů/úroveň.
Střední (7-12 ovlivněných doved�
ností): 10 bodů/úroveň
Velká (13 nebo více ovlivněných
dovedností): 15 bodů/úroveň
Dovednosti s násobenými speciali�
zacemi jsou jen pro tento účel hodno�
ceny jako jedna dovednost. Když si jed�
nou Talent koupíte, seznam dovedností
v něm je neměnitelný (Výjimka: Vypra�
věč může rozhodnout, že Talent ovliv�
ňuje nové dovednosti, které se objevily
v pozdějších dodatcích GURPS, nebo
nově vymyšlené dovednosti v kampa�
ni, pokud je Talent pro tyto dovednosti
logický).

Příklady Talentů:

Následující Talenty jsou základní a
objevují se v mnoha světech:
Hudební nadání: Hudební nástroj,
Ovlivnění hudbou, Skládání hudby,
Skupinová vystoupení (Dirigování),
Zpěv. Bonus k reakci: kdokoli poslouchá
či kritizuje vaši práci. 5 bodů/úroveň.
Léčitel: Diagnóza, Ezoterická medi�
cína, Fyziologie, Chirurgie, Lékařství,
Léky, První pomoc, Psychologie a Vete�
rina. Bonus k reakci: pacienti, minulí i
současní. 10 bodů/úroveň.
Manipulátor: Diplomacie, Etiketa,
Herectví, Hodování, Odhalování lží,
Politika, Protřelost, Řečnictví, Sexap�
peal, Velení, Výřečnost, Zastrašování,
Žebrání. Bonus k reakci: umělci, politi�
ci, obchodníci atd. - ale jen tehdy, když
jimi nezkoušíte manipilovat. 15 bodů/
úroveň.
Matematická schopnost: Analýza
trhu, Astronomie, Finančnictví, Fyzika,
Inženýrství, Kryptografie, Matematika,
Účetnictví. Bonus k reakci: Technici a
vědci. 10 bodů/úroveň.
Nadaný umělec: Fotografování,
Klenotnictví, Kožedělectví, Šití, Umě�
ní. Bonus k reakci: Všichni, kdo kupují
nebo kritizují vaši práci. 5 bodů/úroveň
Obchodní prozíravost: Administrati�
va, Analýza trhu, Ekonomika, Finanč�
nictví, Hazardní hry, Obchodování,
Propaganda, Účetnictví. Bonus k reakci:
Každý, kdo s vámi obchoduje. 10 bodů/
úroveň.
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Přítel zvířat: Balení, Jezdectví, Sokol�
nictví, Veterina, Vozka, Zacházení se
zvířaty. Bonus k reakci: Všechna zvířata.
5 bodů/úroveň.
Řemeslník: Elektrikařina, Inženýr�
ství, Kamenictví, Kovařina, Mechanika,
Oprava elektroniky, Strojařina, Tesaři�
na, Zbrojířství. Bonus k reakci: každý,
pro koho pracujete. 10 bodů/úroveň.
Zahradnický talent: Biologie, Bylin�
kářství, Přírodověda, Rolnictví, Zahrad�
nictví. Bonus k reakci: Zahradníci a vní�
mající rostliny. 5 bodů/úroveň.
Zálesák: Kamufláž, Mimikry, Navi�
gace, Přežití, Přírodověda, Rybářství,
Stopování. Bonus k reakci: objevitelé,
milovníci přírody a podobní. 10 bodů/
úroveň.

Nové talenty

S Vypravěčovým svolením můžete
vytvářet nové talenty s relevantními
dovednostmi. Nicméně Vypravěč roz�
hoduje, které dovednosti tam skutečně
patří a kolik bude Talent stát. Talent
obvykle obsahuje uvěřitelné dovednos�
ti, které mohou být vrozené. Například
talenty související se sportem dáva�
jí smysl – mnozí atleti skutečně mají
takový dar – ale Vypravěč může zakázat
Ninja talent nebo Talent na zbraně (ale
viz Mistr zbraně, str. 99).

Telekineze 3/1 4

5 bodů/ úroveň

Můžete pohybovat předměty bez
toho, abyste se jich dotýkali. Vlastně
ovládáte neviditelnou sílu, která v určité
vzdálenosti jedná podle vašich myšlen�
kových pokynů. Specifikujte, jak se to
děje: na výběr je magnetismus, psionic�
ká psychokineze, sci-fi „vlečný paprsek“
nebo nadpřirozený „poltergeist“.
Můžete vzdálenými věcmi manipu�
lovat podobně, jako byste je uchopo�
vali párem rukou se Silou rovnou vaší
úrovni Telekineze. Můžete pohybovat
jakýmkoli předmětem, na jaký máte
sílu, a to stejnou Pohyblivostí, jaká je
vaše úroveň Telekineze podle úprav
naložení (viz Zatížení a pohyblivost, str.
17). Bez ohledu na úroveň je maximál�
ní dosah 10 metrů. Pro úpravu dosahu
použijte Prodloužený dosah (str. 106)
nebo Snížený dosah (str. 115).
Telekineze vyžaduje stálé soustředě�
ní. V boji to znamená, že musíte použít
manévr Soustředění. Vaše schopnost
pak umožní jeden běžný manévr, jako

Výhody

byste použili odtělesněný pár rukou ve
vašem dosahu: manévr Příprava pro
uchopení, manvr Pohyb pro zvedání
a přemístění a manévr Útok k hození
nebo zachycení nebo přímého úderu
atd.
Příklad: V boji provedete ve svém
tahu manévr Soustředění a řeknete, že
vaše telekineze provede manévr Útok,
abyste vytrhli pistoli z ruky nepřítele.
Následující kolo se opět soustředíte a
určíte, že budete mířit nebo vyčkávat
s namířenou zbraní na nepřítele, zaúto�
číte s ní rovnou, nebo si ji necháte při�
nést do ruky.
Nejsou potřeba žádné hody pro
běžné zvedání a pohyb. Pro složitější
situace může Vypravěč vyžadovat hod
na Obr nebo Dovednost. V situacích,
kdy byste měli házet na Sil, použijete
místo ní úroveň Telekineze.
Vše zatím počítá s tím, že používáte
Telekinezi na úkony v nějaké vzdálenos�
ti od vás. Telekineze vám může skrytě
vypomáhat s takovými Dovednostmi
jako jsou Hazardní hry(obzvláště při
podvádění!), Odemykání zámků nebo
Chirurgii. Obecně jakákoli činnost, kte�
rá může být zvýhodněna pomocí Velké
manuální zručnosti (str. 59) vám přidá
+4, pokud uspějete v hodu na Int při
používání Telekineze. Neúspěch může
vést k postihu, pokud tak Vypravěč roz�
hodne.
Chytání a údery: Můžete Telekinezi
využít k přímému útoku na nepříte�
le. Abyste ho zasáhli, házejte na Obr
nebo Dovednost z neozbrojeného boje.
Nepřítel se brání, jao by byl napaden
neviditelným útočníkem (viz Viditelnost, str. 394). Pokud ho chytáte, opo�
nent nemůže sílu chytnout, ale může ji
zkusit prolomit – a pokud také on ovlá�
dá Telekinezi, může po manévru Sou�
středění použít místo své síly úroveň
Telekineze. V příštím kole poté, co jste
nepřítele chytili, ho můžete zvednout
ze země pomocí použití Pohybu, pokud
máte dostatečnou úroveň Telekineze
pro zvedání jeho váhy. On ve své pozi�
ci nemůže dělat nic, k čemu potřebu�
je kontakt se zemí (utíkat, ustupovat
apod.), ale může provést kteroukoli
jinou akci, která je při chycení možná.
Házení: Použitím pschokinetické�
ho impulsu na zlomek vteřiny můžete
házet předměty rychleji (a dál), než

jak s nimi můžete pohybovat. Proveď�
te manévr Soustředění a pak Útok.
Funguje to stejně, jako byste používali
k házení vaši Sil rovnou úrovni Teleki�
neze. Pro zásah házejte na Házení nebo
dovednost Vrhání zbraně v závislosti na
objektu, který hážete. Pro určení 1/2P a
maximálního dosahu použijte vzdále�
nost mezi objektem (ne vámi!) a cílem,
pro účely postihu za vzdálenost použijte
součet vzdáleností mezi vámi a objek�
tem a objektem a cílem. Když něco
hážete, „Pouštíte vaše telekinetické
sevření a musíte znovu provést manévr
Příprava k novému uchopení.
Levitace: Pokud máte dostatečnou
úroveň Telekineze k unesení vlastní
váhy, můžete levitovat. Proveďte mané�
vr Soustředění a použijte vaši Telekinezi
k manévru Pohyb na vaše vlastní pohá�
nění. Pro opravdové psychokinetické
létání si vezměte Létání (str. 56) s ome�
zením Psychokinetická (níže).

Zvláštní omezení

Magnetická: Vaše Telekineze pracu�
je jako „super magnetismus“ a účinkuje
jen na železité kovy: železo (včetně oce�
li), nikl a kobalt. -50%.
Psychokinetická: Vaše schopnost je
spučástí psionické síly Psychokineze
(viz str. 256). To ji činí spíše duševní (3)
než tělesnou (1). -10%.
Viditelná: Vaše telekinetika není
neviditelnou silou, ale odtělesněnou
rukou, tryskajícím „vlečným paprskem“
apod. Proti ní s ostatní mohou lehčeji
bránit (nepoužívají pravidla Viditelnosti). -20%.

Telekomunikace 1/3 5

Různé

Můžete komuniovat na velké vzdá�
lenosti bez toho, abyste promluvili
nahlas. Můžete posílat slova rychlos�
tí běžné řeči nebo obrázky rychlostí,
jakou byse je kreslili. Pro navázání spo�
jení je třeba vteřina soustředění a hod
na Int. Poté už žádné soustředění není
potřeba. Můžete udržovat více spojení
zároveň, ale získáváte na každý další
kontakt postih -1 k hodu na Int.
Telekomunikace funguje dokonce
i ve velmi hlučném prostředí, ačkoli
rušení stále může znečišťovat váš sig�
nál. Pokud má někdo přslušn vybavení,
může vás zacílit, přerušit nebo odpo�
slouchávat. To vyžaduje hod na Použí�
vání elektroniky (Komunikace), pokud
jde o elektronický signál, Používání
elektroniky (Psychotronika) pro psio�
nický signál atd.
Každý druh telekomunikace je
zvláštní výhoda s vlastními přínosy a
postihy. Některé podoby mají omeze�
ný dosah, který můžete rozšířit pomo�
cí Prodloužený dosah (str. 106) nebo
Snížený dosah (str. 115).
Infračervená komunikace: Dorozu�
míváte se pomocí modulovaného infra�
červeného paprsku. Základní dosah je
500 metrů v přímém směru v dohledu.
Krátký dosah a požadavek na zrako�
vý kontakt činí odposlech nebo rušení
v běžných podmínkách skoro nemož�
ným. Můžete se dorozumívat pouze
s těmi, kdo mají tuto výhodu nebo
infračervený komunikátor. 10 bodů.
Laserová komunikace: Dorozumívá�
te se pomocí modulovaného laserového
paprsku. Základní dosah je 50 km v pří�

Telekineze: ovládáte neviditelnou sílu, která
v určité vzdálenosti jedná podle vašich
myšlenkových pokynů. Specifikujte, jak se to
děje. Na výběr je magnetismus, psionická
psychokineze, sci-fi „vlečný paprsek“ nebo
nadpřirozený „poltergeist“.

Výhody

mém směru v dohledu. Přímý paprsek
a požadavek na čistou viditelnost je
činí pro odposlech nesmírně obtížné.
Můžete se dorozumívat pouze s těmi,
kdo mají tuto výhodu nebo laserový
komunikátor. 15 bodů.
Přímé spojení: Můžete předávat
myšlenky ostatním přímo pomocí ma�
gie, psioniky či jiných exotických způ�
sobů (musíte určit!). Ostatní mohou
přijímat zprávy, i když danou výhodu
nemají. Dosah je teoreticky neohrani�
čen, ale hod na Int dostává postihy pod�
le Úprav velkých vzdáleností (str. 241).
Pokud nemůžete vidět či jinak vnímat
vašeho příjemce, dostáváte navíc postih
-1, pokud jde o příslušníka rodiny, blíz�
kého přítele či milovaného člověka,
-3 za běžného přítele či známost a -5
za někoho, koho jsme jen potkali. 30
bodů.
Rádio: Dorozumíváte se pomocí
rádiových vln. Základní dosah je 10
mil. Váš signál vychází všemi směry, ale
protože můžete měnit frekvence, pro
odposlech je vyžadován hod na Práci
s elektronikou (Komunikace). Výhodou
také je, že můžete přijímat AM, FM, CB
a další běžné rádiové signály pomocí
hodu na Int (trvá jednu vteřinu). „Zvu�
ky“ vydávané světlem na rádiových
frekvencích a neodstíněná elektronika
mohou signálu překážet. Rádio vůbec
nefunguje pod vodou. 10 bodů.

Zvláštní vylepšení

Krátkovlnné: Toto je možné jen pro
rádio. Umožňuje vám odrážet vaše
signály od ionosféry planety (pokud
nějakou má) a tak přenášet signál
(nebo ho přijímat) na kterékoli místo
na planetě. Povšimněte si, že sluneční
záření, počasí apod. může přerušit vaši
komunikaci. +50%.
Plošné vysílání: Toto vylepšení je
možné jen pro Přímé spojení. Umožňu�
je poslat vaše myšlenky všem ve vašem
dosahu vysílání. To vyžaduje hod na Int
s úpravou pro vzdálenost vašeho zamýš�
leného dosahu plus další -4. +50%.
Univerzální: Vaše zprávy jsou auto�
maticky překládány do jazyka příjemce.
Vypravěč může omezit toto vylepšení
na ty, kdo mají pokročilou technolo�
gickou úroveň, nebo to povolit jen pro
Přímé spojení. +50%.
Vizuální: Nejste omezení jen na
jednoduché obrázky! Můžete přená�
šet obrazový záznam všeho, co vidíte,
v reálném čase. +40%.
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Zvláštní omezení:

Jednoduché: Nemůžete vysílat řeč
nebo obrazy. Můžete vysílat pouze jed�
nodché kódy (např. Moresovu abecedu)
nebo obecné nálady či pocity v případě
Přímého spojení. -50%.
Pouze přijímač: Můžete přijímat, ale
ne vysílat. Toto omezení není možné
pro Přímé spojení. -50%.
Pouze vysílač: Můžete vysílat, ale ne
přijímat. Toto omezení není možné pro
Přímé spojení. -50%.
Rasové: Vaše schopnost funguje
jen pro vaši nebo velmi podobné rasy,
podobně jako u Čtení myšlenek (str. 69).
-20%.
Telepatické: Vaše schopnost je sou�
částí psionické síly Telepatie (viz str.
257). -10%.

Teleskopický zrak 14

5 bodů/úroveň

Terénní
přizpůsobivost 14
0 nebo 5 bodů

Nemáte postihy za Obr nebo Pohyb�
livost pro určitý druh nestabiního teré�
nu: led, písek, sníh atp. Cena se odvíjí
od druhu přizpůsobivosti:

Můžete „přibližovat“ očima, jako
byste používali dalekohled. Každá úro�
veň vám umožní ignorovat postih -1
k hodu na zrak, nebo -2 za vzdálenost
při míření, když se zaměřujete na jeden
cíl. Tato schopnost také slouží jako tele�
skopické vidění a dává +1 k přesnosti za
míření při útocích na dálku, pokud jste
provedli manévr Míření po dobu toli�
ka vteřin, kolik je váš bonus (viz Dalekohledy v Příslušenství palných zbraní,
str. 411).
Výhody této schopnosti se nesčítají
s technologickými pomůckami, jako
jsou dalekohledy nebo puškohledy.
Pokud máte obojí, musíte se rozhod�
nout, co z toho použijete.

Tuto schopnost si musíte koupit
zvlášť pro každý druh terénu.

Zvláštní omezení

Těžko omráčit 1

Bez zaměřování: Váš zorný úhel
je široký a není zaměřen na útočení
na dálku. V boji nezískáváte bonus za
Přesnost. -60%.

Teplotní tolerance 1

1 bod/úroveň

Každá postava má svoji teplotní
„zónu pohodlí“, ve které netrpí žádný�
mi účinky nemocí (jako ztráty ZB a BÚ)
kvůli horku nebo chladu. Pro obyčejné�
ho člověka je rozpětí 12° a pohybuje
se mezi 1°C a 32°C. Pro ostatní rasy
může mít tato zóna střed kdekoli, ale
je to znak za 0 bodů, pokud není zóna
větší než 55°. Větší zóna už je výhodou.
Každá úroveň Teplotní tolerance přidá�
vá stupeň Zdraví x 5/9 (zaokrouhlujte
dolů) k vaší zóně pohodlí, který může
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být v kterémkoli směru podle vašeho
přání mezi „chladným“ a „horkým“
pólem vaší zóny.
Teplotní tolerance neuděluje žádné
zvláštní redukce pro útoky mrazem
nebo ohněm, pokud se samotný útok
neprojevuje změnou okolní teploty.
Zkrátka vám nemůže pomoci, pokud je
měněna vaše tělesná teplota.
V realistických kampaních může
Vypravěč povolit Teplotní toleranci 1
nebo 2 pro obyčejné lidi. Nicméně vyš�
ší úrovně této výhody jsou přístupné
odlišným rasám se srstí nebo velkými
zásobami tuku.

Jste normálně schopni pohybu po
určitém typu nestabilního terénu bez
postihu, ale když se pohybujete po pev�
né zemi, dostáváte takový postih k Obr
a Pohyblivosti, jaký by většina postav
dostávala na vámi zvoleném nestabil�
ním terénu. 0 bodů.
Můžete normálně fungovat s plnou
Obr a Pohyblivostí jak na pevném pod�
loží, tak na jednom typu nestabilního
terénu. 5 bodů.

2 body/úroveň

Není lehké vás omráčit. Za každou
úroveň výhody Těžko omráčit dostává�
te +1 k hodům na Zdr, kdykoliv budete
odolávat ztrátě vědomí – ať už kvůli zra�
nění, lékům či ultramoderním zbraním
– a nadpřirozeným schopnostem způ�
sobujícím bezvědomí. V realistické hře
nejspíš Vypravěč omezí výhodu jen na
dvě úrovně – Těžko omráčit 1 nebo 2.

Těžko zabít 1

2 body/úroveň

Zabít vás, to chce opravdové umě�
ní. Za každou úroveň výhody Těžko
zabít dostáváte +1 k hodům na Zdr
pro účely přežití se zápornými ZB; a
ke všem hodům na Zdr, kde neúspěch
značí jistou smrt (infarkt, jed, atd.).

Výhody

Pokud vyváznete jen díky tomuto
bonusu, zhroutíte se k zemi zdánlivě
mrtví (nebo rozbití), ale během obvyklé
doby opět přijdete k sobě – viz Zotavení
se z bezvědomí (str. 423). Úspěšný hod
na Diagnózu (u strojů na Mechaniku)
odhalí, že jste stále naživu.
Příklad: Bruno má Zdr 12, 15 ZB
a Těžko zabít 4. Utrží poškození za 45
bodů, což ho srazí na -30 ZB. Musí si
dvakrát hodit na přežití: jeden hod za
-15 ZB druhý za -30 ZB. Při prvním
hodu mu padne 11, při druhém však
14. Normálně by zemřel (má Zdr 12),
ale díky výhodě Těžko zabít 4 vyvázne
(12 + 4 = 16). Omdlí a jeho nepřátele ho
nechají na pokoji v domnění, že je po
něm. Asi o den později Bruno přijde ke
vědomí – je zraněný, ne však mrtvý.
V realistické hře nejspíš Vypravěč
omezí tuto výhodu jen na dvě úrovně
– Těžko zabít 1 nebo 2.

Tichost 14

5 bodů/úroveň

Umíte se pohybovat a dýchat
nehlučně. Získáváte bonus +2 za kaž�
dou úroveň Plížení, když se nepohybu�
jete, nebo +1 při pohybu (dokonce i se
zbrojí atp.). Tyto bonusy pomáhají jen
ve tmě nebo proti zvukovým zařízením,
slepým stvořením a jiným, které při hle�
dání vás používají sluch.

Tlaková tolerance 14

5 nebo 15 bodů

Každá postava má svůj „přirozený
tlak“. Pro lidi je to tlak zemské atmo�
sféry („1 atmosféra“). Každý přirozený
tlak, který se liší od 1 atmosféry, je rys
za 0 bodů, ale když budete chtít přežít
po delší dobu v širším rozsahu tlaků,
budete potřebovat výhodu. Tento rys
existuje na třech úrovních:
Tlaková tolerance 1: Můžete pobývat
v tlaku, který se od toho přirozeného liší
až desetinásobně (to umožňuje lidem
přežít na většině pozemských kontinen�
tálních šelfů). 5 bodů.
Tlaková tolerance 2: Dokážete ustát
tlakový rozdíl, který váš přirozený tlak
převyšuje stonásobně (což umožňuje
lidem pobývat kdekoli v pozemských
oceánech kromě nejhlubších příkopů).
10 bodů.

Tlaková tolerance 3: Na důsledky
vysokých tlaků jste imunní. 15 bodů.
Tlaková tolerance vám umožní
ustát stálý vnitřní tlak s ohledem na stá�
lý a stejný tlak vnější. Toto chrání před
útoky, které přetvářejí okolní tlak, nebo
drtí celé tělo, ale nechrání před lokálními nebo krátkodobými tlakovými
výkyvy. V podstatě tedy tato tolerance
neumožňuje odolávat drtivým útokům
nebo účinkům výbuchů.
Obvykle se Tlaková tolerance pojí s
výhodou Zapouzdřený (str. 82), ale není
to vyžadováno.

