Príbehy z diaľav Divokej Modrej: kapitola prvá

Je na úteku pred dohodnutým sobášom s grófom
Carlowom. Najala si pašerácku loď menom Sovička.
Aby ju vzala z jej imperiálneho paláca v Ilysiu do
Napísal, vysádzal a nakrelil ďalekých Ostatkov, kde bude môcť byť so svojou
tajnou láskou, pirátskym kráľom Uriahom Flintom.
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lode cez bezdrát. Je len otázkou času, kedy objaví
výnimočný zatykač a zistí, že Sovičku nevlastní nikto
iný ako nechvalne známy vyvrheľ Cyrius Vane
Ako lady Blackbird a ostatní utečú z Ruky smútku?
Aké nebezpečenstvá im stoja v ceste??
Budú schopní nájsť tajné dúpä pirátskeho kráľa?
Ak áno, príjme Uriah Flint lady Blackbird za
svoju nevestu? Bude po ňom ešte lady Blackbird
túžiť, kým sa k nemu dostanú?

Vznášanie sa v Modrej

Ilysium

Svety Divokej Modrej plávajú na nebi dýchateľného plynu, obiehajúc malú
studenú hviezdu. Učenci tvrdia, že hviezda je vytvorená z čistej Esencie – podivnej energie, ktorej pomocou čarodeji vyvolávajú svoje kúzla.
Táto „slnečná sústava“ je podstatne menšia, než by ste si mohli myslieť –
zaberie to tak Šesť týždňov, kým ju na štandardnej lodi preletíte z jednej strany
na druhú. Väčšina svetov Impéria je k sebe dokonca tak blízko, že z jedného na
druhý sa dostanete tak za deň, dva.

Metropola Impéria, domov šľachtických rodov. Ilysium je bohaté a dekadentné, poháňané sluhami, otrokmi a elitnými osobnými strážcami šľachty.

Hlbina

Haven

Ťažšie plyny hustejšej vrstvy hmly pod „nebom“ Divokej Modrej sa nazývajú
Hlbina. Táto hmla je žieravá – ľudia sú nútení nosiť tu plynové masky a trup
väčšiny lodí tu začína korodovať hneď po vystavení týmto plynom. Piráti a
iní zločinci občas Hlbinu využívajú aby sa vyhli Imperiálnym hliadkam, či na
nečakané prepady odnikiaľ. Nanešťastie, hlbina je domovom nebeskej chobotnice a ďalších monštróznych potvor.

Mená

Mužské: Abel, Artemis, August, Eli, Giovanni, Ivan, Jack, Jefferson, Jonas,
Leo, Logan, Malachi, Mario, Micah, Nahum, Noah, Orlence, Oscar, Samuel,
Silas, Vlad Wester
Ženské: Alice, Ardent, Ashlyn, Caess, Clare, Elena, Eveline, Fiona, Grace,
Hannah, Hazel, Hester, Isabel, Krista, Jezebel, Leah, Lucile, Lydia, Seraphima,
Sonya, Sophie, Veronica, Violet
Priezviská: Bell, Bowen, Canter, Carson, Cross, Harwood, Hollas, Hunter,
Kalra, Keel, Moreau, Morgan, Porter, Pickett, Quinn, Sidhu, Soto, Torrez,
Vakharie, Walker, Winter, Wright
Šľachtické rody: Ash, Blackbird, Firefly, Mooncloud, Nightsong, Snow,
Twillight, Whirethorn

Olympia

Prístavný svet imperiálnej nebeskej letky. Odtiaľto štartujú expedície do
Rozmachu Impéria a do celej Divokej modrej. Olympia je tiež domovom
najlepších pivovarníkov a paličov v celom impériu.
Najprominentnejší zo slobodných svetov. Tu, v rozvalených mestských
zástavbách sa snaží Obchodná Únia zaviesť aspoň kúsok rádu medzi
hašterivé klany a strany Slobodného ľudu. Otrokárstvo je tu postavené mimo
zákon a preto sa Haven stáva domovom pre množstvo bývalých otrokov.