Tlapy 14

Různé

Máte tlapy, pařáty nebo jiné zvířecí
končetiny. Tato výhoda se vztahuje na
všechny ruce i nohy. Můžete ji použít
klidně jen pro některé končetiny, ale
nedostanete za to žádnou slevu. Druhy
tlap jsou různé:
Dlouhé pařáty: Spáry tak obrovské,
že připomínají čepele vyrůstající z vaše�
ho těla! Zacházejte s nimi stejně jako
s Pařáty (níže), akorát zvyšte poškození
o +1 za každou kostku. Např. z 2k-3 se
stane 2k-1. 11 bodů.

Kopyta: Tvrdá kopyta podobná tře�
ba těm koňským. K poškození způso�
benému kopem přidává +1 za každou
kostku. Také dává +1 k RP na chodi�
dlech (nikde jinde). 3 body.
Ostré drápy: Krátké drápy, například
kočičí. Mění poškození způsobené úde�
rem nebo kopem z tupého na sečné.
5 bodů.
Pařáty: Delší ptačí pařáty – až 30
cm dlouhé. Mění poškození způsobené
úderem nebo kopem z tupého na sečné
nebo bodné (určete před hodem na zra�
nění). 8 bodů.
Tupé drápy: Kratičké drápy, jaké má
například pes. K poškození způsobené�
mu úderem nebo kopem přidávají +1
za každou kostku. 3 body.

Trojrozměrná orientace

viz Absolutní orientace, str. 34

Troufalec 3

15 bodů

Ve vyhrocených situacích se na vás
usmívá Štěstěna! Kdykoliv se vrhnete
do zbytečného nebezpečí (rozhoduje
Vypravěč), dostanete +1 ke všem doved�
nostním hodům. Padne-li vám v těchto
hazardérských chvílích kritický neú�
spěch, můžete si klidně hodit znovu.
Příklad: Tlupa pouličních hrdlořezů
po vás začne pálit automatickými zbra�
němi. Když se přikrčíte za zídku a střel�
bu jim z krytu oplatíte, Troufalec vám
ničím nepomůže. Ale jestli zídku pře�
skočíte a s křikem za rtech se vrhnete
vstříc svištícím střelám, získáte všechny
uvedené bonusy!

Tunelování

14

30 bodů + 5 bodů za každý bod
Pohyblivosti v tunelu

Umíte se provrtávat skrze zemi a
skálu, zanechávajíce za sebou drť. Ces�
ta za vámi je pro vás dost velká na to,
abyste tam mohli kráčet. Skrze skálu se
pohybujete polovinou vaší Pohyblivosti
v tunelu. Vypravěč může také určit, že
se za vámi tunel zhroutí. K vykopání
stabilního tunelu házejte každou minu�
tu proti nejvyšší hodnotě buď Inženýr�
ství (Hornictví), Prospektorství -3 nebo
Int-4. To může být upraveno v závislosti
na tvrdosti skály nebo jemnosti hlíny.
Každé zpomalení Pohyblivosti v tunelu
na polovinu vám k hodu přidá +1.

Výhody
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Tvarozměna 14

různé

Umíte se fyzicky proměnit do jedné
nebo více různých podob vedle vaší vro�
zené. Pro přeměnu mezi nimi se musí�
te 10 vteřin soustředit. Pro urychlení
potřebujete Zkrácený čas (str. 108).
Únava, zranění, zmrzačení a nepří�
mé útoky se přenášejí i mezi podobami
– ačkoli ZB a BÚ se proporcionálně
upraví podle množství v nové podobě.
Například pokud jste utrpěli poškoze�
ní 10 ZB a zlomeninu nohy v podobě,
která má 20 ZB, budete mít poškození
5 ZB a zlomenou nohu v podobě, která
má jen 10 ZB celkem.
Pokud jste sraženi do bezvědomí
nebo zabiti, okamžitě se přeměníte do
vaší vrozené podoby (která je také v
bezvědomí nebo mrtvá). Navíc si musí�
te navíc určit jeden běžný a rozumný
vnější vliv, který vás dokáže vrátit do
vrozené podoby proti vaší vůli. To může
poukázat na původ výhody: je to kouz�
lo Rozptyl magii, pokud je schopnost
magická, exorcismus, pokud je spiri�
tuální, silné magnetické pole, pokud je
technologická, atd.
Tvarozměna se objevuje dvěma roz�
dílnými způsoby: Alternativní podoba a
Morfóza.

Alternativní podoba

různé

Podobně jako vlkodlak v lidové slo�
vesnosti můžete převzít vedle své původ�
ní podoby ještě jinou. Ta může být pod�
le dodaných bodů čímkoliv: humanoid,
robot, zvíře apod. Vytvořte vaši Alterna�
tivní podobu jako rasovou šablonu (str.
260); samozřejmě ji umíte „vyvolat“ a
„zrušit“. Tato šablona nemusí být zcela
„vyplněná“. Například pokud si přejete
ve zvířecí podobě zachovat lidskou inte�
ligenci, budete se přeměňovat v šablo�
ně, která nemá položku Inteligence
vyplněnou podle daného zvířete (i když
nepřítomnost nízké Int zvýší bodovou
hodnotu šablony a tím i hodnotu Alter�
nativní podoby). Vypravěč má poslední
slovo v tom, které šablony jsou jako
Alternativní podoby povolené.
Když je podoba vyvolána, rasová
šablona se vymění s vaší vrozenou raso�
vou šablonou. Používejte její rasové
rysy – úpravy vlastností, rasové výhody
a nevýhody atd. – místo těch ve vaší
vrozené rasové šabloně. Osobní rysy
(včetně úrovně vlastností, výhod, nevý�
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hod a dovedností přesahujících rasový
průměr) jsou nezměněny, ačkoli úrov�
ně dovedností jsou uvlivněny změnami
v základních hodnotách vlastností.
Pokud má rasová šablona Alterna�
tivní podoby konfliktní rysy s vaší vro�
zenou šablonou, Alternativní podoba
má přednost. Například pokud se stá�
váte delfínem s Žádnými končetinami,
dočasně ztratíte všechny výhody, které
byly ovlivňovaly vaše ruce, jako je např.
Velká manuální zručnost, dokud jste v
podobě delfína – a některé dovednosti
(jako např. Otevírání zámků) budou v
podstatě neužitečné, i když si je pama�
tujete.
Pokud máte jen jednu Alternativní
podobu, to stojí 15 bodů, pokud není
alternativní rasová šablona dražší než
vaše vrozená šablona. Pokud dražší je,
stojí to 15 bodů plus 90 % rozdílné ceny
mezi vaší vrozenou a Alternativní podo�
bou.
Pokud máte více Alternativních
podob, zaplaťte plnou cenu za nejdražší
podobu. Levnější podoby stojí po 15
bodech. Nejmenší cena za Alternativní
podobu je pořád 15 bodů.
Příklad: Rozvažte čtyři rasové šab�
lony: -100bodové „roztomilé stvoření“,
0-bodový člověk, 80-bodové žravé zvíře
a 100-bodový troll. Člověk proměňující
se do roztomilého stvoření zaplatí 15
bodů, protože to stojí méně než vroze�
ná bodová hodnota. Roztomilé stvoře�
ní, které se chce přeměnit ve člověka,
platí 15+(0,9x100)= 105 bodů, protože
lidská rasová šablona je o 100 bodů
dražší než jeho vlastní. Člověk, který se
chce proměňovat ve trolla, musí zapla�
tit 15+(0,9x100)=105 bodů. Člověk, kte�
rý by chtěl všechny z uvedených šablon,
by platil plnou cenu za nejdražší z nich,
tedy za trola se 105 body. Žravé zvíře a
Roztomilé stvoření by stáli minimum
15 bodů. Celková cena by tedy byla 135
bodů.
Dlaci: K vytvoření klasického „dla�
ka“ začněte těmi rysy, které jsou spo�
lečné oběma podobám: Nakažlivý útok,
Zranitelnost (stříbro) atd. – jako osobní
rysy. Pak nakupte zvířecí šablonu jako
Alternativní podobu. Protože většina
zvířat má bodovou hodnotu 0 nebo
nižší, obvykle to stojí 15 bodů, ale sil�
ná zvířata (jako medvědi nebo tygři)
mohou stát více. Pokud je zvířecí podo�
ba divoká, šablona bude obsahovat rysy

Výhody

jako Berserk, Zvířeckost a Krvelačnost.
Na závěr použijte k Alternativní podobě
omezení jako Neovladatelný (str. 116),
Pouze v nouzi (str. 112) a Samovolný
(str. 115). Pokud se umíte proměňovat
jen při úplňku, přidejte ještě omezení
Spoušť (str. 115) za -40%.
Tvar měnící rasy: Pokud vytváříte
celou rasu, která má Alternativní podo�
bu, vyřešte tuto podobu až na konec.
Sečtěte všechny rasové rysy mimo
Alternativní podobu, odečtěte tuto
hodnotu od šablony, ve kterou se rasa
mění, a použijte rozdíl k vypočítání
hodnoty Alternativní podoby. Přidejte
cenu Alternativní podoby k ostatním
rasovým schopnostem k určení celkové
ceny rasy.
Příklad: Lesní trpaslíci se mohou
proměňovat v medvědy. Bez Alter�
nativní podoby má Lesní trpaslík
hodnotu 25 bodů. Šablona medvěda
stojí 125 bodů. Rozdíl je 125-25=100
bodů, tedy cena Alternativní podoby je
15+(0,9x100)=105 bodů. To dává celko�
vou hodnotu šablony Lesního trpaslíka
105+25=130 bodů.

Zvláštní omezení

Kosmetická: Dokážete jen přijmout
druhý odlišný vzhled bez změny schop�
ností nebo rasové šablony. -50%

Morfóza

různé

Tato schopnost je podobná Alterna�
tivní podobě, ale není omezená rasový�
mi šablonami. Můžete přijmout jakoukoli rasovou šablonu v rámci jistých
omezení.
Za prvé, rasová šablona musí existo�
vat ve vašem světě. Vypravěč může sám
vytvářet šablony, nebo je může převzít
z GURPS manuálů pro světy, ale vy si
nemůžete vymyslet naprosto novou
rasovou šablonu jen pro účely Morfózy
(ale můžete upravovat už existující).
Za druhé se musíte proměňovat
v živou bytost nebo něco jako živou
bytost, jako je třeba upír. Přeměna ve
stroj vyžaduje zvláštní vylepšení.
Nakonec musí být celková hodnota
šablony v mezích, jaké určuje množství
bodů ve vaší Morfóze.
Pokud se chcete přeměňovat do
šablony, která není dražší než vaše vro�
zená šablona, Morfóza stojí 100 bodů.

To zpřístupňuje mnoho možných
podob – ale nic mocnějšího, než je vaše
vrozená podoba. Pro lidi to jsou kočky,
hmyz, sovy a vlci. Pokud se chcete pře�
měňovat v něco silnějšího, přičtěte roz�
díl mezi maximální hodnotou požado�
vané šablony a hodnotou vaší vrozené
šablony k základu 100 bodů. Například
člověk, který se chce proměňovat na
základě 75bodové šablony, zaplatí 175
bodů za Morfózu. Můžete tuto hodnotu
zvyšovat na základě získaných charak�
terových bodů.
Můžete se také proměňovat v bytos�
ti či podoby, které vidíte, nebo se jich
dotýkáte, pokud jeho rasová šablona
nepřekračuje vaše maximum. Když se
do podoby proměníte, můžete zkusit
si ji zapamatovat pomocí minutové�
ho soustředění. To vám umožní se do
podoby změnit, kdykoli si to budete
přát. Můžete se naučit tolik podob,
kolik je vaše hodnota Int. Pokud je vaše
„paměť“ zaplněna, musíte některou
starší podobu podle vaší volby zrušit a
naučit se místo ní novou.
Stejně jako u Alternativní podoby
také zde rasová šablona překryje vaše
vrozené schopnosti, ale můžete klidně
opomenout některé rasové nevýhody
(jako např. Zvířeckost) a vždy si můžete
zvolit vynechání úpravy rasové Int a
použít vaši vlastní Int. Takové změ�
ny zvyšují hodnotu zvířecích šablon,
které jsou díky nízké inteligenci levné.
Pokud to chcete používat, budete mož�
ná muset utratit více než jen základních
100 bodů za Morfózu.
Morfóza zahrnuje i schopnost jen
kosmetických úprav. To vám umožňuje
vytvořit ze sebe dvojníka už existujícíhi
jedince v určité rase. Můžete to vždy
učinit s osobou, v jejíž přítomnosti se
nacházíte, ale pokud si ho chcete zapa�
matovat, musíte tomu věnovat část
své paměti. S dostatkem bodů v Mor�
fóze můžete také vzhled vylepšovat.
Například 115 bodů v Morfóze by vám
umožnilo měnit vzhled od Děsivého po
Pohledného. Kosmetické změny stále
vyžadují obvyklých 10 vteřin.
Tvar měnící rasy: Příslušníci rasy se
schopností Morfózy musí odečíst hod�
notu Morfózy od své ceny rasy, když
určují, jaké podoby umí přijmout.
Příklad: Modrý sliz má rasovou
schopnost Morfózy za 125 bodů –
základní schopnost plus 25 bodů navíc.

To mu umožňuje přijmout podoby, kte�
ré jsou vzhledem ke vrozené šabloně o
25 bodů dražší. S ostatními rysy je jeho
celková hodnota 175 bodů. Nicméně
bez Morfózy je jeho rasová šablona
za 175-125=50 bodů. Se svou zvláštní
kapacitou 25 bodů se Modrý sliz může
proměňovat ve stvoření s hodnotou až
75 bodů.

Zvláštní vylepšení

Neomezená: Můžete se přeměnit v
cokoli, co Vypravěč definuje v rasových
šablonách. To vám umožňuje se promě�
ňovat v roboty, vozidla atd. Stejně jako
v živé bytosti. Nejběžnější neživé před�
měty – jako jsou cihly nebo toustovače
– stojí 0 a méně bodů. S Vypravěčovým
svolením se můžete v takové věci pře�
měnit bez potřeby zvláštní rasové šab�
lony. +50%.

Zvláštní omezení

Kosmetická: Dokážete pouze měnit
svůj vnější vzhled. Schopnosti ani raso�
vá šablona se nemění. -50%.
Zachování hmoty: všechny vaše
podoby mají stejnou váhu. Pokud vaše
vrozená váha vybočuje z normální raso�
vé váhy dané rasy, nemůžete se v tuto
rasu přeměnit. Vypravěč by měl být v
této otázce nemilosrdný – žádné 75kilo�
vé myši nebo sloni! -20%
Zachování tvarů: Můžete se pře�
měňovat do podob se stejným počtem
končetin, rozvržením těla, postojem
apod., jako má vaše vrozená podoba.
To umožňuje lidem s Morfózou přemě�
ňovat se ve všechny humanoidy (tedy
elfy i obry), vlkům zase do čtyřnohých
horizontálních tvorů, ptačí Morfóza ve
všechny ptáky. -20%.

Ultrazrak 14

0 nebo 10 bodů

Dokážete vidět ultrafialové světlo
(UV). Sluneční UV je přes den přítom�
no v atmosféře dokonce i při oblačnos�
ti, ale je zastaveno sklem nebo pevnou
překážkou (země, kámen atd.). Fluo�
rescenční lampy také produkují UV. S
Ultrazrakem vnímáte mnohem více
barev než obyčejně. To vám umožňuje
přesněji rozlišovat linie, nacházet smít�
ka prachu, stopy barviva apod. Také
umožňuje rozlišit minerály a rostliny.
Získáváte +2 ke všem hodům na zrak
s přítomností UV světla, také pro hody
na Soudní analýzu, Pozorování a Pro�
hledávání při pátrání po klíčových či

Výhody

skrytých předmětech.
V noci je přítomno malé množství
UV záření z hvězd. Nedovoluje vám to
vidět v temnotě, ale redukuje postih za
tmu o 2 (dá se sečíst s Nočním vidě�
ním). UV světlo proniká pod vodní hla�
dinu hlouběji než běžné spektrum (ale
v naprosté tmě jste slepí jako kdokoli
jiný). Cena záleží na vašich vlohách:
Můžete vnímat pouze UV záření a
uvnitř budov či v podzemí nebo kde�
koli, kde není UV přítomno (i když jiné
světlo ano), jste slepí: 0 bodů.
Jste schopni vnímat běžné i UV
záření: 10 bodů.

Univerzální
zažívání 14

5 bodů

Máte obdivuhodně přizpůsobivé
zažívací procesy, které dokáží získat
výživné látky z jakékoli netoxické živo�
čišné nebo rostlinné hmoty, ať je jakkoli
fantaskní nebo cizí. Umožňuje vám to
žít z věcí, které neublíží, ale obyčejně by
byly bez výživné hodnoty. Neposkytuje
žádnou zvláštní odolnost na jedy, pro ni
si pořiďte Odolnost (str. 80). Další strán�
kou této schopnosti je, že můžete rychle
a bezpečně zničit netoxické organické
důkazy jednoduše tak, že je sníte!

Upíří kousnutí 14

30 bodů + 5 bodů
za každý odsátý ZB

Umíte kousnout lidi a vysávat jejich
životní energii a tak uzdravovat svá
vlastní zranění. Můžete tak učinit jen v
případě, že je oběť bezbranná (znehyb�
něná, omráčená, v bezvědomí apod.),
v sevření nebo dobrovolná. Pokud má
zbroj, váš útok kousnutím musí pro�
razit RP. Jakmile se vám to podaří,
můžete vysávat jeden ZB za každou
vteřinu. Za každé tři vysáté ZB si vylé�
číte jeden svůj ZB nebo BÚ (podle vaší
volby). Nemůžete navýšit ZB nebo BÚ
nad vaše maximum.
Takové Upíří kousnutí stojí 30
bodů. Můžete si přikoupit zvýšené sání,
5 bodů za každý další ZB, který vysajete
během jedné vteřiny. Například vysátí
10 ZB za vteřinu by stálo 75 bodů.
Umíří kousnutí vám také umožňuje
zaútočit v boji bez toho, abyste se krmili.
Platí pro ně stejné parametry jako pro
Zuby (Ostré zuby) nebo Zuby (Ostrý
zoban) (str. 91) – podle vašeho rozhod�
nutí. Nemusíte si tuto výhodu pořizo�
vat samostatně.
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Vakuová tolerance 14

5 bodů

Jste imunní na zhoubné účinky spojené
s vakuem a dekompresí (viz Vakuum, str.
437). Tato výhoda vám neumožňuje obe�
jít se bez kyslíku, pro to si pořiďte výho�
du Nemusí dýchat (str. 49).
Ti, kdo mají Vakuovou toleranci, si
obvykle berou i výhodu Zapouzdřený
(str. 82) a často mívají Radiační toleran�
ci (str. 79) a Teplotní toleranci (str. 93),
ale žádný z těchto rysů není vyžadován.

Věcičky 3

5 bodů/věcička

Snad vždy máte po ruce to, co zro�
vinka potřebujete. Během jednoho her�
ního sezení smíte tuto výhodu použít
tolikrát, kolik v ní máte úrovní. Odkud�
si vytáhnete jeden drobný předmět,
který byste mohli mít u sebe. Do chvíle,
než ji vytáhnete, je „věcička“ neznámá.
Vlastně ani není ve hře: nedá se poško�
dit, ztratit, ukrást ani najít při ohledá�
vání.
Věcička musí být dostatečně
malá, aby se vešla do běžné kapsy
od kabátu, a musí splňovat jedno
z následujících kritérií:

1. Předmět, který vlastníte, ale
zapomněli jste zmínit, že ho máte u
sebe. Například pokud vlastníte pis�
toli a cestou do kostela vás přepadne
banda pobudů, můžete svou pistoli
vytáhnout – přestože vaše auto před
pěti minutami prohledali policisté a
žádnou zbraň nenašli.
2. Předmět, který byste mohli vlastnit, jelikož zapadá do konceptu vaší
postavy – akorát je příliš drobný nebo
bezvýznamný, než abyste se jím dříve
zabývali. Takový policista by u sebe
mohl objevit přebytečný klíček od
pout, čaroděj zase mločí oko. Koneč�
né slovo má Vypravěč – neměl by být
nijak přísný, pokud předmět odpovídá
povaze vaší postavy.
3. Levná věcička běžně dostupná na
vaši technologické úrovni. Například
kdybyste potřebovali oheň k zapálení
roznětky dynamitu, mohli byste zázračně
vytáhnout krabičku zápalek – a ty by fungovaly,
i kdybyste se chvíli předtím nedobrovolně vymá�
chali v potoce.
Každé použitelné při hře (maximum jsou tři)
stojí 5 bodů. Pamatujte, že tato výhoda není realis�
tická! V realistické hře ji Vypravěč může s klidným
svědomím omezit nebo i zakázat.
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Výhody

Kutilové a věcičky

Postavy s výhodou Kutil (str. 56)
mají větší volnost. Kromě zmíněných
kritérií může Kutil říct, že je jedním
z jeho vlastních vynálezů (pořád však
musí být malé). Tento vynález nemusí
„vytáhnout z kapsy“, ale může ho postavit na místě právě pomocí věcičky. Stále
však musí znát vhodné dovednosti a mít
potřebné materiály. Vypravěč by si měl
potají hodit na příslušnou dovednost
s postihem -2 nebo horším. Neúspěš�
ný hod znamená, že vynález nefunguje
(věcička se však „vypotřebuje“). Při kri�
tickém neúspěchu vynález velkolepým
způsobem selže!

Vidění ve tmě 14

25 bodů

Vidíte i v absolutní temnotě – za to
nevděčíte světlu, radaru ani sonaru,
nýbrž nějakému jinému prostředku.
Nedostáváte žádné dovednostní posti�
hy za tmu, ať už je jakéhokoliv původu.
Ve tmě nicméně nedokážete rozpoznat
barvy.