Nightport

Nightport nie je ako iné svety. Nightport sa netočí, jedna jeho strana je stále ponorená v temnote. A práve tu s

Natasha Syri

Lady Blacbird

Imperiálna šľachtičná v prestrojení, unikajúca pred dohodnutým sobášom, aby mohla byť so svojím milým

Rysy:

Kľúč vzoru

Imperiálny šľachtic

Etiketa, Tanec, Vzdelanie, História, Veda, Bohatstvo, Konexie, Rod Blackbird

Majster čarodej
Zosielanie kúziel, Spriadanie esencie, Búrka jej koluje v
žilách, Vietor, Blesk, [Leť], [Hromová rana], [Cit]

Ako šľachtičná si niekde úplne inde, než bežní smrteľníci. Použi svoj
kľúč ak ukážeš svoju nadradenosť, alebo ak tvoje šľachtické rysy
vyriešia problém. Vykúpenie: Zapri svoj šľachtický pôvod

Kľúč úlohy

Musíš utiecť pred impériom a stretnúť sa so svojou tajnou láskou,
pirátskym kráľom Uriahom Flintom, ktorého si nevidela šesť rokov.
Použi tento kľúč ak spravíš nejakú vec, ktorá pomôže tejto úlohe.
Vykúpenie: Vzdaj svoje snaženie

Atletika
Beh, Šerm, Rapír, Duely, Streľba, [Pištoľ], [Akrobacia]
Šarm
Charizma, Zovňajšok, Velenie, Šľachta, Služobníctvo, [Vojaci]

Kľúč podvodníka

Si v prestrojení, tváriac sa ako obyčajný človek. Použi tento kľúč vždy,
keď to na niekoho hráš tak dobre, že ho oklameš. Vykúpenie: Prezraď
svoju skutočnú identitu niekomu, kto bol oklamaný

Tajomstvo búrky v krvi

Úskoky
Klam, Podhodenie nesprávnych údajov, Prevleky, Šifry a
kódy, [Plíženie], [Skrývanie]

Kým dokážeš rozprávať vieš spriadať esenciu a čarovať. Máš rys
Majster čarodej a tag Búrka jej koluje v žilách

Tajomstvo vnútornej koncentrácie
Tagy v [hranatých zátvorkách] sú schopnosti, ktoré postava zatiaľ nemá. Je
možné si ich kúpiť pomocou zlepšení. Viac informácií je v zhrnutí pravidiel,
položke kľúce

Zranená

Mŕtva

Unavená

Raz za sedenie si môžeš prehodiť neúspech pri čarovaní

Nahnevaná

Stratená

Lovená

Lapená

Zhrnutie pravidiel
Hody kockou

Ak sa snažíš prekonať nejakú prekážku, hoď kockami. Na začiatok máš automaticky jednu kocku. Pridaj kocku, ak máš rys, ktorý by ti mohol pomôcť.
Ak má tento rys tagy, ktoré by sa dali použiť, pridaj za každý použitý tag
jednu kocku k hodu. Nakoniec pridaj ľubovoľné množstvo kociek zo svojej
zásoby (Na začiatku v nej máš 7 kociek).
Hoď kockami, ktoré sa ti podarilo nazhromaždiť. Každá kocka, kde padlo 4 a
viac je úspech. Potrebuješ hodiť toľko úspechov, koľko je úroven náročnosti
(obyčajne 3), aby si uspel.
ÚROVNE NÁROČNOSTI: 2 ĽAHKÁ – 3 STREDNÁ – 4 NÁROČNÁ – 5
EXTRÉMNA
Ak uspeješ, odstráň všetky kocky zo stola (vrátane tých zo zásoby!). nezúfaj,
budeš mať možnosť si zásobu ešte doplniť
Ak neuspeješ, ešte si nedosiahol svoj cieľ. Nechaj ale kocky tak ako sú a
prihoď kocku zo svojej zásoby. Rozprávač nejako vygraduje situáciu a máš
možnosť sa pokúsiť znova uspieť.

Stavy

Keď sa veci nedaria ako majú, hlavne teda ak neuspeješ v hode, rozprávač
ťa môže penalizovať zmenou stavu tvojej postavy: zranená, mŕtva, unavená,
mŕtva, stratená, lovená, alebo lapená. Ak sa zmení nejaký z tvojich stavov
zaškrtni si jeho okienko a popíš, ako k tomu došlo. [pozn. smrť znamená iba
dočasnú alebo predpokladanú smrť, jedine, že by sme chceli skutočne aby
postava umrela].

Pomoc

Ak je tvoja postava v pozícií aby mohla pomôcť inej postave, môžeš
jej dať kocku zo svojej zásoby. Popíš, čo pri tom tvoja postava robí. Ak

hod neuspeje, svoju kocku dostaneš späť. Ak uspeje, tvoja kocka je stratená.

Kľúče

Ak použiješ kľúč, môžeš spraviť dve veci:
•Vezmeš si XP
•Pridáš si do zásoby kocku
Ak sa kvôli svojmu kľúču dostaneš do ohrozenia, dostaneš dva XP alebo dve
kocky (alebo jedno a jedno). Ak nazbieraš dokopy 5 XP, dostaneš zlepšenie to
môžeš utratiť za jednu z nasledujúcich vecí:
•Pridáš si nový rys (odvodený z toho čo postava zažila počas hrania, alebo
vyplynulo na povrch, že sa stalo v minulosti)
•Pridáš existujúcemu rysu nový tag
•Pridáš si nový kľúč (žiadny kľúč si postava nesmie zobrať dvakrát, keď sa ho
zriekla)
•Nauč sa tajomstvo (ak máš ako)
Zlepšenia si môžeš šetriť a použiť až budú potrebné, kľudne aj uprostred
prestrelky!
Každý kľúč má aj vykúpenie. Ak nastane podmienka vykúpenia, môžeš sa
zriecť svojho kľúča a dostať dve zlepšenia.

Odpočinok

Môžeš si svoju zásobu kociek obnoviť späť na 7 kociek, odohraním
odpočinkovej scény s inou postavou. Môžeš si tiež miesto toho odstrániť
stav, alebo obnoviť použitie tajomstva (záleží od charakteru odpočinkovej
scény). Odpočinková scéna je skvelý čas, pýtať sa otázky tak, aby hráči museli
prejaviť charakter postáv – „Prečo si si vybral takýto život?“ – „Čo si myslíš o
Lady Blackbird?“–„Prečo ste vzali túto prácu?“ atď. Odpočinkové scény
môžu byť aj flashbacky

Naomi Bishop

Bývalý bojovník v aréne, dnes osobný strážca Lady Blackbird

Rysy:

Kľúč ochrancu

Si oddaným strážcom Lady Blackbird. Použi tento kľúč vždy, keď
spravíš rozhodnutie pod vplyvom Lady Blackbird alebo ju chrániš
pred úhonou. Vykúpenie: pretrhni svoj vzťah s Lady Blackbird

Zápasník v aréne

Preskúšaný bojmi, Brutálný, Živá zbraň, Rýchly, Tvrďák,
[Silný], [Lámač kostí], [Hrôzostrašný]

Osobný strážca
Ostražitosť, Hrozby, Ochrana, Odzbrojenie, Bránenie, Starostlivý, Zdržiavanie, [Bezpečnosť], [Prvá pomoc]
Bývalý otrok
Plíženie, Skrývanie, Beh, Tuhý korienok, Výdrž, Zaobstaranie, Šľachtici, [Nenávisť], [Železná vôľa]
Bystrý
Porozumenie, Ostražitý, Prefíkaný, Klamári, Pasce, [Cit
nebezpečia], [Odhaľ motív]

Kľúč pomsty

Impérium ťa zotročilo a nútilo ťa zabíjať pre šport. Raz na nich
vykonáš svoju odplatu a budeš sa pozerať na ich mestá v plameňoch.
Použi tento kľúč vždy, keď dáš ranu Impériu (hlavne ak zabiješ nejakého zarytého imperialistu). Vykúpenie: Odpusti im, že ti ubližovali