Standardně jde o útok na dálku
s 1/2P 10, Max. dosahem 100, Přes�
ností 3, Kadencí 1, Střely nejsou a se
Zpětným rázem 1. Tyto statistiky lze
změnit pomocí zvláštních úprav (viz
str. 101-116).
Vrozený útok způsobuje 1k poško�
zení za úroveň. Cena za jednu úroveň
záleží na přesném typu poškození.

Bodné (bod.)

Zvláštní vylepšení

Barevné vidění: Dokážete rozpoznat
barvy i ve tmě. +20 %.

Váš útok způsobuje bodné rány
jako například kopí nebo šíp. Zdvojnásobte všechno poškození, které projde
zbrojí! Bodné útoky smí zacílit oči a
životně důležité orgány, mohou způ�
sobit nárazový otřes a někdy prorazí
skrze ultramoderní pružné zbroje.
8 bodů/úroveň.

Drtivé (drt.)

Váš útok způsobuje zranění tupým
nárazem, například tupou zbraní nebo
tlakovou vlnou. Častokrát může odmrš�
tit oběť (str. 378) a snáze než jiné úto�
ky způsobuje nárazový otřes (str. 379).
5 bodů/úroveň.

Věcičky: Odkudsi vytáhnete jeden drobný
předmět, který byste mohli mít u sebe. Do
chvíle, než ji vytáhnete, je „věcička“ neznámá.
Nedá se poškodit, ztratit, ukrást ani najít při
ohledávání.

Velká manuální
zručnost 1

5 bodů/úroveň

Máte obdivuhodně rozvinuté moto�
rické dovednosti. Každá úroveň této
výhody (do maxima čtyř) vám přidá
+1 k hodům na Obr v případech, kte�
ré vyžadují šikovné prsty. Sem spa�
dají všechny obratnostní hody proti
dovednostem Chirurgie, Kapsářství,
Kejklířství, Klenotnictví, Kožedělectví,
Otevírání zámků, Šití, Umění a Uzlová�
ní, a stejně tak i hody na Obr pro účely
jemných prací v Mechanice a Strojařině
(např. hodinářství). Tato výhoda neovlivňuje hody založené na Int ani hody
na Obr, k nimž nejsou třeba šikovné
ruce. V žádném případě nemá vliv na
soubojové hody.

Velmi rychlé
uzdravování

viz Rychlé uzdravování,
str. 79

Poleptání (pol.)

Váš útok používá kyselinu, dezinteg�
raci nebo podobné metody. Za každých
5 bodů způsobeného poškození odečtě�
te oběti navíc i 1 RP (živým bytostem
se odbourané RP léčí stejně rychle jako
ZB). 10 bodů/úroveň.

Vidění
neviditelného 14

15 bodů

Můžete vidět objekty nebo bytosti,
které jsou obyčejně neviditelné. Tuto
výhodu si kupte zvlášť pro každý druh
neviditelnosti.

Viz Kulturní přizpůsobivost,
str. 46

různé

Disponujete přirozeným nebo vesta�
věným útokem, jenž způsobuje základ�
ní fyzické zranění (nezraňující útoky
viz Nepřímý útok, str. 35, a Polapení, str.
40). K typickým příkladům patří dračí
dech, zabudované blastery u robota a
božská schopnost vrhat blesky.

Výhody

Váš útok zraňuje pomocí plamene,
energetického paprsku nebo cílených
elektrických spálenin. Můžete jím pod�
palovat ohně! 5 bodů/úroveň.

Průrazné

Všeobecná
přizpůsobivost

Vrozený útok 14

Popálení (pop.)

Váš útok buď vystřeluje rychlý tupý
projektil, například kulku, nebo je ostrý,
avšak příliš malý a nepočítá se mezi bod�
né – například šipka či žihadlo. Může
způsobit nárazový otřes a smí zacílit oči
a životně důležité orgány. Existují čtyři
podtřídy průrazných útoků:
Malé průrazné (průr.-): Značí pro�
jektily vystřelené nízkou energií (např.
šipky z foukačky), případně střely, které
zpravidla projdou cílem skrz naskrz a
napáchají jen malé škody (např. prů�
bojná munice). U obětí z masa a kostí
snižte všechno zranění, které pronikne
zbrojí, na polovinu. 3 body/úroveň.
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Průrazné (průr.): Většina nábojů do
pušek a pistolí. 5 bodů/úroveň.
Velké průrazné (průr.+): Značí úto�
ky podobné velkorážovým kulkám,
případně menší projektily páchající
obrovské škody (např. kulky s dutou
špičkou). Zranění proniknuvší do masa
vynásobte 1,5. 6 bodů/úroveň.
Obrovské průrazné (průr.++): Pro
útoky, jež zanechávají ještě větší rány
než ty velké průrazné. Zdvojnásobte
zranění proniknuvší do masa! 8 bodů/
úroveň.

Sečné (seč.)

Váš útok způsobuje sečné a tržné
rány, například jako sekera nebo rozbi�
tá láhev. Vynásobte všechno poškození,
které projde zbrojí, o 1,5. Sečné útoky
mohou vést k odmrštění a nárazovým
otřesům. 7 bodů/úroveň.

Alternativní útoky
Chcete-li si koupit více Vrozených útoků najednou, můžete je brát
všechny jako jednu a tutéž zbraň, akorát s různými režimy, municí,
apod. Hodnotu těchto „alternativních útoků“ vypočítejte normálně,
ale plnou cenu zaplaťte pouze za ten nejdražší z nich. Ostatní útoky si
kupte se slevou na 1/5 ceny (zaokrouhlujte nahoru).
Touto metodou lze ušetřit spoustu bodů, ovšem najdou se i nějaké
ty zápory. Zaprvé, jelikož všechny útoky reprezentují jedinou zbraň,
nemůžete je používat najednou, a to ani kdybyste uměli útočit více�
krát za kolo. Tím pádem je nemůžete ani pospojovat pomocí úpra�
vy Spojení (str. 106). Kritické neúspěchy a poruchy se vztahují na
celou zbraň a mohou vyřadit všechny její útoky. A nakonec, bude-li
nejdražší z útoků nějakým způsobem odčerpán nebo zneškodněn,
nebudou fungovat ani ty zlevněné.
Pravidla alternativních útoků lze použít i pro vícenásobná Pola�
pení (str. 40), Nepřímé útoky (str. 35) a jejich kombinace s Vrozenými
útoky – pamatujte, že zkombinované útoky nebude možné používat
zároveň. Se svolením Vypravěče můžete toto pravidlo použít i na
vícero Bijáků (str. 88).

Toxické (tox)

Váš útok způsobuje buněčné poško�
zení ve formě choroby, jedu či ozáření.
Neúčinkuje na stroje. K častým úpra�
vám patří Cyklický (str. 103), Náběh
(str. 113) a Odolatelný (str. 115) – nejsou
však není povinné. 4 body/úroveň.

Únava (ún.)

Váš útok není smrtící. Může klid�
ně fungovat na bázi nízkonapěťových
elektrických šoků či „myšlenkových
úderů“ a způsobovat oslabující efekty,
například podchlazení nebo vyhladově�
ní. Ubírá BÚ, nikoliv ZB, a jako takový
neúčinkuje na stroje. 10 bodů/úroveň.

Jednotlivé body poškození

Poškození si nemusíte kupovat po
celých úrovních. Každých ±1 k poško�
zení stojí jako ±0,3 úrovně. Výslednou
cenu zaokrouhlujte nahoru. Například
Vrozený útok způsobující 1k+2 poško�
zení se bere jako 1,6 úrovně. V případě
drtivého útoku (5 bodů/úroveň) by stál
1,6 x 5 = 8 bodů.
Některé útoky způsobují pouze
1 bod poškození. To se počítá jako 0,25
úrovně. Cenu opět zaokrouhlujte nahoru. I takovéto útoky mohou být smrtící
– zvlášť když se k nim pojí vylepšení
Cyklické (str. 103) nebo Navazující (str.
105).
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Zvláštní úpravy

Mnoho zvláštních úprav k Vroze�
ným útokům se nachází v sekci Vylepšení a omezení k útokům (str. 102).
S jejich pomocí dokážete vytvořit snad
libovolnou zbraň – od zabudovaných
kulometů a laserů, přes plamenomety,
až po poryvy větru – či zkopírovat sta�
tistiky zbraní uvedených v různých kni�
hách pro GURPS.
Útoky únavou a toxické útoky, kte�
ré reprezentují jedy a choroby, vyžadují
úpravy. Nákazy a jedy přenosné z Tlap
(str. 42), Zubů (str. 91), šipek atd. použí�
vají úpravu Navazující (str. 105). Plyny
a spreje používají Dechové činidlo (str.
108) nebo Kontaktní činidlo (str. 103)
a často mívají Kužel (str. 103), Plošný
účinek (str. 102) či Trysku (str. 106).
Útoky vyžadující dotek nebo kontakt
s kůží používají Krevní činidlo (str. 102)
či Kontaktní činidlo a navíc buď Auru
(str. 102) nebo Nablízko (str. 112).
Dokud Vrozenému útoku nepřiřa�
díte omezení Nablízko, počítá se jako
útok na dálku. S omezením Nablízko se
počítá jako zbraň nablízko (jak jinak).

Popis

Až nakoupíte všechny potřeb�
né úpravy, popište a pojmenujte svůj
útok. Můžete to vzít obecně, stylem

Výhody

„dračí oheň“, nebo konkrétně, stylem
„devítimilimetrová pistole kybernetic�
ky implantovaná do mé pravé ruky“.
Vypravěč z tohoto popisu může vyvo�
dit i další nebojové schopnosti: napří�
klad pomocí „vysokotlakového proudu
vody“ by se daly hasit požáry. Vypravěč
rozhodne, jestli váš popis útoku zapadá
do herního světa, a v nezbytných přípa�
dech může útok i upravit.

Vycítění 3/1 4

různé

Jakýmsi způsobem dovedete vycí�
tit určitou látku nebo jev, i kdyby byly
skryté před pěticí běžných smyslů. Nej�
prve se musíte jedno kolo soustředit
a poté za vás Vypravěč potají provede
smyslový hod (viz Smyslové hody, str.
358). K hodu se přičítají úpravy za
vzdálenost (viz Tabulka velikosti, rychlosti a dostřelu, str. 550). Koupí specia�
lizovaného Zostřeného smyslu (str. 35)
lze hod dále vylepšit.
Při úspěšném hodu vám Vypravěč
sdělí směr, jímž se nachází nejbližší
větší zdroj dané látky, a zhruba nastí�
ní jeho velikost. Při neúspěšném hodu
nevycítíte nic.
Další vaší schopností je analyzovat
vycítěné věci. Hoďte si na Int – čím
lepší bude hod, tím podrobnější detaily

zjistíte. Například s Vycítěním (Kovy)
byste při úspěšném hodu na Int mohli
odlišit zlato od železa. Kritický úspěch
by sdělil ještě více podrobností – třeba
jde-li o rudu nebo o odlité pruty a kolik
má karátů.
Základní cena Vycítění je následu�
jící:
Vzácné (zaklínačky, ohnivá magie,
zombie, zlato, radarové vlny, rádiové
vlny): 5 bodů.
Příležitostné (kouzelníci, magie,
nemrtví, drahé kovy, elektrická pole,
magnetická pole, radarové a zároveň
rádiové vlny): 10 bodů.
Běžné (lidé, nadpřirozené jevy,
nadpřirozené bytosti, kovy, elektrická a
zároveňmagnetická pole): 20 bodů.
Velmi běžné (život, všechny nadpři�
rozené jevy bytosti, všechny minerály,
veškerá energie): 30 bodů.
Zajímavé je, že pomocí Vycítění lze
často odůvodnit i jiné výhody. Napří�
klad Vycítění (magnetická pole) je dob�
ré vysvětlení toho, proč má postava
Absolutní orientaci.

Zvláštní vylepšení:

Přesné: Při úspěšném smyslovém
hodu zjistíte i přesnou vzdálenost vycí�
těné věci. +100 %.
Vycítění signálu: Umíte vycítit nějaký
aktivní přenos, kupříkladu pomocí
rádia, radaru či laseru; viz Skenerový
smysl (str. 81) a Telekomunikace (str.
91). Nevztahují se na vás žádné postihy
za vzdálenost, musíte však stát v cestě
signálu (je-li směrovaný) a ne dále, než
je dvojnásobek jeho dosahu. +0 %.

Zvláštní omezení:

Mlhavé: Jediné, co umíte vycítit, je
přítomnost/nepřítomnost dané látky.
Analyzovat látku nedokážete a její směr
a množství rozpoznáte leda při kritic�
kém úspěchu. Toto omezení se vzájem�
ně vylučuje s Přesným. -50 %.

Vylepšená obrana 3

různé

Umíte se nezvykle dobře vyhýbat
útokům, ať už je to díky bedlivému
odhadu nepřítele, silám čchi, nebo
čemukoliv jinému, co odpovídá vaší
charakteristice. Existují tři varianty:

Vylepšený blok: Máte +1 k hodnotě
blokování buď s dovedností Štít, nebo
Plášť. Musíte se specializovat na jednu
z nich. 5 bodů.
Vylepšený kryt: Máte +1 ke své hod�
notě krytu. Tuto výhodu si vezměte buď
pro holé ruce (5 bodů), pro některou
z dovedností pro zbraně nablízko (5
bodů), nebo pro všechny možné kryty
(10 bodů). 5 nebo 10 bodů.
Vylepšený úhyb: Máte +1 ke své hod�
notě úhybu. 15 bodů.
Tato schopnost je rozhodně nad�
sazená. Vypravěč k ní může vyžadovat
předpoklady jako Mistra zbraně (str.
99) nebo Mistrovský výcvik (str. 93).
Může po vás chtít, ať si ji koupíte za
vydělané body. Může dokonce i povolit
více úrovní Vylepšené obrany najednou
– každých dalších +1 by stálo uvedenou
cenu. Bonusy větší než +3 jsou bezpo�
chyby herně nevyvážené a to i v „epic�
kých“ hrách.

řete – nicméně nezískáte za to žádné
body nazpět.
Vylepšená pohyblivost nemění
Základní rychlost, Základní pohybli�
vost ani Úhyb. Přináší výhody, pouze
když se pohybujete po relativně přímé
dráze (viz Sprint, str. 354). Přesto lehce
ovlivňuje i obranu: na všechny střelné
útoky na vás se vztahuje postih za rych�
lost a dosah (viz str. 550).
Většina typů Vylepšené pohyblivos�
ti má nějaké předpoklady. Vylepšená
pohyblivost (ve vodě) vyžaduje výhodu
Obojživelník (str. 40). Vylepšená pohyb�
livost (ve vzduchu) vyžaduje Létání (str.
56). Vylepšená pohyblivost (ve vesmíru)
vyžaduje Létání s úpravou Let ve ves�
míru nebo Let v Newtonově vesmíru
a nevztahuje se na pohyb ve vzduchu.
Chcete-li se pohybovat rychleji ve vzdu�
chu i ve vesmíru, kupte si jak Vylep�
šenou pohyblivost (ve vzduchu), tak
Vylepšenou pohyblivost (ve vesmíru).

Vylepšená
pohyblivost 14

Zvláštní vylepšení

20 bodů/úroveň

Jste jak namazaný blesk! Každá
úroveň Vylepšené pohyblivosti zdvojnásobí vaši rychlost v jednom prostředí:
po zemi, ve vzduchu, ve vodě nebo ve
vesmíru. Tuto výhodu je možné kupo�
vat i po polovinách úrovně. Jedna polo�
vina stojí 10 bodů a násobí Pohyblivost
1,5krát.
Příklad 1: Superhrdina si koupí
Vylepšenou pohyblivost (po zemi) za 80
bodů. Jeho pohyblivost se tak násobí 2
x 2 x 2 x 2 = 16krát. Kdyby jeho Základ�
ní pohyblivost byla 8, mohl by utíkat
rychlostí až 128 metrů za vteřinu (460
km/h).
Příklad 2: Jistá létavá rasa má Vylep�
šený pohyb 2,5 (ve vzduchu), celkem za
50 bodů. Všichni její příslušníci násobí
svou maximální rychlost ve vzduchu 2
x 2 x 1,5 = 6krát.
Znásobená Pohyblivost udává vaši
maximální rychlost. Zapište si ji do závo�
rek za výhodu Vylepšená pohyblivost;
například onen superhrdina z uvede�
ného příkladu by si zapsal „Vylepše�
ná pohyblivost 4 (128 po zemi)“. Tuto
maximální rychlost si můžete sami
omezit – například aby odpovídala
max. rychlosti reálného auta nebo zví�

Výhody

Bonus k řízení: Dostáváte bonus k
Obr pro účely ovládacích dovedností
(např. Řízení). Tento bonus se započí�
tává výhradně tehdy, když potřebujete
řídit v rychlostech přesahujících vaši
Základní pohyblivost. +5 % za každých
+1, až do maxima +5.

Zvláštní omezení:

Newtonián: Toto omezení je pro
Vylepšenou pohyblivost (ve vesmíru).
Místo maximální rychlosti ve skuteč�
nosti máte „deltu V“: součet všech rych�
lostních změn, které můžete provést,
než vám dojde reakční hmota. Jakmi�
le se součet všech rychlostních změn
vyrovná vaší deltě V, budete muset
doplnit palivo – do té doby nemůžete
měnit rychlost. -50 %.
Postih k řízení: Máte postih k Obr
pro účely ovládacích dovedností ve vyš�
ších rychlostech. -5 % za -1, až do maxi�
ma -5.
Pouze na silnici: Toto omezení je pro
Vylepšenou rychlost (po zemi). Vylep�
šenou rychlost můžete využít pouze na
rovném hladkém povrchu, jako je třeba
silnice nebo podlaha budovy. Toto ome�
zení se často pojí s nevýhodou Kola (str.
145). -50 %.
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Vylepšená pozornost 14

5 bodů/úroveň

Dokážete „pozorovat“ více než
jeden cíl najednou – je jedno, jestli za to
vděčíte zabudovaným senzorům nebo
nezávislým chameleóním očím. Mané�
vry Míření (str. 364) a Odhadování (str.
364) se obvykle vztahují jen na jediný
cíl. Za každou úroveň Vylepšené pozor�
nosti však můžete zaměřit nebo odhad�
nout jeden cíl navíc. Samozřejmě neu�
míte pozorovat cíle, které nevidíte, a
nemůžete mířit vícekrát, než kolik máte
připravených zbraní.

Vysoká TÚ

+1 ke všem hodům, které se k tomuto
poslání přímo vážou. Jakmile se odklo�
níte od svého Vyššího poslání, o bonus
přicházíte… a Vypravěč vás navíc může
potrestat za špatnou hru postavy stejně
tak, jako kdybyste porušili Kodex cti.
Vyšší poslání musí být konkrétní.
Široká poslání typu „Mýtit zlo“, nebo
„Stavět se proti autoritám“ jsou příliš
neurčitá a nevyvážená. Vyšší poslání
také musí být riskantní a nesnadně
splnitelné. Vypravěč by neměl povo�
lit účelově zvolená Vyšší poslání jako
„Oddaně sloužit svým nadřízeným“.
Všechna poslání musí napřed posoudit
Vypravěč.

Viz str. 23

Vyšší poslání musí být konkrétní. Široká poslání
typu „Mýtit zlo“, nebo „Stavět se proti autoritám“
jsou příliš neurčitá a nevyvážená. Vyšší poslání
také musí být riskantní a nesnadně splnitelné.

Vysoký práh bolesti 1

10 bodů

Ke zranění jste náchylní stejně jako
ostatní, akorát že ho tolik necítíte. Zra�
nění vám nikdy nepřivodí postih za šok.
Navíc dostáváte +3 k hodům na Zdr
při odolávání omámení či omráčení.
Budou-li vás tělesně mučit, dostáváte
+3 k odolání. Když vám to Vypravěč
dovolí, můžete v různých situacích
ignorovat bolest pomocí úspěšného
hodu na Vůli+3.
Vysoký práh bolesti už je zahrnut
ve výhodě Nadpřirozená výdrž (str. 89).
Není možné vzít si obě tyto výhody
najednou.

Vyšší poslání 35

viz Úrovně vzhledu, str. 21

Nadprůměrný vzhled se bere jako
výhoda.

Vzpamatování se 14

10 bodů

Z bezvědomí se probíráte velmi
rychle. Při určování délky vašeho bez�
vědomí, ať už je způsobeno čímkoliv,
dělte všechny časy 60: hodiny se sta�
nou minutami... měsíc trvající kóma se
změní ve dvanáctihodinový spánek.

Zadržování dechu 14

2 body/úroveň

5 bodů

Cosi vás žene, abyste kvůli jistému
cíli překonávali své vlastní hranice. Své
Vyšší poslání přesně popište už při kou�
pi – stejně jako například u nevýhody
Kodex cti (str. 127): „Bránit všechny
ženy“, „Zabíjet démony na potkání“, atd.
Pakliže Vypravěč uzná, že si za svým
posláním neochvějně stojíte, dostáváte
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Vzhled

Dovedete zadržet dech na velmi
dlouhou dobu. Každá úroveň této
výhody dvojnásobí čas, po který můžete
zadržovat dech (viz Zadržování dechu,
str. 351). Běžní lidé si tuto výhodu
nemohou koupit – je jim dostupná pou�
ze dovednost Ovládání dechu (str. ??).
Ostatní tvorové a superhrdinové tuto
výhodu mohou kombinovat s Ovládá�
ním dechu!