Kľúč bojovníka

Dychtíš po hluku a reve bitky, čím drsnejšej, tým lepšie. Použi tento
kľúč ak bojuješ proti presile alebo proti mocnejším nepriateľom.
Vykúpenie: Premrhaj príležitosť na dobrý boj

Tajomstvo deštrukcie

Dokážeš ničiť veci holými rukami akoby si mal kladivo. Je to
hrôzostrašné.
Tagy v [hranatých zátvorkách] sú schopnosti, ktoré postava zatiaľ nemá. Je
možné si ich kúpiť pomocou zlepšení. Viac informácií je v zhrnutí pravidiel,
položke kľúce

Zranený

Mŕtvy

Unavený

Tajomstvo osobného strážcu
Raz za sedenie si môžeš prehodiť neúspech pri ochrane iných.

Nahnevaný

Stratený

Lovený

Lapený

Zhrnutie pravidiel
Hody kockou

Ak sa snažíš prekonať nejakú prekážku, hoď kockami. Na začiatok máš automaticky jednu kocku. Pridaj kocku, ak máš rys, ktorý by ti mohol pomôcť.
Ak má tento rys tagy, ktoré by sa dali použiť, pridaj za každý použitý tag
jednu kocku k hodu. Nakoniec pridaj ľubovoľné množstvo kociek zo svojej
zásoby (Na začiatku v nej máš 7 kociek).
Hoď kockami, ktoré sa ti podarilo nazhromaždiť. Každá kocka, kde padlo 4 a
viac je úspech. Potrebuješ hodiť toľko úspechov, koľko je úroven náročnosti
(obyčajne 3), aby si uspel.
ÚROVNE NÁROČNOSTI: 2 ĽAHKÁ – 3 STREDNÁ – 4 NÁROČNÁ – 5
EXTRÉMNA
Ak uspeješ, odstráň všetky kocky zo stola (vrátane tých zo zásoby!). nezúfaj,
budeš mať možnosť si zásobu ešte doplniť
Ak neuspeješ, ešte si nedosiahol svoj cieľ. Nechaj ale kocky tak ako sú a
prihoď kocku zo svojej zásoby. Rozprávač nejako vygraduje situáciu a máš
možnosť sa pokúsiť znova uspieť.

Stavy

Keď sa veci nedaria ako majú, hlavne teda ak neuspeješ v hode, rozprávač
ťa môže penalizovať zmenou stavu tvojej postavy: zranená, mŕtva, unavená,
mŕtva, stratená, lovená, alebo lapená. Ak sa zmení nejaký z tvojich stavov
zaškrtni si jeho okienko a popíš, ako k tomu došlo. [pozn. smrť znamená iba
dočasnú alebo predpokladanú smrť, jedine, že by sme chceli skutočne aby
postava umrela].

Pomoc

Ak je tvoja postava v pozícií aby mohla pomôcť inej postave, môžeš
jej dať kocku zo svojej zásoby. Popíš, čo pri tom tvoja postava robí. Ak

hod neuspeje, svoju kocku dostaneš späť. Ak uspeje, tvoja kocka je stratená.

Kľúče

Ak použiješ kľúč, môžeš spraviť dve veci:
•Vezmeš si XP
•Pridáš si do zásoby kocku
Ak sa kvôli svojmu kľúču dostaneš do ohrozenia, dostaneš dva XP alebo dve
kocky (alebo jedno a jedno). Ak nazbieraš dokopy 5 XP, dostaneš zlepšenie to
môžeš utratiť za jednu z nasledujúcich vecí:
•Pridáš si nový rys (odvodený z toho čo postava zažila počas hrania, alebo
vyplynulo na povrch, že sa stalo v minulosti)
•Pridáš existujúcemu rysu nový tag
•Pridáš si nový kľúč (žiadny kľúč si postava nesmie zobrať dvakrát, keď sa ho
zriekla)
•Nauč sa tajomstvo (ak máš ako)
Zlepšenia si môžeš šetriť a použiť až budú potrebné, kľudne aj uprostred
prestrelky!
Každý kľúč má aj vykúpenie. Ak nastane podmienka vykúpenia, môžeš sa
zriecť svojho kľúča a dostať dve zlepšenia.