Výhody

Zahradnický talent

viz Talent, str. 89

Zálesák

viz Talent, str. 89

Zapouzdřený 14

15 bodů

Jste uzavření v obalu nepropust�
ném pro plyny a tekutiny. To vás činí
voděodolnými a imunními na všechny
druhy poleptání a toxická činidla, která
se pro vyvolání účinku musí dotknout
vaší kůže. Musíte stále dýchat, pokud si
nevezmete výhodu Nemusí dýchat (str.
49); ovšem váš aparát pro dýchání (nos,
trubice) je tímto rysem také chráněna.
Ovšem nejste nutně odolní na tlak: pro
to si vezměte Tlakovou toleranci (str.
77) nebo vakuovou toleranci (str. 96).

Zdvojení 3/1 4

35 bodů/kopie

Umíte se rozdělit do dvou nebo více
těl („klonů“), a každé z nich má všech�
ny vaše znalosti i schopnosti (nemají
však kopie vašeho vybavení – pokud si
nekoupíte zvláštní vylepšení). Rozdě�
lení či spojení vyžaduje manévr Sou�
středění a jednu vteřinu času. Když se
jednotlivé klony spojí, vaše výsledné ZB
a BÚ budou průměrem ZB a BÚ všech
kopií. Zážitky všech klonů si pamatuje�
te i ve spojené podobě.
Klony nemají žádné zvláštní schop�
nosti, kterými by mohly komuniko�
vat. K tomu si musíte přikoupit Přímé
spojení (viz Telekomunikace, str. 91).
Jestliže vaše Přímé spojení pouze mezi
klony, můžete si vzít i omezení Rasové.
Chcete-li být v neustálém kontaktu – při
němž nejsou vyžadovány žádné hody
– kupte si Přímé spojení spolu s Dušev�
ním poutem (str. 70).
Když jeden z vašich klonů zemře,
všechny ostatní jsou okamžitě omá�
meny a poškozeny za 2k. Pokud máte
Zdvojení jako duševní výhodu, jde o
psychické omráčení, pokud jako těles�
nou, jde o omráčení fyzické. Hody na
Int a Zdr kvůli zotavení házejte s posti�
hem -6. Dále ztrácíte body investované
do zemřelé kopie. Vypravěč vám může
povolit vykoupit mrtvý klon zpět za
neutracené body. Libovolný mrtvý klon
lze také oživit pomocí Dalšího života
(str. 55). Při koupi Dalšího života sice

klesne vaše bodová hodnota, ale zase je
to levnější než přímé vykoupení mrtvé�
ho klonu.

omezení i ke Zdvihací síle. Omezení
Žádné zručné končetiny nedává slevu
ke Zdvihací síle.

téměř dokonalé zabijáky). +100%
Plné ZB: Když jste zmenšení, máte
plné ZB. +30%.

Zvláštní vylepšení

Zmenšování 14

Znalost kultury

Bez zraňujícího pouta: Když jeden
z klonů zemře, ty ostatní nejsou zraně�
ny ani omámeny. +20 %.
Zdvojené vybavení: Vaše klony se
vytváří s kopiemi všeho Příznačného
vybavení (str. 85), jež zrovna máte u
sebe či na sobě. Jakmile se opět sloučíte,
zdvojené vybavení zmizí, a to i kdyby
ho mezitím klon někde odložil. Všech�
ny statistiky vybavení – ZB, náboje,
zásoba energie, atd. – se při sloučení
vypočítávají stejně jako ZB a BÚ (viz
výše). +100 %.

Zvláštní omezení

Digitální: Vaše klony jsou softwaro�
vou kopií vaší mysli, a nemají fyzická
těla. Mohou si ale podmanit jiné počí�
tače nebo ovládnout prázdné Loutky
(str. 78). Toto omezení si smíte kou�
pit, jen pokud máte Digitální vědomí
(str. 48) a zároveň Posednutí (digitální)
(str. 75). -60 %.
Sdílené zdroje: Vaše klony nema�
jí vlastní zásobu ZB a BU; musíte si
mezi sebou rozdělit vaše ZB a BÚ.
Například máte-li 15 ZB a jeden klon,
můžete si je rozdělit jako 7 a 8 ZB, 2 a
13 ZB nebo jakkoliv jinak, aby to dávalo
součet 15. Body navíc není nutné roz�
dělovat úměrně – s 15 ZB a 15 BÚ by
mohl jeden klon mít třeba 3 BÚ a 9 ZB,
zatímco druhý 12 BÚ a 6 ZB. Až se vaše
těla spojí, ZB a BÚ sečtěte – nevypočítá�
vejte průměr. -40 %.

Zdvihací síla 14

3 body za +1 k Sil

Dokážete zvednou více, než kolik
by napovídala vaše tělesná stavba. To
je běžné u vozidel a superhrdinů. Svou
Zvihací silu přičtěte k běžné Sil při
vypočítávání Základního zdvihu (str.
15). Vztahuje se na nošení, zdvihání,
tlačení i tahání předmětů. Zdvihací síla
zvyšuje Sil i v případech, kdy můžete
použít stálý a pomalý tlak (uchopení,
škrcení, atd.). Zdvihací síla nezvyšuje Sil
(ani Základní zvih) pro účely vypočítání
ZB, vrhacího dosahu ani zranění způ�
sobeného chladnými a vrhacími zbra�
němi.
Pokud jste si svou Sil koupili s ome�
zením za velikost, započítejte totéž

5 bodů/úroveň

Můžete se podle své vůle zmenšit.
Každá úroveň vám, umožňuje změnit
svoji Velikostní úpravu o -1 rychlostí
-1VÚ za vteřinu. Do své původní veli�
kosti se navracíte stejnou rychlostí.
Nemůžete zmenšovat žádné vybavení,
které máte u sebe, dokonce ani oblečení
ne. Tomu slouží vylepšení.
Když se zmenšujete, najděte si
novou velikost v Tabulce velikostních
úprav (str. 19). Každá VÚ -6 snižuje výš�
ku koeficientem 10. Snižuje Pohybli�
vost, dosah, poškození (neozbrojenými
útoky, Vrozenými útoky nebo zmenše�
nými zbraněmi), ZB a RP s ohledem na
výšku. Také každá -2 VÚ snižuje váhu
podle koeficientu 10; pro liché úrov�
ně za každé -1 přidejte ještě koeficient
3 (tedy -3 VÚ sníží váhu koeficientem
30).
Příklad: Postava vysoká 175 cm (VÚ
0) má Zmenšování 12. To jí umožňuje
zmenšovat se až na VÚ -12, snižuje jeho
výšku koeficientem 100 (na zhruba
1,75 cm). Nicméně v této velikosti má
jen 1% obvyklé Pohyblivosti, dosahu,
ZB a RP, a musí každý útok, který způ�
sobuje, vydělit 100. Jeho váha klesne s
koeficientem 1 000 000!

Zvláštní vylepšení

Může nosit předměty: Můžete zmen�
šovat předměty. Je to omezeno vybave�
ním a oblečením, které také zmenšuje�
te. Takové předměty získávají normální
velkiost, když je pustíte, podle Vypra�
věčova rozhodnutí vás také mohou
smést, když se zvětšují, a přitisknout
vás k zemi! Žádné naložení je za +10%,
lehké za +20%, střední za +50% a těžké
za +100%.
Ovlivňuje ostatní: Při zmenšová�
ní s sebou můžete vzít vaše přátele!
+50% za každou osobu, kterou chcete
zmenšit.
Plná pohyblivost: Když jste zmenše�
ní, máte plnou Pohyblivost. +30%.
Plná RP: Když jste zmenšení, máte
plnou RP. +30%.
Plné poškození: Když jste zmenšení,
způsobujete plné poškození (musíme
varovat Vypravěče, že toto je účinné pro

Výhody

viz str. 23

Znovuzrozený 35

10 bodů

Dokážete si „vzpomenout“ na
dovednosti (kouzla, techniky atd.), kte�
ré jste se naučili v předešlých životech
Musíte si je nakoupit jako obvykle;
Znovuzrozený je jen druh Neobvyklé
minulosti (str. 96), který vysvětluje, že
se dovednostem umíte naučit bez uči�
tele. Tento rys je možné mít jen ve svě�
těch, kde platí převtělování (rozhoduje
Vypravěč).

Zostřené smysly 1

2 body/úroveň

Oplýváte jedinečnými smysly. Kaž�
dý Zostřený smysl je samostatná výho�
da poskytující bonus +1 ke smyslovým
hodům (str. 358) za použití daného
smyslu.

Zostřený čich a chuť zlepšuje vaši
šanci všimnout si nějaké chuti nebo
zápachu (třeba jedu ve vašem pití).
2 body/úroveň.
Zostřený sluch zlepšuje vaši šan�
ci něco uslyšet nebo zaregistrovat
určitý zvuk (například když někdo
ve tmě sebere strážnému pistoli).
2 body/úroveň.
Zostřený hmat zlepšujte vaši šan�
ci cosi nahmatat (kupříkladu skry�
tou zbraň při šacování podezřelého).
2 body/úroveň.
Zostřený zrak zlepšuje vaši šanci
spatřit nějakou věc a pomáhá při hledá�
ní (například pastí nebo stop). 2 body/
úroveň.
Se svolením Vypravěče si tuto výho�
du můžete koupit i pro specializované
smysly, jakými jsou třeba Skenerový
smysl nebo Cítění vibrací.
Obvykle není možné pořídit si Zost�
řené smysly v průběhu hry – místo toho
si zvyšte Vnímání. Když ale o nějaký
smysl přijdete, třeba vám Vypravěč
povolí zlepšit si jiné smysly jako náhra�
du. Například po oslepnutí byste získali
Zostřený sluch.
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Zuby 14

0, 1 nebo 2 body

Kdokoli s ústy má tupé zuby, které
mohou zaútočit výpadem-1 drtivého
poškození. Tyto stojí 0 bodů a jsou běž�
né pro většinu býložravců. Existují i
více zraňující kousnutí:
Ostré zuby: Má je většina masožrav�
ců. Způsobují sečné poškození výpa�
dem -1. 1 bod.
Ostrý zoban: Typický pro ptačí drav�
ce. Způsobuje poškození výpadem -1,
ale velké průrazné. 1 bod.

Tesáky: Takové, jako má šavlozubý
tygr. Způsobují bodné poškození výpa�
dem -1. 2 body.

Zvířecí empatie 3

5 bodů

Máte jedinečný talent ve čtení zvíře�
cích úmyslů. Kdykoliv potkáte nějaké
zvíře, Vypravěč hodí na vaši Int a řek�
ne vám, co „cítíte“. Dozvíte se tak, co
zrovna zvíře cítí – radost, strach, zlost,
hlad a podobně – a jestli náhodou není
pod něčí nadpřirozenou kontrolou.
Také dovedete používat své ovlivňující
dovednosti (viz str. 359) na zvířata stej�
ně dobře jako na lidi, což vám obvykle
zaručí kladné reakce.

K této výhodě se často pojí určitá
úroveň Přítele zvířat (viz Talent, str. 89)
a nezřídka i Smysl pro povinnost (zvířa�
ta) nebo Přísaha (vegetariánství).

Přednosti
„Přednost“ je velmi malá výhoda,
která má hodnotu jen 1 bodu. Přednos�
ti nemohou být upravovány pomocí
vylepšení nebo omezení a nemohou být
přidávány ve hře bez herního vyvážení.
Fungují stejně jako výhody.
Vypravěč má právo vymýšlet nové
přednosti. Žádná přendost by neměla
zaručovat jmění, společenské postave�
ní nebo bonusy v boji. Přednost může
poskytnout bonus (až +2) k vlast�
nosti, dovednosti nebo hodu
na reakci za okolností vcelku
vzácných. Vypravěč může
poskytnout větší bonusy,
pokud jsou použity ve velmi
zřídkavých situacích.

Alkoholová
nezdolnost 1

Vaše tělo dokáže rozkládat
alkohol obdivuhodně rychle.
Pozvolným tempem můžete
popíjet neomezeně dlouho bez
výrazných škodlivých účinků.
Okamžitá nadměrná konzumace
alkoholu na vás však působí stejně
jako na ostatní. K hodu na Zdr pro
případ alkoholu získáváte +2.

Asanovaný
metabolizmus 14

Jste naprosto čistí. Vaše tělo
vydává jen minimální množství
odpadních produktů, a to ještě zcela
sterilizovaných. Nikdy nemíváte pro�
blémy se zápachem z úst, nadměr�
ným pocením či ošklivými kožními
chorobami. Tato přednost dává postih
-1 všem, kdo se vás pokusí vystopovat
podle čichu, a vám bonus +1 na reak�
ce ve stísněných prostorách (těsných
vesmírných lodích, ponorkách, výta�
zích, atd.).

Autotrans 3

Můžete podle své vůle vstupovat
do tranzu. Je na to potřeba minuta
úplného soustředění a úspěšný hod na

100

Výhody

Vůli, postih je -1 za opakovaný pokus za
hodinu. Tento trans poskytuje bonus +2
pro kontaktování duchovních bytostí.
Pro prolomení transu musíte házet na
Vůli. Když neuspějete, můžete se o to
znovu pokusit každých pět minut.

Doplněk 14

Vaše tělo obsahuje součástku nebo
jiné užitečné udělátko (například sirénu
nebo vysavač), které poskytuje malou
nebojovou výhodu, která není zahrnuta
ve výhodě jiné.

Manýra 3/1

Pohybujete se velmi osobitým způ�
sobem, nebo máte jiný originální rys,
který vás odlišují od masy ostatních.
To nedává žádné bojové nebo reakční
bonusy, nemůžete to využít pro vydě�
lání peněz, ale čas od času to může
přinést ve hře výhodu (podle uvážení
Vypravěče). Příklad: Vaše oblečení je
bez poskvrnky dokonce i po boji nebo
po přeplavání Nilu; můžete běhat, špl�

hat, bojovat atd. s jehlovými podpatky a
nemáte za to žádný postih.

Poctivá tvář 1

Vypadáte poctivě, spolehlivě nebo
prostě neškodně. To nemá vliv na
pověst mezi těmi, kdo vás znají, nebo
jak poctiví jste ve skutečnosti! Lidé,
kteří vás neznají, vám budou snadněji
důvěřovat a spíše vás neobviní, budouli hledat zločince nebo původce potíží.
Nebudete obětí náhodných kontrol,
pokud dotyční nebudou mít jiné důvo�
dy k vašemu prohledání. Máte bonus
+1 na Herectví v případech, kdy si hra�
jete „na nevinného“.

Pronikavý hlas 1

Umíte doopravy hovořit hlasitě!
V situacích, kdy chcete být slyšet přes
nějaký hluk, získávají ostatní +3 k hodu
na sluch. Podle rozhodnutí Vypravěče
také můžete mít +1 k hodu na Zastra�
šování, pokud někoho překvapíte výkři�
kem či podobně.

Srst 14

Máte srst. To zabraňuje spálení od
sluníčka. Silnější srst by vám poskytla
také 1-3 úrovně Redukce poškození (str.
46) a Teplotní tolerance (str. 93), zatím�
co slabší „srst“ může nahrazovat ostny
či bodliny (str. 88). Tyto dodatečné rysy
si musíte koupit zvlášť.

Tvrdý spáč 1

Dokážete usnout v sebehorších
podmínkách a zaspíte také většinu
vyrušení. Nikdy netrpíte účinky slabosti
kvůli nedostatečné kvalitě spánku. Pro
zaznamenání vyrušení a probuzení si
házíte na Int podobně jako kdokoli jiný;
úspěch je automatický, pokud máte
Bojové reflexy.

Žádné kocoviny 1

Bez ohledu na to, jak moc jste pili,
nemáte nikdy kocovinu. Toto neodstra�
ňuje následky intoxikace – pouze se
neprojevují nemilé příznaky nadměr�
ného pití.

Úpravy
Úprava je znak, který můžete ke své�
mu rysu (obvykle výhodě) přidat, abys�
te změnili způsob jeho projevu. Jsou
dva základní druhy úprav: vylepšení a
omezení. Přidání vylepšení zvýší dané�
mu rysu použitelnost, omezení zase dá
vaší schopnosti nějaké hranice.

Úpravy mají cenu odvislou od dané�
ho rysu s ohledem na účinky. Vylepšení
zvyšují cenu, zatímco omezení ji snižují. Je to vyjádřeno procenty. Například
+20 % zvýší cenu výhody o pětinu
základní ceny, zatímco omezení -50 %
sníží cenu na polovinu.

Zvláštní úpravy
Mnoho výhod a některé nevýhody nabízejí „zvláštní vylepšení“ a
„zvláštní omezení“. Tyto úpravy jsou použitelné jen pro daný rys, u
kterého jsou uvedeny. Ale Vypravěč může povolit přenos zvláštních
úprav z jednoho rysu na jiný, velmi podobný rys.

Dosah, rozsah a trvání výhod
Při používání úprav někdy musíte znát dosah, rozsah nebo rvání
účinku výhody, u nichž tyto hodnoty nejsou uvedeny – například při
využití vzdálenostního vylepšení u dovednosti, která normálně žádné
omezení vzdálenosti nemá. Tedy základní dosah pro tyto případy je
100 metrů, rozsah je poloměr dva metry (a 3,5m vysoký, pokud na
tom záleží), trvání je 10 vteřin, pokud výhoda neurčí jinak. Výjimky
jsou na příslušných místech zmíněny.

Výhody

Můžete uplatnit celou řadu úprav.
Vypočítejte celkový součet úprav a
potom uplatněte danou úpravu na
základní cenu rysu. Zaokrouhlujte
nahoru k nejbližšímu celému číslu.
Například vylepšení +40 % a druhé
+10 % plus omezení -45 % a -30 % dá
celkovou úpravu -25 %. To sníží cenu
10bodové výhody na 7,5, což bude zao�
krouhleno na 8.
Úpravy nikdy nesníží hodnotu výho�
dy víc než o 80 %. Berte větší úpravy
než -80 % jako -80 %. Tedy bez ohledu
na množství omezení nemůžete snížit
hodnotu výhody na méně než pětinu
základní ceny.
Vypravěč má poslední slovo ohled�
ně rozhodování, které úpravy můžete
použít a jakými způsoby. Některé kom�
binace nedávají smysl (představte si
kombinaci Nestárnoucí s omezením
Omezené použití!) Další mohou být
zneužity, jiné se nehodí pro dané dobro�
družství. Mnoho úprav také znamená
mnohem více počítání; Vypravěč, kte�
rý má rád jednoduchost, může úpravy
zakázat všechny.
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Vylepšení
Můžete použít vylepšení na výhody a
občas také na základní vlastnosti a dru�
hotné charakteristiky. Vypravěč může
dokonce některá vylepšení povolit i u
vybraných dovedností, ale je obtížné to
uhájit, pokud dovednost nefunguje stej�
ně jako výhoda. (což je někdy pravdou
u rasových vrozených útoků u nelidí).

Aura 6

+80 %

Váš útok působí jako zhoubná
aura, která ovlivní každého, kdo se vás
dotkne (dosah T), nebo koho se dotkne�
te vy. Pokud se vás dotkne zbraň, aura
ovlivní zbraň. Můžete auru zapnout
nebo vypnout na začátku své akce
(pokud ne, vezměte si Neustále zapnu�
tý, str. 110). Musíte si vzít Auru ve spoje�
ní s Útokem nablízko (str. 112) s úrovní
-30 % (dosah T) a nemůžete využít -5 %
omezení „Nemůže krýt“ - Aura nemůže
v žádném případě krýt.
Klasickým příkladem Aury je prste�
nec plamenů obklopující ohnivého ele�
mentála. Pro popsání se podívej na Tělo
z ohně (str. 262).

Cyklický útok zraňuje cíl normál�
ně – ale jakmile byl cíl jednou zasažen,
útok s poškozením se opakuje znovu
vždy po určitých časových intervalech!
Všechny pronikající úpravy (např. Kon�
taktní nebo Navazující) se přidávají;
například Cyklický útok s vylepšením
Navazující pokračuje v ignorování RP.
Navíc oběť nemůže obnovit ZB a BÚ,
dokud jej útok nepřestane zraňovat!
Musíte určit rozumný obecný sou�
bor okolností, které zastaví další zraňo�
vání vašeho útoku. Například pro zasta�
vení cyklického poleptání nebo popálení
musí oběť smýt kyselinu vodou nebo se
válet po zemi až do uhašení plamenů
(hod na Obr nebo Int a nejméně jed�
na vteřina času). Únava nebo toxické
poškození může vyžadovat drogy nebo
medikaci (použití dovednosti Lékař).
Detaily jsou na Vypravěči.
Základní hodnota Cyklického vylep�
šení záleží na intervalu zraňování.
Interval		
1 vteřina		
10 vteřin		
1 minuta		
1 hodina		
1 den		

Úprava
+100 %
+50 %
+40 %
+20 %
+10 %

Omezení a vylepšení útoku
Některá vylepšení a omezení jsou zamýšlena pro Nepřímý útok,
Polapení a Vrozený útok, nebo pro výhody upravené vylepšením
Dosahu (str. 107). Jsou zvány úpravy „útoku“. Proto mají dodatková
omezení; např. Dělitel zbroje se dá použít jen u Nepřímého nebo Vro�
zeného útoku. Tato vylepšení a omezení mají u sebe uvedeno 6.

Vypínání a zapínání vylepšení
Když používáte vylepšený rys, musíte použít všechna jeho vylep�
šení, pokud některé dílčí (nebo daná schopnost v základu) nepovolu�
je vylepšení „vypnout“. (Vybrané vylepšené schopnosti nemusí mít v
danou cvhíli kvůli okolnosem účinek, ale stále jsou zapnuté). Abyste
mohli volit mezi zapnutými vylepšeními, vezměte si Volitelnost vylep�
šení (str. 108).

Cyklický 6

různé

Toto vylepšení je možné jen pro
Vrozené útoky, které způsobují popá�
lení, poleptání, únavu a toxické poško�
zení. Představuje útok, který přetrvává
na oběti: kyselina, choroba, plamen, jed
atd. (Pro útoky, které přetrvávají v pro�
středí viz Vytrvalý, str. 107).
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Popálení nebo poleptání by neměly
mít delší interval než deset vteřin. Podle
Vypravěčova rozhodnutí může ten, kdo
„schytal“ poškození s intervalem jedné
vteřiny, házet ještě na strach!
Nejdříve vynásobte základní hodno�
tu podle zvoleného intervalu. Vypravěč
může omezit velká čísla cyklů útokům,
které mají méně než 1k poškození.

Výhody

Cyklické útoky jsou často Odolatel�
né (str. 115). Pokud tomu tak je, hod na
odolání se provádí při každém novém
cyklu. Když se uspěje, zabrání to dal�
šímu zraňování. Pokud je útok Odola�
telný, vydělte dvěma hodnotu vylepšení
Cyklický.
Některé cyklické útoky jsou nakažli�
vé. Po zasažení může oběť nakazit dal�
ší. Viz Nemoc (str. 442). Toto zvyšuje
konečnou cenu vylepšení po započítá�
ní všech ostatních faktorů: +20 % pro
„středně nakažlivé“ útoky, +50 % pro ty
„vysoce nakažlivé“.
Tyto faktory jsou kumulativní:
Například odolatelná choroba s cyk�
lem 31 dní by stála +10 % x 30 x ½ =
+150 %. Pokud by byla vysoce nakažli�
vá, stála by 200 %.

Dechové činidlo 6

+50 %

Aby mohl působit, musí být váš
útok vdechnut či inhalován, ale igno�
ruje všechny redukce poškození. Úpl�
ně chrání pouze Nemusí dýchat nebo
Filrační plíce – ačkoli oběť, která háže
na Vnímání, může zadržet dech (viz
Zadržování dechu, str. 351). Aby byl váš
útok hůře zaznamenatelný, použijte
vylepšení Slabé příznaky (str. 106).
Toto vylepšení můžete přidat jen k
Zhoubnému útoku nebo ke Vrozenému
útoku, který způsobuje toxické poško�
zení nebo poškození únavou. Musíte
kombinovat s jedním z těchto úprav:
Kužel (str. 103), Plošný účinek (str. 102)
nebo Tryska (str. 106). Vytrvalý (str. 107)
je běžný, ale ne požadovaný.
Dechové činidlo je „úprava proni�
kání“, není možné ji kombinovat s jiný�
mi podobnými úpravami, podobně ani
Navazující (str. 105).

Dělitel zbroje 6

různé

Váš útok dokáže prorazit větší zbroj,
než by tak mohl učinit základní útok.
Dělitel zbroje		
(2)		
(3)		
(5)		
(10)		

Úprava
+50 %
+100 %
+150 %
+200 %

Toto vylepšení mohou mít jen Vro�
zené a Nepřímé útoky. Dělitel zbroje je
„prorážecí úprava“, není možné ji kom�
binovat s jinými podobnými úpravami,
jako je Kontaktní činidlo (str. 103) nebo
Navazující (str.105).

Kolísavý

6

+5 %

Můžete snížit sílu svého útoku.
Například pokud máte Vrozený útok,
který obvykle způsobuje poškození
za 3k, můžete jej snížit na 1k nebo 2k.
Musíte toto určit před příslušným ho�
dem na útok.

Kontaktní činidlo 6

+150 %

Při útoku s Plošným účinkem nebo
Kuželem je toto vylepšení. Pro podrob�
ností se podívejte na Omezení kontakt�
ního činidla (str. 111).

Kosmický

různé

vaše schopnost funguje na „vyšší
úrovni“, než je v daném světě běžné.
To vám umožňuje fungovat navzdory
všem okolnostem a dokonce ignorovat
opačné síly! Hodnota vylepšení závisí
na daném rysu:
Schopnost jiná než útok nebo obrana. Vaše schopnost není součástí obvyk�
lých herních omezení. Například vaše
Uzdravování by mohlo vyléčit kromě
jiného i „nevyléčitelné“ nemoci, vaše
Nehmotnost by vám mohla umožnit
pronikat bariérami, které jiné Nehmot�
né zastaví, nebo Tvarozměna by mohla
být imunní na vnější síly. +50 %
Obrana nebo protiopatření. Vaše
obranné schopnosti poskytují běžné
výhody proti ostatním útočným schop�
nostem s vylepšením Kosmický. +50 %.
Útok s přetrvávajícími zvláštními
následky. Váš útok má přetrvávající
následek, který může zrušit jen jiné
Kosmické vylepšení. Například účinek
plameny Vrozeného útoku není mož�
né uhasit běžnou vodou, nebo toxický
vrozený útok, který způsobuje násled�
né poškození, se kterým si medicína
nedokáže poradit. Toto neruší ochrany
cíle! RP stále působí na Vrozené útoky
a hody na Zdr jsou stále vyžadovány
pro Prolomitelné útoky (str. 115), atd.
+100 %.
Nezastavitelný útok. Váš útok umí
zrušit obrany cíle, tedy Vrozený útok
ignoruje RP, Duševní kontrola ignoru�
je Duševní štít. Cíl by stále mohl využít
proti útoku aktivní obranu, pokud je to
možné. Nemůžete tuto schopnost kom�
binovat s dalšími pronikajícími schop�
nostmi, jako např. Navazující (str. 105).
+300 %

Krevní činidlo 6

+100 %

Při útoku s Plošným účinkem nebo
Kuželem je toto vylepšení. Pro podrob�
nosti se podívejte na omezení krevního
činidla (str. 110).

Výhody

Kužel 6

různé

Váš útok ovlivňuje každého v obla�
sati kužele. Kužely mají zvláštní pravi�
dla, viz Plošné a šířící se útoky (str. 413).
Určete maximální šířku kužele v met�
rech při největším dosahu. Kužel stojí
+50 % plus +10 % za každý metr maxi�
mální šířky.
Nemůžete kombinovat Kužel s
Plošným účinkem, Aurou, Tryskou,
útokem nablízko, Rychlou střelbou a
Vyzařováním.
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Na dálku

+40 %

Toto vylepšení poskytne výhodu
útoku na dálku těm útokům, které
obvykle působí ve vašem nejbližším
okolí, nebo které vyžadují dotyk, aby na
ostatní zapůsobily. Implicitně mají 1/2P
10, Max 100, Přesnost 3, Kadenci 1,
Střely nejsou, Zpětný ráz 1. Trvání je 10
vteřin, pokud schopnost neurčuje jinak
(například Neutralizace či posednutí)
nebo pokud není okamžitá (například
Uzdravování); nemůžete schopnost
použít znovu, dokud trvají účinky pře�
dešlého užití. Můžete použít další úpra�
vy ke změně trvání a bojových statistik.
Toto vylepšení je obvykle zakázáno
u Uzdravování, Manový rušič, Mano�
vý zesilovač, Neutralizace, Posednutí
a Psionický nulový bod. Vypravěč toto
může dovolit pro jiné rysy, ale nikdy by
nemělo upravovat tělesné zbraně (jako
Bijáky a Upíří kousnutí) nebo schop�
nosti, které už na dálku jsou.

Navazující 6

magickým nebo psionickcým schop�
nostem; ty mohou ovlivňovat nehmot�
ný svět s postihem -3).
Poznámka pro Vypravěče: Toto
vylepšení je velmi mocné. Umožňuje
nehmotným charakterům ovlivňovat
hmotný svět beze strachu z odplaty.
Klidně ji zakažte, omezte na Nehráč�
ské postavy, nebo se ujistěte, že mnoho
nepřátel má stejné vylepšení!

Když používáte vylepšený rys, musíte použít
všechna jeho vylepšení, pokud některé dílčí (nebo
daná schopnost v základu) nepovoluje vylepšení
„vypnout“.

různé

Účinky vašeho útoku jsou předány
pomocí „nosiče“. Použijte to pro jed na
šipce, výbušninu v náboji prorážejícím
zbroj atd. Zvolte nosič jako jiný útok od
základního. Může to být např. součást
zbraní těla (např. Tlapy, Zuby) nebo
vrozený útok (obvykle takový, který
způsobuje sečné, bodné nebo průrazné
poškození).
Navazující útok pouze potřebuje
napsat svoji hodnotu poškození a typ.
Všechny další detaily závisí na útoku
nosiče. Navazující útok zraní pouze
v případě, že zraní nosič. Pokud útok
nosiče pronikne RP, tato nemá žádný
vliv na poškození způsobené Navazují�
cím útokem nebo na hody na Zdr.
Pokud je útok nosiče přirozenou
zbraní, například Tlapy nebo Zuby,
Navazující je vylepšení za +0 %. (Výjimka: při pasivním útoku, jako jsou např.
Bodliny, navazující je omezení za
-50 %.)
Pokud je útok nosiče Vrozeným úto�
kem, cena Navazujícího vylepšení závisí
na úpravách útoku nosiče. Cena Nava�
zujícího vylepšení se rovná součtu cen
všech následujících úprav použitých
na útok nosičem: Vždy zapnutý, Aura,
Kužel, Unášený, Vyzařování, pouze v
nouzi, Větší zpětný ráz, Řízený, Samo�
naváděcí, Prodloužený dosah, Tryska,
Omezené používání, Zlořečení, Nablíz�
ko, Potřebuje přípravu, Rychlá střelba,
Snížený dosah, Prodloužený čas, Potře�

104

buje nabít, Samovolný nebo Nespo�
lehlivý. Pokud se žádná z těchto úprav
na nosič nepoužije, Navazující stojí
+0 %. Všimněte si, že Navazující útok
nemůže žádný z těchto efektů vyvolat
sám o sobě. Pouze útok nosiče to může
způsobit.
Navazující je „úprava pronikání“,
není možné to kombinovat s jinými
pronikavými úpravami (ačkoli nosič je
mít může).

Opoždění 6

Ovlivňuje nehmotné
různé

Toto vylepšení opožďuje účinky
útoku po nějakou dobu poté, co je cíl
zasažen. To vám umožňuje například
simulovat časované bomby. Musíte
určit, jakým způsobem se dá efekt do té
doby zneutralizovat. Toto dohodněte s
Vypravěčem.
Určené opoždění (např. 2 vteřiny)
stojí +0 %.
Variabilní opoždění stojí +10 %,
pokud chcete mít rozpětí od „žádné
opoždění“ do 10 vteřin, nebo +20 %,
pokud chcete prodlevu větší (minu�
ty, hodiny, dny). Musíte se pro délku
opoždění rozhodnout předtím, než
budete házet.
Spouštěné opoždění: místo časového
opoždění jsou účinky aktivovány jedno�
duchou událostí: rádiovým signálem,
dotykem, tlakem, kovovým objektem v
dosahu jednoho metru. Určete spoušť
při nákupu vylepšení. +50 %.

Ovlivňuje hmotné

+40 %

Vaše schopnost ovlivňuje hmotné
cíle, dokonce i když vy jste nehmot�
ní. Také normálně zraňuje nehmotná
stvoření (nepřidávejte toto vylepšení k

Výhody

+20 %

Vaše schopnost ovlivňuje nehmotné
cíle navíc k těm normálně hmotným.

Plošný účinek 6

+50 % / úroveň

Vaše schopnost působí plošně místo
na vybraný cíl. Všichni v daném okru�
hu trpí daným útokem nebo jiným
účinkem. Při neúspěchu použijte pravi�
dla rozptylu (str. 414), abyste viděli, kde
je střed dané oblasti. Aktivní obrany
neúčinkují proti plošnému útoku, ale
oběti se mohou pokusit odskočit nebo
uhnout a ustoupit ze zasažené oblasti.
Pro další informace Plošné a šířící se
útoky (str. 413).
Poloměr		
2 metry		
4 metry		
8 metrů		
16 metrů		

úprava
+50 %
+100 %
+150 %
+200 %

Další úrovně pokračují se zdvojná�
sobováním poloměru. Pokud je toto
použito na výhodu, která už daný roz�
sah má, každá úroveň zdvojnásobuje
základní dosah.

Plošný účinek je předpokladem
pro úpravy Bombardování (str. 111),
Pohyblivý (str. 107), Vytrvalý (str. 107),
Výběrová působnost (str. 108) a Vyzařo�
vání (str. 112).

Podvodní 6

+20 %

Útoky obvykle fungují ve vzduchu
nebo ve vákuu, ale nepůsobí v tekuti�
nách. Toto vylepšení umožní podvodní
útoky s Dosahem 1/10.

Pohyblivý 6

+40 % / úroveň

Můžete toto vylepšení použít na
takové útoky, které mají jak vylepšení
Plošný účinek (str. 102), tak Vytrvalý
(str. ??). Pohyb oblasti účinku je pod
vaší kontrolou. Pohyb se rovná úrovni
vylepšení (Pohyb 1 za +40 %, Pohyb
2 za +80 % atd.). Nemůžete při útoku
překročit maximum dosahu.
Abyste mohli pohnout plochou účin�
ku, musíte provést manévr Soustředění.
Aby byla pohyblivá oblast autonomní,
potřebujete vylepšení Samonaváděcí
(což znamená útok na nejbližší vhod�
ný cíl) a možná Výběrovou působnost
(tedy vyhledává jen nepřátele). Pořiď�
te si toto vylepšení dvakrát, pokud to
zamýšlíte použít jak na hod na útok, tak
na samostatnost plochy.
Pohyblivý je vzájemně neslužitelný
s vylepšením Unášený (str. 105).

Prodloužené trvání

různé

Toto vylepšení prodlužuje normál�
ní trvání vaší schopnosti. Násobky se
použijí na původní trvání (nebo je změ�
ní na trvalé)
Násobek		
3x 			
10x			
30x			
100x			
300x			
1000x		
Trvalé*		

Úprava
+20 %
+40 %
+60 %
+80 %
+100 %
+120 %
+150 %

* Musíte určit rozumnou sestavu
podmínek, které mohou zastavit efekt
(nebo ho zvrátit, jako např. Nepřímý
útok nebo Duševní kontrola). O rozum�
nosti rozhoduje Vypravěč. Pokud není
žádný způsob, jak efekt zvrátit, vylepše�
ní stojí +300 %. Vypravěč může tento
stupeň vylepšení zakázat, pokud je pro
hru nebezpečné.
Aby se mohlo k útoku přidat Pro�
dloužené trvání, útok musí mít buď
vylepšení Aura, Vytrvalý nebo Stěna,
nebo zvláště toto vylepšení povolit.
Můžete také přidat Prodloužené trvání
ke kterékoli výhodě, která má vylepšení
Na dálku (str. 107).
Pokud má upravovaný rys více
aspektů s rozdílnými trváními, musíte
určit, které trvání prodlužujete. Napří�
klad mrak uspávacího plynu by mohl

Výhody

mít toto vylepšení pro délku spánku,
který vyvolá, nebo pro dobu, po kterou
působí, než se rozplyne. Pokud chcete
prodloužit obojí, musíte si vylepšení
koupit dvakrát.

Prodloužený dosah

+10 % za úroveň

Můžete toto vylepšení přidat ke kte�
rékoli výhodě, která má určený dosah.
Tedy Vrozený útok nebo Skenerový
smysl. Každá úroveň zvětšuje dosah
podle následující tabulky:
Násobek dosahu
2x		
5x		
10x		
20x		
50x		
100x		

úprava
+10 %
+20 %
+30 %
+40 %
+50 %
+60 %

Další násobky pokračují stejně v ná�
růstu „2-5-10“.
Pokud je to použito na útok na dál�
ku, každá úroveň zvýší 1/2P a Maxi�
mum. Můžete zvětšovat 1/2P a Maxi�
mum zvlášť za poloviční cenu (to je
„Zvýšené 1/2P“ a „Zvýšené Maximum“,
obojí za +5 % za úroveň). Nicméně
nemůžete zvyšovat 1/2P za maximum.
Nejvíce může být maximu rovno – to
znamená, že útok nemá žádný dosah
1/2P. Pro útoky bez dosahu 1/2P můžete
zvyšovat max za +5 % za úroveň.
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Přesný 6

+5 % / úroveň

Váš útok je neobvykle přesný. Každý
+1 bod k Přesnosti je vylepšení za +5 %
ceny.

Rychlá střelba 6

různé

Obvyklá základní Kadence pro vro�
zené útoky je 1. Pokud chcete mít vyšší,
určete podle tabulky cenu:
Kadence		
2			
3			
4-7			
8-15			
16-30		
31-70		
71-150		
151-300		

Cena
+40 %
+50 %
+70 %
+100 %
+150 %
+200 %
+250 %
+300 %

Pro toto vylepšení jsou dvě další
možnosti:
Násobený projektil: Každý výstřel se
po vašem útoku rozdělí do mnoha pro�
jektilů, podobně jako u brokovnice nebo
blesku. Vyjádřeno je to jako násobená
následná kadence; například Kadence
3x4 znamená, že každá ze tří střel se
rozdělí na čtyři zvláštní projektily. Cena
úpravy je závislá na celkovém násobku
kadence, tedy Kadence 3x4 stojí stejně
jako Kadence 12.
Poloautomatická střelba: Můžete
střelbu s Kadenci 5+ označit jako polo�
automatickou a střílet i jako by byla
Kadence 1-3. Toto stojí zvlášť +10 %.

Řízený nebo
Samonaváděcí 6

různé

Můžete řídit svůj útok – a nebo i
sám o sobě přesně zacílit! Použijte toto
vylepšení k vytvoření naváděných střel
a nadpřirozených účinků jako magické
šípy vyhledávající nepřátele.
Řízený: Řídíte svůj útok na cíl svými
dovednostmi. Umožňuje vám to igno�
rovat všechny postihy za vzdálenost!
Pokud je váš cíl natolik vzdálen, že útok
vyžaduje více kol do zásahu (viz níže),
musíte provádět manévr Soustředění
každé kolo. Pokud ztratíte cíl z dohledu
v době, kdy provádíte útok, tento auto�
maticky mine. +50 %.
Samonaváděcí: Váš útok se zamě�
řuje sám. Rozhodněte, jak je cíl zamě�
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řován: běžným viděním nebo výhodou
senzorů, jako je Cítění vibrací (str. 96),
Infrazrak (str. 71), Skenerový smysl (str.
81) nebo Vycítění (str. 48). Útok využívá
tento smysl pro účely úprav boje; tedy
radar ignoruje temnotu, ale může být
rušen. K „napojení“ musíte zacílit na
cíl a provést neupravený hod na doved�
nost. Neprovádíte hod na dovednost pro
zásah. Místo toho použijte dovednost
útoku 10 – plus Přesnost, pokud jste
provedli hod na dovednost – a ignorujte
postihy za vzdálenost. Samonaváděcí
stojí +50 %, plus 1% za bod vybrané�
ho zaměřovacího mechanismu, pokud
by se tento kupoval jako výhoda (bez
úprav): Například Infrazrak stojí 10
bodů, tedy Samonaváděcí (Infrazrak)
je za +60 %. Běžné vidění stojí základ�
ních +50 %.
Pokud má Řízený nebo Samona�
váděcí útok položku 1/2P, použijte to
jako rychlost útoku v metrech za vte�
řinu. Útok může zasáhnout cíl až do
vzdáleností 1/2P v kole, kdy byl prove�
den. Vyžaduje to více kol pro zasažení
vzdálenějších cílů. Nedělte poškození
dvěma, ale počkejte s hodem na útok až
do chvíle, kdy je cíl zasažen.
Pro další informace viz Řízené a
samonaváděcí zbraně (str. 412).

Slabé nebo
žádné příznaky 6

+10 % nebo +20 %

Útok obvykle má „příznaky“: záblesk
světla, zvuk apod. Pokud není určeno,
je to podobné jako u výstřelu z pistole
nebo zášlehu světla – tedy ostrý záblesk
a hlasitý třesk. Toto vylepšení činí váš
útok méně zřejmým.
Slabé příznaky: Útok není nadále
snadno rozeznatelný; podobně jako
hlasité odstřelení zátky šampusu.
Například také tlumený výstřel z pisto�
le. +10 %.
Žádné příznaky: Útok je takřka
nezaznamenatelný – například šipka z
foukačky. Alternativou je nezazname�
natelnost běžnými prostředky, ale umož�
ňuje odhalení pomocí magie či psioniky.
+20 %.

Snížená únavnost

+20 % / úroveň

Můžete toto vylepšení koupit pro ty
schopnosti, které vyžadují BÚ, a nikdy
ve spojení s těmi, které vyžadují zvláštní
úpravu Vždy zapnutý. Můžete si ji vzít,

Výhody

kolikrát chcete. Každá úroveň snižuje
nároky na BÚ o 1. Pokud potřebujete
schopnost „udržovat“ pomocí BÚ, sniž�
te podobně nároky na údržbu.

Spojení

+10 % nebo +20 %

Můžete použít dvě a více výhod záro�
veň, jako by byly jedinou schopností. Za
+10 % jsou vaše schopnosti trvale spo�
jeny v jednu sílu a musí být používány
společně – nemůžete je používat zvlášť.
Za +20 % je můžete zvlášť použít.
Musíte si toto vylepšení koupit ke všem
schopnostem, které chcete spojovat.
Pokud spojujete dva útoky do jed�
noho a určujete jim stejné selhání, 1/2P,
Maximum, Přesnost, kadenci a Zpětný
ráz, můžete jej určit jako jeden útok s
jedním hodem, ale s rozdílnými hody
na poškození. Toto je odlišné od vylep�
šení Navazující (viz str. 105)!

Stěna 6

+30 % nebo +60 %

Můžete toto vylepšení přisoudit úto�
kům které mají zároveň i Plošný účinek
(str. 102) a Vytrvalý (str. 107).
Za +30 % můžete vytvořit plošný
účinek jako stěnu vyplněnou substan�
cí nebo účinkem vaší schopnosti. Toto
působí na kohokoli, kdo je v daném
prostoru nebo prochází. Máte tři metry
dlouhou a jeden metr širokou stěnu za
metr poloměru vaší zvolené plochy.
Za +60 % působí stěna stejně, jak je
popsáno výše, s tím, že můžete měnit
její tvar.
Musíte určit, jestli je vaše stěna propustná nebo pevná.