Odpočinok

Môžeš si svoju zásobu kociek obnoviť späť na 7 kociek, odohraním
odpočinkovej scény s inou postavou. Môžeš si tiež miesto toho odstrániť
stav, alebo obnoviť použitie tajomstva (záleží od charakteru odpočinkovej
scény). Odpočinková scéna je skvelý čas, pýtať sa otázky tak, aby hráči museli
prejaviť charakter postáv – „Prečo si si vybral takýto život?“ – „Čo si myslíš o
Lady Blackbird?“–„Prečo ste vzali túto prácu?“ atď. Odpočinkové scény
môžu byť aj flashbacky

Cyrius Vance

Bývalý vojak Impéria, ktorý sa stal pašerákom a lovcom odmien, kapitán Sovičky.

Rysy:

Kľúč veliteľa

Si zvyknutý rozdávať rozkazy, ktoré budú splnené, Použi tento kľúč
vždy, keď prídeš s nejakým plánom a ostatní tvoje rozkazy splnia.
Vykúpenie: Urob z niekoho iného vodcu

Bývalý imperiálny vojak
Taktika, Velenie, Vojaci, Hodnosť, Konexie, Mapy, Imperiálne vojnové lode

Kľúč tajnej túžby

Pašerák
Handlovanie, Klam, Plíženie, Skrytie, Kamufláž,
Falšovanie, Pilot, Navigátor, [Opravár], [Zbrojár]

Si úplne okúzlený Lady Blackbird, ale nechceš aby to vedela. Použi
tento kľúč vždy, keď urobíš rozhodnutie postavené na tvojej tajnej
náklonnosti, alebo keď to nepriamo naznačíš. Vykúpenie: Prestaň to
tajiť a povedz to svetu

Prežitie
Tuhý korienok, Beh, Zaobstaranie, Uhrančivý pohľad,
Zastrašenie, [Medik]

Kľúč Vyvrheľa

Bojovník
Zocelený bojmi, Streľba, Dve pištole, Pištoľ, Šerm, Meče,
[Zápasenie], [Spŕška olova]

Bol si vyhostený z Impéria. Použi tento kľúč vždy, keď vás to dostane
do problémov alebo je to dôležitým faktom v scéne. Vykúpenie: Získaj
späť svoje pôvodné postavenie, alebo sa pridaj k inej skupine

Tajomstvo veliteľa

Raz za sedenie môžeš niekomu dať možnosť prehodiť si neúspešný
hod, ak bude jednať pod vplyvom tvojho rozkazu, rady, alebo dobrého
príkladu.

Tajomstvo Warpu
Tagy v [hranatých zátvorkách] sú schopnosti, ktoré postava zatiaľ nemá. Je
možné si ich kúpiť pomocou zlepšení. Viac informácií je v zhrnutí pravidiel,
položke kľúce

Zranený

Mŕtvy

Unavený

Raz za sedenie môžeš teleportovať seba alebo niekoho koho sa práve
dotýkaš.

Nahnevaný

Stratený

Lovený

Lapený

Zhrnutie pravidiel
Hody kockou

Ak sa snažíš prekonať nejakú prekážku, hoď kockami. Na začiatok máš automaticky jednu kocku. Pridaj kocku, ak máš rys, ktorý by ti mohol pomôcť.
Ak má tento rys tagy, ktoré by sa dali použiť, pridaj za každý použitý tag
jednu kocku k hodu. Nakoniec pridaj ľubovoľné množstvo kociek zo svojej
zásoby (Na začiatku v nej máš 7 kociek).
Hoď kockami, ktoré sa ti podarilo nazhromaždiť. Každá kocka, kde padlo 4 a
viac je úspech. Potrebuješ hodiť toľko úspechov, koľko je úroven náročnosti
(obyčajne 3), aby si uspel.
ÚROVNE NÁROČNOSTI: 2 ĽAHKÁ – 3 STREDNÁ – 4 NÁROČNÁ – 5
EXTRÉMNA
Ak uspeješ, odstráň všetky kocky zo stola (vrátane tých zo zásoby!). nezúfaj,
budeš mať možnosť si zásobu ešte doplniť
Ak neuspeješ, ešte si nedosiahol svoj cieľ. Nechaj ale kocky tak ako sú a
prihoď kocku zo svojej zásoby. Rozprávač nejako vygraduje situáciu a máš
možnosť sa pokúsiť znova uspieť.

Stavy

Keď sa veci nedaria ako majú, hlavne teda ak neuspeješ v hode, rozprávač
ťa môže penalizovať zmenou stavu tvojej postavy: zranená, mŕtva, unavená,
mŕtva, stratená, lovená, alebo lapená. Ak sa zmení nejaký z tvojich stavov
zaškrtni si jeho okienko a popíš, ako k tomu došlo. [pozn. smrť znamená iba
dočasnú alebo predpokladanú smrť, jedine, že by sme chceli skutočne aby
postava umrela].

Pomoc

Ak je tvoja postava v pozícií aby mohla pomôcť inej postave, môžeš
jej dať kocku zo svojej zásoby. Popíš, čo pri tom tvoja postava robí. Ak

hod neuspeje, svoju kocku dostaneš späť. Ak uspeje, tvoja kocka je stratená.

Kľúče

Ak použiješ kľúč, môžeš spraviť dve veci:
•Vezmeš si XP
•Pridáš si do zásoby kocku
Ak sa kvôli svojmu kľúču dostaneš do ohrozenia, dostaneš dva XP alebo dve
kocky (alebo jedno a jedno). Ak nazbieraš dokopy 5 XP, dostaneš zlepšenie to
môžeš utratiť za jednu z nasledujúcich vecí:
•Pridáš si nový rys (odvodený z toho čo postava zažila počas hrania, alebo
vyplynulo na povrch, že sa stalo v minulosti)
•Pridáš existujúcemu rysu nový tag
•Pridáš si nový kľúč (žiadny kľúč si postava nesmie zobrať dvakrát, keď sa ho
zriekla)
•Nauč sa tajomstvo (ak máš ako)
Zlepšenia si môžeš šetriť a použiť až budú potrebné, kľudne aj uprostred
prestrelky!
Každý kľúč má aj vykúpenie. Ak nastane podmienka vykúpenia, môžeš sa
zriecť svojho kľúča a dostať dve zlepšenia.

Odpočinok

Môžeš si svoju zásobu kociek obnoviť späť na 7 kociek, odohraním
odpočinkovej scény s inou postavou. Môžeš si tiež miesto toho odstrániť
stav, alebo obnoviť použitie tajomstva (záleží od charakteru odpočinkovej
scény). Odpočinková scéna je skvelý čas, pýtať sa otázky tak, aby hráči museli
prejaviť charakter postáv – „Prečo si si vybral takýto život?“ – „Čo si myslíš o
Lady Blackbird?“–„Prečo ste vzali túto prácu?“ atď. Odpočinkové scény
môžu byť aj flashbacky

Kale Arkham

Zlodejíček a drobný kúzelník, prvý dôstojník a mechanik Sovičky

Rysy:

Kľúč chamtivosti

Lstivý
Rýchly, Nečistý boj, Kaukliar, Útek, Hadí muž, [triky s drobnými predmetmi], [Akrobacia], [Dýka]

Kľúč úlohy

Zbožňuješ blyštivé vecičky. Použi tento kľúč vždy, keď ukradneš niečo
husté, alebo dostaneď veľkú odmenu. Vykúpenie: Sľúbiš, že už nikdy
nič neukradneš

Lupič
Tichý, Plíženie, Skrytie, Zručný, Zámky, Vnímavý, Pasce,
Temnota, [Alarmy], [Uniknutie pozornosti]

Drobné kúzla (použi vždy iba jedno naraz)
Svetlo, Tma, Skok, Rozdrob, [Spriadanie esencie], [Zosielanie kúziel]
Mechanik
Opravár, Motory, Efektivita, Náhradné diely, Sabotáž,
[Vylepšenia], [Lodné zbrane]