Propustná: Stěna je tvořena teku�
tinou, energií, plynem nebo amorfní
látkou (třeba i trnitým křovím). Je prů�
hledná a způsobuje zranění každému,
kdo se ji rozhodne překonat, ale je mož�
né ji zdolat, pokud není dotyčný její�
mi účinky omráčen, sražen, zabit atp.
Jakýkoli útok na stěnu se na ni rozptý�
lí, například vodní nebo hasicí přístroj
může stěnu z ohně hasit.
Pevná: Stěna je pevná bariéra. Toto
je možné jen pro Vrozené útoky, které
způsobují drtivé, sečné, střelné nebo
průrazné poškození. Každý metr stě�
ny má RP 3 a 1/2 BV za každou kostku
poškození (zaokrouhlujte dolů). Napří�
klad útok 6k vytvoří stěnu s RP 18 a 3
BV. Samotná stěna nezpůsobuje poško�
zení, ale druh poškození je směřován na
zranění způsobené nárazem do stěny.

Symptomy 6

Různé

Symtpomy jsou účinky, které nasta�
nou, pokud narůstající poškození (ztrá�
ta BV nebo BÚ) způsobené Vrozeným
útokem překročí hranici základních BV
nebo BÚ oběti. Ta neháže na odolávání
symtpomům. Vypravěč se může roz�
hodnout omezit symtpomy útoků, kte�
ré způsobují poškození 1k nebo méně.
Vyberte si symtpomy z nabídky
vylepšení Nepřímých útoků (str. 35):
Výhoda, postih k Vlastnosti, Nevýhoda,
Dráždivý nebo Zrušení výhody. Pokud
je hranice Symtpomů 2/3 základních
VB oběti, použijte cenu uvedenou u
Nepřímých útoků. Pokud je hranice
1/2 BV, zdvojnásobte cenu. Pokud je 1/3,
cena je trojnásobná.
Příklad: Slepota stojí +50 % jako
Nepřímý útok, ale jako Symptom, který
začne působit, jakmile oběť má polovi�
nu BV po Vrozeném útoku, vylepšení
stojí +100 %.
Na rozdíl od Nepřímých útoků
Symtpomy zmizí až poté, co jsou ztra�
cené BV, které mají na Symptomy vliv,
vyléčeny. V případě uvedeném výše by
slepota zmizela až ve chvíli, kdy by bylo
dosaženo nadpolovičního množství
BV.
Vrozené útoky mohou mít více
Symtpomů působících při různém sta�
vu BV.

Tryska 6

+0 %

Váš útok je nepřerušený proud,
podobně jako u plamenometu. Chová
se spíše jako zbraň nablízko s velmi
dalekým dosahem než jako zbraň na
dálku. Nezapočítávejte vzdálenost a
rychlost cíle.
Útok Tryskou nemá žádnu Přesnost
a má 1/2P 5 a Max 10 místo obvyklé�
ho dosahu. Prodloužený dosah zvyšuje
dosah o 100 % za úroveň místo obvyk�
lých účinků.
Tryska je neslučitelná s Plošným
účinkem, Aurou, Kuželem, Navazují�
cím, Útokem nablízko a Rychlou střel�
bou.

Unášený 6

+20 %

Můžete připojit toto vylepše�
ní k jakémukoli útoku s vylepšením
Opožděný (str. ??) nebo Vytrvalý (str.
107). Cíl je určen normálním hodem
na útok, pak je útok „unášen“ z daného
místa větrem, slunečním větrem, vod�
ním proudem apod. Je to použitelné
pro otrávený plyn, plovoucí miny, kulo�
vé blesky atd.

Úpravy poškození 6

různé

můžete s Vrozeným útokem přidá�
vat jednu nebo více úprav a tak určit
způsob poškození.

Dvojitý nárazový otřes (dno)

+20 %

Vhodné pro Vrozené útoky, které
způsobují popálení, poleptání, sečné,
bodné a průrazné poškození. Útoky
popálením a poleptáním touto cestou
vylepšují poškození o 1 ZB nárazového
otřesu za 10 bodů základního poškoze�
ní pohlceného pružnou zbrojí. Sečné,
bodné a průrazné poškození s tímto
vylepšením způsobují stejný nárazový
otřes jako drtivý útok: 1 ZB nárazového
otřesu za každých 5 bodů základního
poškození pohlceného pružnou zbrojí.

Dvojnásobné
odmrštění (dod)

+20 %

Toto umožňuje drtivému a sečné�
mu poškození způsobit dvojnásobné
odmrštění než obvykle. Viz Odmrštění
(str. 378).

Fragmentace (frag)

+15 % za každou kostku

Útok rozptýlí úlomky z centra.
Určete na kostce poškození fragmen�
tací a uveďte to v hranatých závorkách
za základním poškozením. Kdokoli v
dosahu pěti metrů je za každou kostku
poškození fragmentací zasažen efek�
tivní dovedností 15, která je upravena
podle vzdálenosti od centra. Viz Poškození fragmentací (str. 414).
Fragmenty způsobují sečné poško�
zení. Pokud přidáváte fragmentaci k
popálení či k vylepšení Zápalný (níže),
fragmenty jsou Zápalné bez zvláštní
ceny. Pokud toto použijete na útok s
vylepšením Navazující (str. 105), pro�
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niknutí ukazuje, že úlomky automatic�
ky zasáhly oběť, ale nic víc. Fragmen�
tace často doprovází Výbuch (níže), ale
není požadována.
Fragmentace stojí 15 % za každou
kostku poškození fragmentací. Poško�
zení s [2k] nebo [3k] je typické pro gra�
náty. Maximum je [12k] nebo základní
poškození, cokoli je menší.
Žhavé úlomky: Fragmenty způso�
bují poškození popálením s úpravou
Cyklický (šest cyklů po 10 vteřinách) a
mají Dělitele zbroje (0,2) místo sečného
poškození. Cena je nezměněná.

Hrozba

různé

Můžete svým Vrozeným útokem
způsobit poškození únavou jedním z
těchto vylepšení: Dehydratace +20 %,
Tonutí +0 %, Mrznutí +20 %, Nedo�
statek spánku +50 %, Hladovění
+40 % nebo Dušení +0 %. Pracujte se
ztracenými BÚ touto cestou stejně jako
se ztrátami způsobenými podobnými
běžnými cestami ve všech případech,
nezapomeňte zejména na Vzpamato�
vání se (viz kapitola 14).
Rysy, které ochraňují před haza�
rdem ve svém principu, také chrání
před poškozením. Například útok hla�
dověním by znamenal ztrátu BÚ, které
se dají obnovit jen pozřením jídla, ale
někdo s výhodou Nemusí jíst ani pít by
byl imunní.

Radiace (rad)

+25 % nebo +100 %

Útok ozáří oběť. Házejte normál�
ně na útok, ale bez ohledu na to, zdali
projde RP, způsobí poškození 1 radon
za každý bod základního útoku. Pro
účinky viz Radiace (str. 435). Při toxic�
kém útoku se tato dávka dostaví místo normálního útoku a vylepšení stojí
+25 %. To je typické pro běžnou „radi�
oaktivitu“. Při spalujícím útoku radia�
ce zraňuje navíc k normálnímu útoku
a vylepšení stojí +100 %; použijte toto
pro každý paprsek. Jiné druhy poškoze�
ní nemají toto vylepšení.

Výboj (vbj)

+20 %

Útok vytváří elektrický výboj nebo
impuls, který může vyřadit elektroni�
ku nebo cokoli s nevýhodou Elektrický
(str. 134).
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Výbuch (výb)

+50 % / stupeň

Útok způsobuje výbuch v bodě
dopadu (při neúspěchu viz Rozptýlení,
str. 414). Cíl obdrží běžné poškození;
cokoli v blízkosti pak poškození rovné
dělenému poškození podle dosahu (3
x ve vzdálenosti 1 metru od centra).
Pokud má útok také Dělitele zbroje (str.
102), tento není aplikován na tento ved�
lejší útok.
Můžete přidat až dva stupně k Výbu�
chu, pokud si přejete zintenzivnit útok,
který není tolik ovlivněn vzdáleností.
Druhý stupeň dělí poškození dvakrát
za každý metr a stojí +100 %. Třetí stu�
peň dělí poškození podle vzdálenosti za
metry. Stojí +150 %.
Výbuch je obvykle omezen na drti�
vé útoky a popálení, ale Vypravěč může
povolit i další kombinace.
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Pro více informací viz Výbuchy
(str. 414).

Zápalný (záp)

+10 %

Vrozený útok jiný než spalující může
být zápalný. Tento pak dává následné
poškození ohněm, které může zapálit
hořlavé materiály (benzín, suchý troud
atp.).

Vedlejší účinek 6

různé

Můžete přidat toto vylepšení k Vro�
zenému útoku a nemůžete je kombi�
novat s jinými „úpravami pronikání“
kromě Dělitele zbroje. Pokud jakýkoli
útok projde Redukcí poškození, musí
tento provést hod na Zdr s postihem
-1 za každé 2 body zranění, nebo trpí
„vedlejšími účinky“.

Výhody

Zvolte si Vedlejší efekt popsaný u
Nepřímého útoku (str. 35). platnými
volbami jsou Omráčení, postih k Vlast�
nosti, Nevýhoda nebo Zneschopnění.
Cena Vedlejšího efektu je +50 % plus
cena zvoleného vylepšení z Nepřímé�
ho útoku. Například omráčení by stálo
+50 %, zatímco nevýhoda (Slepota) by
stála +100 %.
Můžete určit více než jeden vedlej�
ší účinek. Oběť provede jeden hod na
odolání všem účinkům, považujte je za
jedno vylepšení Vedlejší účinek, sečtěte
jejich cenu. Pokud by měl cíl odolávat
každému efektu zvlášť, kupte si je zvlášť
se zvláštními cenami.
Omráčení vyprchá normálně,
zatímco ostatní účinky trvají (20 - Zdr)
minut, minimum je 1 minuta. Pokud je
Zneschopnění spojeno s dalšími účinky,
tyto trvají dalších (20-Zdr) minut poté,
co Zneschopnění vyprchá.

Volitelnost

+10 %

Toto vylepšení vám umožní pod�
le vaší vůle vypnout nebo zaktivovat
jiná vylepšení rysu. Například pokud
máte útok s Plošným účinkem, Můžete
vylepšení zrušit a nechat útok působit
jen na jednu osobu. Musíte určit, která
vylepšení chcete takto vypínat předtím,
než schopnost aktivujete. Imlicitně se
uvažuje tak, že používáte všechna svá
vylepšení.
Abyste mohli zvolit více vylepšení,
která chcete v danou chvíli použít, Voli�
telnost dovoluje mít více verzí té stejné
schopnosti bez toho, aby se vylepšení
muselo kupovat vícekrát. Toto může
být velice užitečné při vytváření komik�
sových hrdinů!

Výběrová působnost 6

+20 %

Můžete toto vylepšení připojit k
Plošnému účinku (str. 102) nebo Kuželu
(str. 103) v útoku. Umožní vám vybrat,
které cíle v daném prostoru mají být
ovlivněny.

Vytrvalý 6

+40 %

Můžete toto vylepšení přidat jen k
útokům s Plošným účinkem (str. 102).
Toto umožňuje setrvat útoku na daném
místě po deset vteřin a účinky útoku
se projevují po celou dobu (nebo útok
a možné poškození, pokud je s Bom�
bardováním, str. 111) na kohokoli, kdo
vstoupí nebo projde daným územím.
Pro prodloužení trvání použijte Pro�
dloužené trvání.

Z vrchu 6

+30 %

Váš útok může měnit úhel zásahu
z jiné strany cíle – obvykle z vrchu. To
může obejít jakoukoli ochranu, která
neobsahuje v tomto směru ochranu,
a ruší postihy za skrčené, klečící, sedí�
cí nebo nehybné cíle. (Pokud jste prá�
vě nad nebo pod vaším cílem, vhodně
upravte.) Použijete to pro ohnivý déš’t,
střelu, která má obloukovou dráhu letu,
granát atd.

Založeno na
(jiné vlastnosti) 6

Zkrácený čas
+20 %

Toto vylepšení je myslitelné pro
schopností, které vyžadují hod na odol�
nost proti Sil, Obr, Int, Zdr, Smyslům
nebo Vůli. Přesune hod na odolnost z
obvyklé vlastnosti nebo charakteristiky
na jiný, určete ho při kupování vylep�
šení. Je to označováno jako výhoda,
protože to umožňuje přesunout hod na
schopnost, která lépe útokům odolá.

Založeno na smyslech 6

různé

Váš útok je veden na smysly vaší
oběti včetně ignorování RP! Musíte
určit ovlivňovaný smysl. Příklady zahr�
nují vidění, sluch, čich a exotické smysly
jako Vycítění. Stojí +150 % u prvního a
+50 % za každý následující smysl, tedy
Vidění a Sluch by stály +200 %.
Váš útok ovlivní pouze toho, kdo
používá vámi zacílený smysl. Například
Založený na Zraku nemůže ovlivnit sle�
pé subjekty nebo ty, kteří mají zavřené
oči.Stejně tak Založen na čichu nemůže
působit pod vodou nebo na cíl s plyno�
vou maskou. Výhody (například Chrá�
něný smysl, str. 78) a vybavení, které
chrání daný smysl, odvrací útok úplně
nebo v případech, kdy je vyžadován hod
na odolávání (například Nepřímý útok,
Zlořečení a Odolatelné útoky), přidávají
k hodu bonusy.
Nejběžnější na smyslu založený útok
je Nepřímý útok, který vyřadí příslušný
smysl. Například Nepřímý útok (Sle�
pota; Založený na zraku) pro oslepující
záblesk. Nicméně tyto útoky mohou
být také smrtelné, podobně jako křik
Banshee nebo pohled na baziliška.
Založeny na smyslech je „úprava
pronikání“, není možné ji kombinovat s
jinými podobnými úpravami, podobně
ani Navazující (str. 105).
Výjimka:
Můžete
kombinovat
Založený na smyslech se Zlořečením
(str. 106). Ve spojení se Zlořečením
nebo po přidání ke schopnosti, která
ignoruje RP (například Myšlenková
kontrola, Čtení myšlenek), tato úpra�
va se stává omezením. Stojí pak -20 %
pokud působí skrze jeden smysl, -15 %
při dvou smyslech a -10 % při třech.
Pokud působí skrze více než tři smysly,
není to už omezení.

Výhody

+20 % / úroveň

Můžete toto vylepšení použít na ty
schopnosti, které vyžadují čas k akti�
vaci. Můžete si ho vzít, kolikrát chcete.
Každá úroveň dělí potřebný čas dvěma
(zaokrouhlujte nahoru). Jakmile je čas
redukován na vteřinu, každá další úro�
veň tohoto vylepšení činí schopnost
okamžitou – použijte ji jako volnou
akci.
Nemůžete použít Zkrácený čas
na síly útoku a rysům, které vyžadují
jakoukoli zvláštní úpravu, která ovliv�
ňuje potřebný čas k aktivaci, nebo u
magie (ke zkrácení času potřebného na
vyvolání kouzla).

Zlořečení 6

různé

Váš útok není běžným útokem na
dálku; funguje spíše jako běžné kouz�
lo (str. 239). Nemá selhání, 1/2P, max,
Přesnost, Kadenci, Střely ani Zpětný
ráz a nemůže mít žádné úpravy zasahu�
jící do těchto statistik. Nejdůležitější je,
že RP cíle nemá žádný účinek na poško�
zení, hod na odolání nebo jiné účinky!
Zlořečení vyžaduje spíše manévr
Soustředění než manévr Útok. Může
zasáhnout kteréhokoli nepřítele, které�
ho můžete vidět nebo bezpečně cítit.
K rozhodnutí, jestli je útok úspěšný,
použijte hod na svoji Vůli s postihy za
vzdálenost (viz níže). Váš nepřítel se
může rozhodnout odolávat; pokud ano,
rozhoduje Rychlé porovnání vašich
Vůlí. Abyste cíl ovlivnili, musíte vyhrát.
Pokud vylepšujete Nepřímý útok,
nahrazuje hod na rychlé porovnání
případné odolávání. Vy hážete na Vůli,
ale váš cíl hází na Zdraví – nebo jinou
Vlastnost, pokud je útok Založen na
(jiná vlastnost) – upraveno jako pro
Nepřímý útok. Například Nepřímý
útok, který vyžaduje hod na Zdr-1 při
odolávání bude řešeno rychlým porov�
náním útočníkovy vůle a Zdr-1 oběti.
Hodnota Zlořečení závisí na dosa�
hu, na jaký je použita. Pokud znamená
-1 za každý metr dosahu, stejně jako
běžné kouzlo, stojí +100 %. Pokud
používá Tabulku rychlostí a vzdáleností
(str. 550), stojí +150 %. A pokud použí�
vá postihy za Úpravy velkých vzdáleností
(str. 241), stojí to 200 %.
Zlořečení je „úprava pronikání“,
není možné to kombinovat s jinými
pronikavými úpravami ani s úpravami,
které se používají na běžné útoky na
dálku.
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Omezení
Omezení můžete použít na takřka
jakýkoli rys (podobně jako u vylepšení
jsou pro dovednosti obvykle nevhodné).
Když omezení používáte pro nevýhody,
zredukujte jejich hodnotu podobně
jako u nevýhod. Například omezení za
-10 % u nevýhody za -25 bodů by činilo
cenu -22,5 bodu, zaokrouhleno na -22
bodů. Omezené nevýhody stojí méně
bodů, protože fungují za mnohem úžeji
vymezených okolností.
Pamatujte, že bez ohledu na to,
kolik omezení si vezmete, nemůžete
výslednou cenu rysu snížit více jak o
80 %. Tedy pokud přesáhnete snížení o
více než 80 %, počítejte strop 80 %.

Toto omezení je myslitelné pro úto�
ky jako elektrická či ledová bouře, které
mohou, ale nemusí zasáhnout všechny
cíle v dané oblasti.

Dělitel zbroje 6

různé

Váš útok dokáže proazit méně zbro�
je než je základní poškození vašeho
útoku. „Dělitel“ je faktor, kterým dělíte.
„Násobek RP“ je ekvivalentní výpočet
– násobte oponentovu RP tímto číslem.
Dělitel
(0,5)
(0,2)
(0,1)

Násobek RP
2
5
10

Úprava
-30 %
-50 %
-70 %

různé

Toto omezení je možné si vzít jen
ve spojení s Kuželem (str. 103) nebo
Plošným účinkem (str. 102). Útok neza�
sáhne automaticky všechny cíle v dané
oblasti. Místo toho útočí na jakýkoli
potenciální cíl v dané oblasti efektivní
dovedností, jakou určuje hodnota ome�
zení.
Efektivní dovednost
14
12
10
8

Úprava
-5 %
-10 %
-15 %
-20 %

Upravte efektivní dovednost pouze
podle velikosti cíle, ne už podle dosahu
nebo dalších faktorů. Určete náhodně
místo zásahu. Pokud má cíl nějaký kryt,
tento ho normálně chrání.
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Pokud máte jakoukoli úroveň toho�
to omezení, cíl, který má RP 0 (tedy
pouze živá tkáň), získává oproti vaše�
mu útoku RP 1.
Toto omezení může mít pouze Vro�
zený nebo Nepřímý útok. Dělitel zbro�
je je „úprava pronikání“, nemůžete je
kombinovat s jinými podobnými úpra�
vami, jako je např. Kontaktní činidlo
(str. 103) nebo Navazující (str. 105).

Dočasná nevýhoda

různé

Můžete toto omezení přidat ke kte�
rékoli výhodě, která může být vypnuta
či zapnuta podle vůle a která se spíná
aspoň jednu vteřinu. Když výhodu
zapnete, trpíte jednou nebo více nevý�
hodami, dokud výhodu zase nevypnete.
Toto omezení stojí vždy -1% za každý
bod, který stojí dočasná nevýhoda.
Maximum je -80 %.

Výhody

Sleva z Dočasné nevýhody nemůže
překročit 80 % hodnoty původní nevý�
hody.
Příklad: Máte Pomalejší tok času
1 (100 bodů) s dočasnou nevýhodou
Hemofílie (-30 %) - krvácíte rychleji! I
když Hemofílie obyčejně stojí -30 bodů,
největší sleva, která je možná, je -24
bodů, o které sníží cenu Zpomaleného
toku času o 24 bodů (na 76) a ne o 30
(na 70 bodů).
Můžete si vzít pouze takové dočas�
né nevýhody, které mohou logicky způ�
sobit nepříjemnosti po danou dobu. V
případě duševních nevýhod (Berserk,
Chlípnost apod.), když hod na sebeo�
vládání neuspěje a vy propadnete dané
nevýhodě, trpíte danou nevýhodou,
dokud Vypravěč nerozhodne, že jste
opět získali svoji vyrovnanost – což
může být i dlouho poté, co jste vypnuli
svoji výhodu s daným omezením!
Můžete také použít toto omezení
k dočasnému zrušení výhody. Stojí to
-1% za každý bod rušené výhody, bodo�
vá cena nesmí překročit 80 % rušené
výhody. Takto smíte omezit jen jednu
výhodu – nemůžete si vzít dvě výhody
s tímto omezením, které by se rušily,
když se použijí.

Omezení můžete použít na takřka jakýkoli rys.
Když omezení používáte pro nevýhody,
zredukujte jejich hodnotu podobně jako u
nevýhod. Omezené nevýhody stojí méně bodů,
protože fungují za mnohem úžeji vymezených
okolností.

Bombardování 6

Příklad: Můžete používat své nohy
podobně jako ruce, ale když to děláte,
nemůžete chodit. Je to Další ruka 2 (20
bodů) s Dočasnou nevýhodou: Bezno�
hý (-30 %), celkem za 14 bodů.

Dostupnost

různé

Dostupnost je omezení, které
můžete použít na jakékoli vymeze�
ní, které není blíže určeno. Omezení
Dostupnost může mít dvě širší kate�
gorie: ta, která omezují cíle, které vaše
schopnost může ovlivnit, a ty, které jsou
ovlivněny situací.
Pokud vaše schopnost dokáže ovliv�
nit pouze určité cíle, omezení závisí na
tom, jak běžné tyto cíle jsou. „Pouze na
ženy“, „Pouze na muže“ nebo cokoli, co
zahrnuje asi polovinu populace, stojí
-20 %. „Pouze na Elektrické“, „Pouze
na stroje“ stojí -20 % v technologicky
vyspělých světech. „Pouze na mořská
stvoření“ stojí -30 %, pokud je povrch
světa z větší části kryt vodou, nebo je to
velmi běžné, pak jen -10 %. „Pouze na
vetřelce“ stojí -30“ nebo -40 % v závis�
losti na daném světě. „Pouze na psio�

niky“ stojí -50 % ve většině světů. „Ne
na rusovlasé“ je totéž jako „Na všechny
kromě rusovlasých“ a stojí -10 %.
Podobné měřítko použijete na ome�
zení v situacích. „Pouze ve dne“ nebo
„Pouze v noci“ stojí -20 %. „Pouze na
přímém slunci“ stojí -30 %, podobně
„Pouze ve vodě“, pokud nejde o pouštní
či vodní planetu, „Pouze za úplňku“ je
za -40 % a „Pouze ve stresu“ je celých
-60 %, dokud to činí schopnost neúčel�
nou ve většině dobrodružných situací!
Můžete také situační Dostupnost
určit podle vašich činností. Čím neob�
vyklejší, obtížnější či nepříjemnější
požadovaná činnost je, tím vyšší je cena
omezení.
Nějaké příklady:
Pouze v Alternativní podobě
(Nehmotný, Neviditelný apod.): -10 %.
Pouze při hře na trumpetu: -20 %
Pouze v letu nebo při plavání nebo v
hypnotickém transu: vždy -30 %.
Pouze při jedné osobnosti v případě
schizofrenie: -40 %.
Ve všech případech pokud je schop�
nost slabá (má poloviční moc) místo
toho, že by nefungovala vůbec, vydělte
cenu omezení dvěma.
Vypravěč může zakázat nesmyslná
omezení Dostupnosti. Například kou�
pení schopnosti s omezením „Pouze na
přátele“ nepřinese žádnou slevu. Kou�
pení s omezením „Pouze na nepřátele“
by bylo zajímavější! Jinak Vypravěč
může odmítnout omezení, která jsou už
zahrnuta v dané schopnosti. Například
„Pouze při letu“ je nevhodné omezení
pro Vylepšenou pohyblivost (Vzduch).

Kontaktní činidlo 6

-30 %

Aby útok vůbec zabral, musíte se
dotknout kůže nebo maximálně pro�
dyšného oblečení. RP je vždy zastaví.
Toto omezení je možné pro Nepří�
mé a Vrozené útoky, které způsobjí
toxické poškození nebo poškození úna�
vou. Společně s Aurou (str. 102) může
představovat infekční útok, který se
přenáší dotykem.
Výjimka: Pokud má útok také vylep�
šení Plošný účinek (str. 102) nebo Kužel
(str. 103), Kontaktní činidlo může igno�
rovat všechnu RP. Imunní jsou pouze
cíle s výhodou Zapouzdřený (str. 82).
Pokud je spojeno s Plošným účinkem
nebo Kuželem, stává se vylepšením za
+150 %!

Nepovinné pravidlo: Omezená vylepšení
Pokud to Vypravěč dovolí, můžete omezení připojit k vylepšení.
To znamená, že to omezuje vylepšení, změnšuje jeho hodnotu bez
ovlivňování základní schopnosti.
Použijte omezení k procentní hodnotě vylepšení přesně jako by to
byla bodová hodnota. Nemůže to snížit cenu vylepšení pod 1/5 nor�
málu. Pak použijte levnější vylepšení na cenu schopnosti.
Příklad: Vaše vylepšení Výběrová působnost (+20%) má omeze�
ní Založené na zraku (-20%). Nepotřebujete oční kontakt k útoku,
ale potřebujete tento kontakt s tím, koho chcete v dané oblasti úto�
ku vynechat. Omezení -20% použité na vylepšení +20% tak vytváří
vylepšení za +16%.
Některá omezení vyžadují zvláštní vylepšení. Například Vyzařová�
ní (str. 112) vždy vyžaduje Plošný účinek (str. 102). Podobná omezení
ovlivňují základní schopnosti. Nemůžete použít toto pravidlo jen k
tomu, aby bylo využito čistě k vylepšení.
Vypravěč se může rozhodnout toto pravidlo nepoužívat, vyžaduje
to od něj hodně pozornosti.

Toto je „úprava pronikání“,
nemůžete je kombinovat s jinými
podobnými úpravami, jako je např.
Navazující (str. 105).

Toto je „úprava pronikání“,
nemůžete je kombinovat s jinými
podobnými úpravami, jako je např.
Navazující (str. 105).

Krevní činidlo 6

Náběh 6

-40 %

Váš útok musí zasáhnout některou
sliznici (oči, otevřená ústa, nos apod.)
nebo nějaké otevřené zranění, aby
vůbec zaúčinkoval. Vždy jej zastaví RP.
Toto omezení je myslitelné pro
Nepřímý nebo Vrozený útok, který způ�
sobuje toxické poškození nebo poško�
zení únavou. Je obzvláště vhodné pro
jedovaté plivnutí nebo sprej. Ve spojení
s Aurou (str. 102) může také prezento�
vat útok, který je spuštěn při intimním
fyzickém kontaktu.
Výjimka: Pokud má útok také Plošný
účinek (str. 102) nebo Kužel (Str. 103),
Krevní činidlo působí stejně, jak bylo
výše popsáno, a také pokud je vdech�
nuto (jako Dechové činidlo, str. 108).
To umožňuje ignorovat všechny RP.
Imunní jsou pouze ty cíle s výhodou
Zapouzdřený (str. 82) nebo s jednou z
Nemusí dýchat (str. 49) či Filtrační plíce
(str. 55) a jednou výhodou Mžurka (str.
71) nebo Chráněný zrak (str. 78). Tato
mocná schopnost mění Krevní činidlo v
+100 % vylepšení, jakmile je kom�
binováno s Plošným účinkem nebo
Kuželem!

Výhody

různé

Musíte toto omezení „nahromadit“
k jednomu z těchto: Krevní činidlo,
Kontaktní činidlo, Navazující, Zlořeče�
ní nebo Dechové činidlo. To po nějakou
dobu zadržuje efekt útoku. Zpoždění
určuje hodnotu omezení.
Zpoždění		
1 minuta		
1 hodina		
1 den		
1 týden (nebo více)

Úprava
-10 %
-20 %
-30 %
-40 %

Zpoždění, která jsou někde mezi
navrženými hodnotami, používají
menší cenové vyjádření, tedy zpoždění
30 minut znamená -10 %. Pokud umíte
kontrolovat dobu náběhu, použijte mís�
to toho Opoždění (str. 105).
Možností tohoto omezení je Doba
osvitu, které je možné jen pro útoky s
Aurou nebo Vytrvalým. Použijte to pro
vyjádření radioaktivního záření, mírně
jedovatých plynů atd. Funguje to stejně
jako Náběh, jen cíl musí být vystaven
působení po požadovanou dobu, aby
se účinky dostavily (nebo být vystaven
opakovaně, pokud ve vystavení pokra�
čujete) Toto stojí dalších -20 %, tedy 1
minuta stojí -30 %.
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Nablízko 6

různé

Váš útok funguje jako zbraň nablíz�
ko. Nemá žádný dosah, ale umožňuje
vám krýt, použít Rychlý úder, Finty
apod. Nemá Selhání, 1/2P, Max, Přes�
nost, Kadenci, Střely a Zpětný ráz.
Nemůže mít žádné úpravy zasahující
do těchto statistik. Ale má statistiky
dosahu.
Dosah
Úprava
T
-30 %
1 nebo 2
-25 %
T, 1; nebo 1, 2; nebo 2,3 -20 %
1-4 (jako bič)
-15 %
Pokud nemůžete krýt, stojí to navíc
-5 %.

Neovladatelný

-10 % nebo -30 %

Vaše schopnost má tendenci se pro�
jevovat v neočekávaných a nežádoucích
situacích. Kdykoli Vypravěč rozhodne,
že jste ve stresové situaci – včetně situa�
cí vyžadujících Hod na strach nebo hod
na sebeovládání pro duševních nevý�
hodách – musíte provést hod na Vůli,
pokud chcete svoji schopnost udržet
pod kontrolou, dokonce i když ji neu�
míte používat! Stačí jeden hod na jednu
situaci, ale hod 14+ vždy neuspěje bez
ohledu na Vůli.
Při neúspěchu Vypravěč přebírá
nad vaší schopností kontrolu způso�
bem, jako by šlo o bytost se škodolibou
nebo nepřátelskou povahou. Účinky
vaší schopnosti budou nějakým způ�
sobem odrážet vaše „potlačené touhy“,
obvykle projevované v duševních nevý�
hodách a zvláštnostech.
Schopnost, která nezpůsobuje
poškození – například Létání nebo
Skokan – se aktivuje neočekávaně. Je
to obvykle nevhodné a nepohodlné, ale
ne doopravdy nebezpečné. Po každém
nekotnrolovatelném „výbuchu“ sil pro�
vádíte další hod na Vůli, abyste moc
získali pod kontrolu. Tak stále dokola,
dokud neuspějete. V takovém případě
stojí Neovladatelný -10 %.
Zraňující schopnost zaútočí nejprve
na nepřátele a nikdy se neobrátí proti
vám, ale nikdo jiný není v bezpečí! Po
každém nekontrolovatelném „výbu�
chu“ sil (nebo před útokem na milova�
nou osobu či Svěřence) provádíte další
hod na Vůli, abyste moc získali pod
kontrolu. Tak stále dokola, dokud neu�
spějete, nebo dokud není vše kolem vás
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zničeno. V takovém destruktivním pří�
padě stojí Neovladatelný -30 %.
Můžete toto omezení odkoupit, jak
budete časem získávat nad svojí schop�
ností kontrolu.

Nepřesný 6

-5 % / úroveň

Váš útok se dá jen velmi špatně
zacílit. Většina útoků začíná s přesností
3. Každé -1 k přesnosti je omezení za
-5 %. Nemůžete snížit přenost pod 0.

Nepříjemné účinky

různé

Vaše schopnost má „vedlejší úči�
nek“, který na vás působí skutečně
nepohodlně. Vypravěč musí toto ome�
zení schválit a určit jeho cenu případ
od případu; může nemilosrdně zakázat
účinky, které jsou urážlivé, nebo které
ve skutečnosti nejsou omezením.
Zde je několik příkladů (jeden rys
může mít více než jen jeden ze zmiňo�
vaných vedlejších účinků):
• Vaše schopnost znamená postih
na reakci pro všechny ve vašem okolí.
Možná vás to činí nechutnými nebo to
od vás vyžaduje nějaký skličující rituál
-5 % za postih -1 k reakci (maximum
-4).
• Vaše schopnost vás zviditelňuje,
znemožňuje plížení a přitahuje nepřá�
tele. -5 %.
• Vaše schopnost vám způsobuje
fyzické nepohodlí – přitahujete hmyz,
který kouše, rezaví vám zbroj, stáváte
se hladovými atd. -5 %.
Nemůžete si vzít v Nepříjemných
účincích nějakou mocnou schopnost.
Například „zabije všechno v dosa�
hu kilometru“ není akceptovatelný
Nepříjemný účinek! Také si nemůžete
požadovat omezení pro neškodné
Nepříjemné účinky. Pokud vaše výhoda
Hrůzostrašnost přitahuje tarbíky, je to
sice zábava, ale nikoliv omezení.

Nespolehlivý

Aktivační číslo
5
8
11
14

Úprava
-80 %
-40 %
-20 %
-10 %

Neovladatelný funguje jinak, když
je použit při útoku, který je zároveň
udělátkem nebo vestavěnou palnou
zbraní. Bez ohledu na hod na aktivaci
toto navíc vyžaduje hod na selhání hor�
ší než 17.
Selhání
12
13
14
15
16

Úprava
-25 %
-20 %
-15 %
-10 %
-5 %

Neustále zapnutý

různé

různé

Nemůžete svoji schopnost vypnout.
Můžete toto omezení přidat těm schop�
nostem, které jsou obvykle vypnutelné
a pokud je pro vás nevýhodná neschop�
nost jejího vypínání. Stojí -10 %, pokud
jsou účinky společenské nebo kosme�
tické, -20 % v případě fyzické nevýhody
a -40 %, pokud je to pro vás nebezpeč�
né! Neustále zapnutý se objevuje jako
zvláštní omezení u většiny schopností,
kde je to možné použít. Vypravěč se
může rozhodnout pro další ceny pro
jiné schopnosti.

Nevytrénovatelný

Občas vaše schopnost funguje
a občas ne! Prostě to tak přichází a
odchází a vy nemůžete ovlivnit proč.
Je to naprosto nezávislé na kterémkoli
hodu, který normálně provádíte k akti�
vaci schopnosti. Můžete mít dovednost
na 20, ale nikdy si nebudete jisti, zdali
bude fungovat!

Výhody

Pokaždé, když chcete schopnost
použít, musíte hodit nebo podhodit
aktivační číslo (viz dále) na 3k. Jakmi�
le jednou uspějete, bude schopnost pro
dané použití fungovat. Pokud chcete
ukončit její použití, na další aktivaci
musíte znovu házet.
Pokud se vám nepodaří aktivovat
schopnost na první pokus, můžete to
zkusit další vteřinu znovu bez postihu.
Každý úspěšný pokus stojí 1BÚ. Pokud
jste se takto dostali na 3 a méně BÚ,
musíte odpočívat, dokud nenačerpáte
všechny BÚ, abyste se odhodlali k dal�
šímu pokusu.

-40 %

Toto omezení můžete použít na
schopnosti, které obvykle vyžadují
dovednost. Nemůžete se naučit ovládat
vaši schopnost dobře. Účíte se všechny
dovednosti, které s tím souvisí, jako by
vaše vlastnosti byly jen 8 (nebo o jedna
méně, než je jejich obvyklá hodnota,
pokud máte 8 a méně normálně). Maxi�
mum úrovně dovednosti je pak 10.

Odolatelný 6

různé

Toto omezení je možné jen pro Vrozené útoky, které způsobují toxické nebo
únavové poškození. Musíte je kombinovat s jedním z následujících: Krevní

činidlo, Kontaktní činidlo, Navazující,
Dechové činidlo, Založeno na smyslu.
Představuje jed, nemoc nebo podobný
účinek, kterému dostatečně zdravý cíl
je schopen odolat nebo ho „setřást“.
Oběť provede hod na Zdr, aby mohla odolat. Hod na odolání Zdr-5 stojí -5

Příklady
upravených útoků
Blesk: Útok popálením 6k (Vedlejší účinek, Omráčení, +50 %, Výboj,
+20 %). [51]
Dotyk smrti: Toxický útok 6k (Kontaktní činidlo, -30 %, Unavující,
2BÚ, -10 %, Opoždění, Různé, +20 %, Slabé příznaky, +10 %, Útok
nablízko, Dosah T, -30 %, Odolatelný, Zdr-4, -10 % [12].
Dračí dech: Útok popálením 4k (Kužel, 5 metrů, +100 %, Omezené
používání 3/den, -20 %, Snížený dosah, x1/5, -20 %. [32].
Duševní výpad: Nepřímý útok 1 (Vůle, Založeno na vůli, +20 %, Zlořečení 2, +150 %, Druhotné bezvědomí, +40 %, Telepatické -10 %) [30].
Implantovaný samopal ráže 9mm: Průrazný úrok 3k-1 (Přednost
+2, +10 %, Větší zpětný ráz +1, -10 %, Prodloužený dosah, x20, +40 %,
Omezené používání, 3 použití / 30 střel, Rychle nabito, -10 %, Rychlá
střelba, Kadence 10, +100 %). [33].
Křik bánší: Nepřímý útok 3 (Zdr-2, Plošný účinek, 64 metrů,
+300 %; Vyzařování, -20 %, Založený na sluchu, +150 %, Infarkt,
+300 %, Omezené používání, 1/den, -40 %, Výběrová působnost,
+20 %) [243].
Otrávené kousnutí: Ostré zuby [1] plus Toxický útok 2k (Cyklický, 1
hodina, 5 cyklů, Odolatelný, +40 %, Navazující, Ostré zuby, +0 %, Odolatelný, Zdr-3, -15 %) [10].

výhody

%. Každý +1 bod stojí dalších -5 % (tedy
Zdr-4 je za -10 % a Zdr +4 je za -50 %).
Pokud je útok Cyklický (str. 103),
Oběť si háže proti každému cyklu (včetně prvního). Úspěch znamená, že útok
odezněl bez žádných zranění, neúspěch
znamená normální zasažení cíle a útok
dále pokračuje.

Omezené poškození 6

různé

Můžete následující omezení přidat
ke svému Vrozenému útoku:

Bez poranění

-50 %

Útok způsobuje základní poškození
a může způsobit i odmrštění nebo tupý
�á���, �l�� ���ho p�o�����í��í poš�o����í
nemá řádné poraňující účinky (ztráty
BV nebo BÚ). Použijte toto omezení
pro drtivé útoky jako mocný poryv větru nebo proud vody. S bodným, sečným
nebo průrazným poškozením použij���, po�ud �o �sou �os����lé V�o����ý��h
nebo Nepřímých útoků, které způsobují toxické nebo únavové poškození
s úpravou Navazující (str. 105). Toto
reprezentuje malé otrávené šipky, žihadl� ��d, �����é mohou p�o����ou� �b�o�í
bez způsobení velkého poranění.
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Odmrštění (odm)

-10 %

Útok, který způsobuje drtivé nebo
sečné poškození obvykle způsobuje
odmrštění (viz str. 378). Použijte toto
omezení, pokud tomu tak není.

Žádný tupý náraz (žtn)

-20 %

Útok, který způsobuje drtivé, sečné,
bodné nebo průrazné poškození, způ�
sobuje také tupý náraz (viz str. 379).
Použijte toto omezení, pokud tomu tak
není.

Omezené používání

různé

Můžete svoji schopnost použít je v
omezeném počtu v období 24 hodin.
Pro většinu výhod trvá aktivace 1 minu�
tu. Při útoku jedno „použití“ znamená
množství střel rovné vaší kadenci s
minimem 1 rána. Například tři použití
při kadenci 2 mohou poskytnout šest
ran. Hodnota závisí na počtu použití:
Použití za den
1
2
3-4
5-10

Úprava
-40 %
-30 %
-20 %
-10 %

Více použití než 10 není výrazné
omezení. Pro útoky (a možná i jiné
schopnosti), které mají tuto úpravu,
jsou možné dvě možnosti:
Pomalu nabito: Stejně jako v přede�
šlém případě, ale pokud máte dva a více
výstřelů (nikoli počet použití!), musíte
dobíjet každou střelu zvlášť (tedy 3 a
více vteřin na jednu střelu). Pokud máte
jen jednu ránu, musí nabíjení trvat nej�
méně 6 vteřin a možná i déle, pokud
chcete toto omezení využít – třeba pro
pomalé zbraně jako křesadlovou puš�
ku. To činí omezení o 5 % levnější, tedy
tři nebo čtyři použití by stála -15 %.
Rychle nabito: Můžete doplnit všech�
na vaše „použití“ za 3-5 vteřin jedodu�
še tak, že doplníte munici. Vypravěč
určí váhu a cenu munice. Toto půlí
cenu omezení, tedy tři použití by stála
-10 %.

Potřebuje nabít

Potřebuje přípravu

různé

různé

Vaše schopnost potřebuje předtím,
než ji můžete použít, zvláštní přípravu.
Možná musíte nejdříve meditovat nebo
provést nějaký rituál pro soustředěnost.
Toto omezení je částečně očekáváno u
nadpřirozených rysů, jako je Duchovní
most (str. 41) a Médium (str. 68).
Nemůžete použít nepřipravenou
schopnost. K přípravě použijte manévr
Soustředění na potřebnou dobu. Nemu�
síte určovat, jakým způsobem plánuje�
te připravenou schopnost použít, ale
určete, kterou schopnost takto připra�
vujete, pokud máte takových schopnos�
tí s omezením víc.
Můžete připravenou schopnost
použít normálně – buď okamžitě nebo i
později. Nicméně můžete v daném čase
použít jen jednu výhodu s tímto omeze�
ním a po použití se ihned stává nepři�
pravenou, ať už jste uspěli nebo ne (ale
pokud má vaše schopnost trvající úči�
nek, můžete je nadále udržovat).
Cena se odvíjí od potřebného času
na přípravu schopnosti.
Čas na přípravu
1 minuta
10 minut
1 hodina
8 hodin

Úprava
-20 %
-30 %
-50 %
-60 %

Slabý bez přípravy: vaše schopnost
funguje, i když ji nemáte připravenou,
ale její síla je poloviční, včetně doby
trvání, dosahu atd. Toto nedává smysl
u všech výhod (Vypravěč rozhodne, co
to vlastně dělá). Slabý bez přípravy stojí
polovinu výše zmíněných úprav.

Pouze v nouzi

vaše schopnost vyžaduje „nabíje�
ní“ po každém použití. V této době je
nepoužitelná. Cena závisí na době, po
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kterou nabíjení trvá: 5 vteřin (nebo
dvojnásobek doby potřebné na použi�
tí schopnosti, pokud je to déle) je
-10 %. 15 vteřin (nebo pětinásobek
doby potřebné na použití schopnos�
ti, pokud je to déle) je za -20 %. Jed�
na hodina (nebo desetinásobek doby
potřebné na použití schopnosti, pokud
je to déle) je -30 %. Delší perioda není u
tohoto omezení platná (ale podívejte se
na Omezené používání, str. 112).

-30 %

Vaše schopnost je spouštěna stra�
chem nebo rozčielním, nemůžete ji
použít za „rutinních“ situací. Koneč�

Výhody

ným rozhodčím je Vypravěč. Může roz�
hodnout, že až několik neúspěchů vás
natolik rozčílí, že se schopnost aktivuje,
ale záleží zcela na něm.
Plná moc jen v nouzi: Pokud vaše
schopnost za běžných podmínek fun�
guje na poloviční výkon a pod nátlakem
naplno, omezení není drahé. Pro rysy,
které mají úrovně, to znamená „polo�
viční moc“ half as many levels. Vypra�
věč se musí rozhodnout, co to znamená
pro další prvky (poloviční dosah, trvání,
bonusy atp.). -20 %.

Prodloužený čas

-10 %/úroveň

Toto omezení můžete použít jen
u těch schopností, které vyžadují čas
na spuštění a které fungují dostatečně
rychle na to, aby se daly použít ve chví�
li nouze (např. v boji). Je na Vypravě�
či, který může toto omezení zakázat u
výhod, které vyžadují jen 1 nebo 2 vteři�
ny k aktivaci.
Pro schopnosti, které vyžadují
manévr Příprava nebo Soustředění,
každá úroveň tohoto omezení zdvojnásobí potřebný čas. Aktivace je úspěšná
na konci vyžadovaného času. Například
Prodloužený čas 1 na výhodě, jejíž spuš�
tění obvykle trvá 1 vteřinu s manévrem
Příprava, bude potřeba dvou vteřin.
Pro útoky první úroveň Pro�
dlouženého času znamená jednovte�
řinový manévr Přípravy předtím, než
můžete zaútočit. Další úrovně zdvojná�
sobují potřebný čas.

Rozptyl 6

-50 %

Můžete si toto omezení vzít pouze
ve spojení s Plošným účinkem (str. 102)
nebo Kuželem (str. 103). Čím dále je cíl
od centra oblasti nebo od osy kužele,
tím méně efektivní útok je. Pro detaily
se podívejte na Plošné a šířící se útoky
(str. 413).

Samovolný

-20 %

Můžete použít toto omezení ve spo�
jení s Neovladatelným (str. xx). Nejste
vůbec schopni schopnost vědomě ovlá�
dat. Do hry vstupuje pod Vypravěčovou
kontrolou jako důsledek stresu. Podob�
ně jako Neovladatelný můžete toto
omezení později odkoupit, jak budete
nad svojí schopností získávat kontrolu.

Smlouva

různé

Vyšší moc – bůh, duch atd. - vám
umožňuje používání schopností v pří�
padě, že držíte jeho striktních nařízení.
Tento kodex musí mít podobu jednoho
nebo více rysů uvedenách v Dobrovolně přijaté duševní nevýhody (str. 121).
Tyto nevýhody vám poskytnou obvyk�
lé množství bodů. Pokud zbloudíte ze
správné stezky, vaše schopnost okamži�
tě zmizí, dokud se nevrátíte zpět. Hod�
nota omezení je rovná bodové hodnotě
vyžadované pro nevýhody, tedy Slib za
-10 bodů poskytuje omezení za Smlou�
vy za -10 %.

Tlumicí prostředek

různé

Můžete toto omezení použít pro
nevýhody. Nějaký předmět nebo sub�
stance – tlumicí prostředek – dočasně
odstraní vaši nevýhodu. Čím efektivněj�

ší prostředek je, tím méně bodů dosta�
nete za nevýhodu. Použijte následující
návod:
Tlumicí prostředek je snadno zničitelný, dá se lehce ukrást, rozbít nebo
přemístit (třeba pár brýlí). -60 %

Snížený dosah

-10 % / úroveň

Můřete toto omezení přidat ke
ketrékoli výhodě, která má dosah, tedy
Vrozený útok nebo Skenerový smysl
např. Existuje ve třech úrovních, záleží
na děliteli vzdálenosti.
Dělitel vzdálenosti
2
3
10

Úprava
-10 %
-20 %
-30 %

Pokud je to použito na útok, který
má dosah 1/2P, každá úroveň snižuje
jak 1/2P, tak i Max. Dosah 1/2P můžete
snížit maximálně na polovinu (tedy
„snížený 1/2P“ je -5 %/úroveň). Není
možné Max snižovat nezávisle.

Spoušť

různé

Vaše schopnost vyžaduje určitou
podmínku nebo látku (např. dávku
drog) k tomu, aby fungovala. Jedna dáv�
ka je vyžadována pro minutu „použití“.
Cena závisí na vzácnosti Spouště:
Velmi běžná: (může být takřka coko�
li) -10 %
Běžná: (drahá, občas obtížně k nale�
zení) -20 %
Příležitostná: (velmi drahá, vždy
obtížně k nalezení) -30 %
Vzácná: (nedá se koupit. Musí být
nalezena nebo vyrobena) -40 %.
Násobte hodnotu omezení 1,5x,
pokud je spoušť ilegální, návyková nebo
jinak nebezpečná.
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Tlumicí prostředek je droga nebo
jiná věc, kterou je nutné užívat denně.
-60 %
Tlumicí prostředek je vyžadován
týdně. -65 %.
Tlumicí prostředek je vyžadován
měsíčně. -70 %.
To předpokládá, že vaše prostřed�
ky jsou k dostání v lékárnách. Pokud
potřebujete zvláštní (a možná drahý)
prostředek, přidejte k ceně +5 %. Tedy
-70 % se stane -65 %. Pokud prostředek
získáváte z jednoho určitého zdroje,
jako je experimentální drogový pro�
gram, přidejte +10 %, tedy z -70 % se
stane -60 %.
Příklad 1: Slabý zrak stojí -25 bodů.
Brýle to mohou napravit, ale dají se roz�
bít, tedy omezení za -60 %. To upravuje
cenu Slabého zraku na -10 %.
Příklad 2: Jan má AIDS a zemřel by
bez léku do měsíce. Tento stupeň Nevy�
léčitelně nemocného stojí -100 bodů.
Naštěstí je v experimentálním progra�
mu léků, které zpomalují nemoc. Léči�
va musí brát týdně (-65 %), ale nemá
možnost získat lék mimo program
(+10 %), tedy celkem omezení za
-55 %. To snižuje hodnotu Nevyléči�

telně nemocného na -45 bodů. Pokud
bude Jan v programu zůstávat, pokrok
jeho nemoci je zastaven.

Unavující

různé

Vaše schopnost vás stojí BÚ. Stojí
-5 % za každý BÚ na použití. Co zna�
mená „použití“, určuje základová
schopnost. Pro schopnosti, které vytvá�
řejí okamžité účinky (například Vroze�
né útoky) musíte BÚ platit vždy, když
spouštíte schopnost.
Proschopnosti,kterévytvářejípokra�
čující účinky (například Létání) musíte
BÚ platit za minutu aktivace. Jakmile
jednou zaplatíte iniciační množství BÚ,
další trvání v minutách platíte poloviční
množství BÚ (zaokrouhleno nahoru).
Pokud výhoda, která vytváří pokraču�
jící účinky, trvá pouze jednu vteřinu a
pokud pak musíte platit každou vteři�
nu, cena za omezení se dvojnásobí na
-10 % za každý potřebný BÚ.

Větší zpětný ráz 6

-10 % za
+1 zpětného rázu

V základu má útok na dálku zpětný
ráz roven 1, tedy teoreticky bez zpětné�

ho rázu (viz str. 271). Můžete mít útok
Rychlá střelba (str. 108) s vyšším zpět�
ným rázem jako omezením.
Zpětný ráz
2
3
4
5+

Vyzařování 6

Úprava
-10 %
-20 %
-30 %
-40 %

-20 %

Můžete si toto omezení vzít pou�
ze ve spojení s Plošným účinkem (str.
102). Znamená to, že útok nemá žád�
ný dosah nebo přesnost, ale vyzařuje
z vašeho těla (aniž by ovlivňovalo vás,
pokud účinky nejsou příznivé). Je to
neslučitelné s úpravami útoků na dálku
i nablízko.

Založeno na smyslu 6

různé

Při útoku, jako je třeba Zlořečení,
nebo u schopnosti, která obvykle igno�
ruje RP (třeba Duševní kontrola) je
toto omezení. Pro detaily viz. vylepšení
Založeno na smyslu (str. 109).

Omezení
Příklad tvorby postavy (pokračování)
Hlavní výhoda Daie je, že se umí teleportovat. Je to Pohyb subpro�
storem (str. 97), což stojí 100 bodů! Ale Dai má dvě zvláštní omeze�
ní, které snižují tuto cenu. Za prvé, jeho schopnost je psionická, tedy
„anti-psionika může používání zabránit. To dává omezení Psionické
teleportace za -10 %. Za druhé, jeho schopnost má velmi malý dosah:
10 metrů. To je omezení Omezený dosah za -50 %. Tato omezení
určují, že Pohyb subprostorem bude stát o 60 % méně, tedy za 40
bodů.
Rozhodneme se dát Daiovi další psionickou schopnost, která je
pro zloděje užitečná, „šestý smysl“, který ho uchrání od pastí a podob�
ných nebezepčí. Je to Šestý smysl (str. 47) se zvláštním omezením
Mimosmyslového vnímání. Šestý smysl obvykle stojí 15 bodů, ale
omezení snižuje cenu na 13,5 bodu, což se zaokrouhlí na 14 bodů.
Dokonce i bez psionických schopností je Dai schopný zloděj. Jeho
specialitou je práce ve výškách, tedy přidáme Flexibilitu (str. 56) za
5 bodů, protože to mu dává velký bonus při šplhání; Dokonalá rov�
nováha (str. 74) je za 15 bodů a umožňuje mu neztratit rovnováhu a
spadnout; Absolutní orientace (str. 34) za 5 bodů zase zabrání zablou�
dění ve slepých uličkách.
Pokud mu chceme umožnit ztratit se v davu, dáme mu přednost
Poctivá tvář (str. 101) za 1 bod - „nevypadá jako zloděj“.
Daiovy výhody stojí celkem 80 bodů, jeho celková bodová hodno�
ta je nyní 223 bodů.
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udělátek
Vypravěč může požadovat bodové
koupení jakéhokoli „udělátka“, které
umožňuje nějakou schopnost, která se
obvykle platí body (úroveň vlastnosti,
výhody apod.). Nicméně může vyžado�
vat body jen za věci, které dokonce ani
velmi pokročilé technologie nemohou
vyrábět (např. prsten, který poskytuje
Štěstí) – a dokonce i jen za ty, které ne�
jsou na prodej za žádnou cenu v daném
světě.
Tedy konkrétně by Vypravěč neměl
chtít body za běžné vyráběné předměty
– ani za zvláštní předměty, pokud je to
na prodej – dokud se nestane Příznač�
ným vybavením (str. 85). Zbroj, puška
a brýle na noční vidění udílejí Redukci
poškození, Vrozený útok a Infrazrak,
respektive... dokud si kdokoli může toto
vybavení pořídit, je to cena v penězích a
nikoli v bodech.
Schopnosti poskytované věcmi mají
své vlastní bodové vyjádření. Můžete
jim poskytnout jakoukoli logickou
kombinaci úprav a jedno či více omeze�
ní zde zmiňovaných:

Jedinečný

-25 %

Můžete si toto omezení vzít pouze
ve spojení s omezením Zničitelný nebo
Může být ukraden. Obvykle můžete
nahradit zničený nebo ukradený před�
mět – i když to může vyžadovat čas a
úsilí (podle Vypravěčova rozhodnutí).
Pokud je předmět jedinečný, nemůžete
ho vyměnit! Pokud je předmět zničen
nebo ukraden, přijdete o své body do
něj vložené.

Může být ukraden

různé

Vaši nepřátelé mohou váš předmět
odcizit a připravit vás tak o výhody.
Toto omezení je vhodné jen na předmě�
ty, které jsou evidentně mocné a mohou
být cílem loupeže! Hodnota omezení
závisí na tom, jak obtížné je předmět
ukrást.

Dá se snadno ukořistit bez potřeby
protivníkova hodu na Obr (např. klo�
bouk): -40 %
Zloděj musí vyhrát hod na rychlé
porovnání v Obr (např. náhrdelník)
nebo Sil (např. hůlka): -30 %
Je možné jej ukrást jen při plížení
nebo podvodu (např. mince v kapse):
-20 %
Musí být násilně odcizeno (např.
brnění): -10 %
Vydělte hodnotu dvěmi, pokud
předmět nebude hned působit ve pro�
spěch zloděje.

Zničitelný

různé

Vaši nepřátelé mohou předmět zni�
čit. Jakmile je zničen, ztratíte všechny
jeho výhody, dokud není opraven. Při�
pojte následující prvky k celkové ceně.

Vypravěč může svobodně přidávat tolik výhod,
kolik ho napadne. Pro hráče platí, že mohou
vyvíjet nové výhody jen s povolením Vypravěče.

Opravitelnost: Můžete váš předmět
po rozbití obyčejně spravit; Vypravěč
určí dovednost, pomocí které to udě�
láte. Pokud nemůžete předmět opravit
a jeho náhrada vyžaduje mnoho času,
úsilí nebo výdajů (podle Vypravěčova
rozhodnutí), přidejte dalších -15 %.
Velikost: Velikostní úprava předmě�
tu ovlivňuje hody na Zrak k určení a
případnému zacílení v boji.
VÚ
-9 a méně
-7 a -8
-5 a -6
-3 a -4
-1 a -2
0 a více

Úprava
0%
-5 %
-10 %
-15 %
-20 %
-25 %

Výdrž: Čím snadněji se dá předmět
zničit, tím větší je omezení. Určete RP a
váhu předmětu.
RP
2 a méně
3-5
6-15
16-25
26 a vyšší

Úprava
-20 %
-15 %
-10 %
-5 %
0%

Pokud je předmět stroj, který je
možné rozbít (jako opak k jednoduché�
mu předmětu, jako je prsten nebo klo�
bouk), připojte dalších -5 %. K určení
Zdr a účinků poškození viz Poškození
objektů (str. 483).

Úpravy
Vypravěč (nepochybně na rady
svých nadšených hráčů) může svo�
bodně přidávat tolik výhod, kolik ho
napadne. Na co musí dávat pozor, jsou
některé rady, jak výhody vyvážit a jak je
ohodnotit.
Pro hráče platí: tato pravidla jsou pro
Vypravěče. Můžete vyvíjet nové výhody
jen s povolením Vypravěče.

Úpravy
existujících
výhod
GURPS představují mnoho výhod.
Často je některá z nich velmi podobná
té, kterou máte na mysli, můžete tedy
„vylepšit“ tu existující, aniž byste museli
vymýšlet zcela novou.

Přejmenujte

Výhoda, kterou hledáte, již existuje,
ale z nějakého důvodu vám nevyhovu�
je, nebo není inspirativní. V takovém
případě vytvořte „novou“ výhodu tak,
že změníte její jméno! Například pokud
chcete výhodu Zesilovač světla, která
umožňuje prohlédnout temnotou, pře�
jmenujte „Noční vidění“ na „Zesilovač
světla“.

Předefinujte

Mnoho „nových“ výhod jsou vlastně
existující výhody se změněnými zvlášt�
ními účinky. Pokud existuje vhodná
výhoda se správnou schopností, ale
nevhodné vymezení, použijte mechani�
ky hry a bodové hodnocení existujícího
rysu, ale dodejte nové vyjádření toho,
jak to funguje. Například Noční vidění
předpokládá přirozené, tmě uzpůso�
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bené oči, ale můžete to klidně vysvětlit
i sci-fi implantátem, jestli to vašemu
tažení více vyhovuje.

Kombinujte

Mnoho „nových“ výhod jsou také
kombinace existujících rysů. Pokud
směs výhod (možná včetně nějakých
nevýhod, které sníží bodovou hodno�
tu) přináší požadovaný výsledek, který
chcete, spojte je jednoduše dohromady,
připojte jejich cenu a novou výhodu
nově nazvěte.
Například chcete spojit Zostřený
zrak 5 [10], Noční vidění 5 [5] a Bar�
voslepost [-10] jako implantát „Kočičí
oko Mk V“. Hráči by prostě ü sebe měli
uvedeno implantát „Kočičí oko Mk V“
[5].
Všiměte si, že je to stejný způsob,
jak vznikají meta-rysy v Kapitole 7.
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Upravte

Například byste chtěli „Spektrální
zrak“ zaokrouhlit na kulatých 5 bodů,
ale nechcete, aby schopnost umožňova�
la vidět duchy tak levně. Abyste mohli s
čistým svědomím snížit cenu, připojíte
podmínku, že při jasném denním světle
je Hod na zrak postižen -1. Koneckon�
ců všichni vědí, že nemrtví nemají rádi
sluneční světlo!

Například nemrtvé bytosti ve vašem
světě jsou schopny vnímat mnoho
spekter. To jim dává Noční vidění s ved�
lejším účinkem, že mohou vidět duchy
a mají žhnoucí rudé oči. Mohli byste to
napsat jako „Noční vidění 5 (Ovlivňuje
nehmotné, +20%; Dočasná nevýhoda:
Nepřirozený vzhled, -5%) [6], ale je jed�
nodušší do deníku napsat „Spektrální
vidění [6]“ a detaily nechat ve vašem
poznámkovém bloku.

Vytváření

Mechanismy hry jsou u existují�
cí schopnosti skoro, ale ne úplně to
požadované, co byste chtěli. V takovém
případě začněte u té nejpříbuznější
výhody, použijte vylepšení nebo ome�
zení, které vytvoří požadovaný účinek,
a představte výsledek jako novou výho�
du.

Dolaďujte

Poté, co jste provedli všechny výše
zmíněné způsoby, jak vyjádřit vámi
požadovanou výhodu, můžete se roz�
hodnout dát tomu nějaký originální
prvek nebo určit bodovou hodnotu
– například připojením malého ved�
lejšího efektu, jako je malá úprava pro
úspěšný hod. Zde mohou být nápo�
mocné návody uvedené u Předností (str.
xx) a Zvláštností (str. xx).
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zcela nových
výhod
Někdy není jiné cesty než vytvořit
zcela novou výhodu. Výhody v GURPS
obvykle představuje jednu ze čtyř
základních schopností (ačkoli jedna
výhoda mnohdy obsahuje více těchto
kategorií).
1. Situační bonusy k vlastnostem.
Upravte bonusy vlastností podle před�
pokladu, že každý +1 bod pro Sil a Zdr
stojí 10 bodů a pro Obr a Int 20 bodů,
pak upravte cenu směrem dolů podle
četnosti využití. Pro insipraci se podí�
bvejte na Dostupnost (str. 110). Napří�
klad Rychlé uzdravování je v základu

Výhody

+5 Zdr (základní cena je 50 bodů), které
se omezuje jen na uzdravení po poško�
zení. Protože většina lidí po zranění trpí
velkou bolestí a protože hody na přiro�
zené uzdravování se málokdy řeší ve
světech s magickým, psionickým nebo
technologicky pokročilým léčením,
hodnota bonusu je snížena na desetinu
normálu, tedy stojí 5 bodů.
2. Bonusy k hodům na dovednosti.
Jednoduše řečeno rozvíjejte příslušný
Talent (str. 89) a připojujte jeho hodno�
tu k výhodě. Jestliže výhoda upravuje
jednu dovednost, pak je cena za +1 do
dovednosti 2 body do maxima +3 za 6
bodů.
3. Bonusy k hodům na reakci. Roz�
víjejte bonusy na reakci rozebrané v
Reputaci (str. 26). Můžete zahrnout
bonusy, které se vztahují jen k velmi
malé skupině lidí (třeba „kdokoli s dok�
torským titulem ze Srovnávací anato�
mie z Harvardu), dokud nejde o hru
odehrávající se na harvardské lékařské
fakultě) jako „zvláštní účinek“. Všimně�
te si, že tyto bonusy k reakcím nemusí
nutně patřit k Reputaci – může to být
díky vzhledu, psionické auře či paprs�
kům duševní kontroly.
4. Jedinečné schopnosti, které nejsou
vůbec dostupné postavám bez této výhody. Můžete tyto schopnosti ohodnotit
přirovnáním. Ozkoušejte podobné rysy
a odhadněte cenu podle jiných srovna�
telných výhod. Zvyšte nebo snižte cenu
podle toho, jestli je schopnost moc�
nější nebo slabší. Například „automa�
ticky uspěje ve všech Hodech na zrak
je stejně použitelný jako „automticky
uspěje ve všech hodech na strach, takže
můžete schopnost ocenit podobně jako
Neotřesitelnost za 15 bodů.

Konečná cena

K určení konečné ceny nové výho�
dy připočítejte cenu všech schopností,
které daná výhoda poskytuje. Pokud je
výhoda velice vzácná a pokud ti, kteří
ji vlastní, ji mohou využít k překvapi�
vé taktice, vydělání mnoha peněz atd.,
zvyšte cenu o 100%. Naopak pokud je
to výhoda naprosto běžná, může být
její cena snížena o 50%. K určení ceny
použijte také dolaďování.
Vypravěč je konečným rozhodčím
v otázkách ceny výhod. Může vyžado�
vat Neobvyklou minulost pro kterou�
koli výhodu, kterou chce omezit jen
pro určitou skupinu charakterů. Toto
je cena navíc k jakékoli již zohledněné
úpravě.