Musíš bezpečne dopraviť Lady Blackbird k pirátskemu kráľovi Uriahovi Flintovi, aby sa mohli vziať. Použi tento kľúč vždy, keď spravíš
akciu, ktorá prispeje k splneniu úlohy. Vykúpenie: Vzdaj úlohu

Tajomstvo úkrytu

Je úplne jedno ako kvalitne ťa prehľadajú, pár kľúčových vecí ti vždy
ostane. Dokážeš proste odniekiaľ kedykoľvek vytiahnuť jeden bežný
malý predmet

Tajomstvo reakcií

Raz za sedenie si smieš prehodiť ľubovoľný neúspešný hod, ak činnosť
súvisí s tvojou gráciou, zručnosťou alebo rýchlymi reflexami

Tagy v [hranatých zátvorkách] sú schopnosti, ktoré postava zatiaľ nemá. Je
možné si ich kúpiť pomocou zlepšení. Viac informácií je v zhrnutí pravidiel,
položke kľúce

Zranený

Mŕtvy

Unavený

Nahnevaný

Stratený

Lovený

Lapený

Zhrnutie pravidiel
Hody kockou

Ak sa snažíš prekonať nejakú prekážku, hoď kockami. Na začiatok máš automaticky jednu kocku. Pridaj kocku, ak máš rys, ktorý by ti mohol pomôcť.
Ak má tento rys tagy, ktoré by sa dali použiť, pridaj za každý použitý tag
jednu kocku k hodu. Nakoniec pridaj ľubovoľné množstvo kociek zo svojej
zásoby (Na začiatku v nej máš 7 kociek).
Hoď kockami, ktoré sa ti podarilo nazhromaždiť. Každá kocka, kde padlo 4 a
viac je úspech. Potrebuješ hodiť toľko úspechov, koľko je úroven náročnosti
(obyčajne 3), aby si uspel.
ÚROVNE NÁROČNOSTI: 2 ĽAHKÁ – 3 STREDNÁ – 4 NÁROČNÁ – 5
EXTRÉMNA
Ak uspeješ, odstráň všetky kocky zo stola (vrátane tých zo zásoby!). nezúfaj,
budeš mať možnosť si zásobu ešte doplniť
Ak neuspeješ, ešte si nedosiahol svoj cieľ. Nechaj ale kocky tak ako sú a
prihoď kocku zo svojej zásoby. Rozprávač nejako vygraduje situáciu a máš
možnosť sa pokúsiť znova uspieť.

Stavy

Keď sa veci nedaria ako majú, hlavne teda ak neuspeješ v hode, rozprávač
ťa môže penalizovať zmenou stavu tvojej postavy: zranená, mŕtva, unavená,
mŕtva, stratená, lovená, alebo lapená. Ak sa zmení nejaký z tvojich stavov
zaškrtni si jeho okienko a popíš, ako k tomu došlo. [pozn. smrť znamená iba
dočasnú alebo predpokladanú smrť, jedine, že by sme chceli skutočne aby
postava umrela].

Pomoc

Ak je tvoja postava v pozícií aby mohla pomôcť inej postave, môžeš
jej dať kocku zo svojej zásoby. Popíš, čo pri tom tvoja postava robí. Ak

hod neuspeje, svoju kocku dostaneš späť. Ak uspeje, tvoja kocka je stratená.

Kľúče

Ak použiješ kľúč, môžeš spraviť dve veci:
•Vezmeš si XP
•Pridáš si do zásoby kocku
Ak sa kvôli svojmu kľúču dostaneš do ohrozenia, dostaneš dva XP alebo dve
kocky (alebo jedno a jedno). Ak nazbieraš dokopy 5 XP, dostaneš zlepšenie to
môžeš utratiť za jednu z nasledujúcich vecí:
•Pridáš si nový rys (odvodený z toho čo postava zažila počas hrania, alebo
vyplynulo na povrch, že sa stalo v minulosti)
•Pridáš existujúcemu rysu nový tag
•Pridáš si nový kľúč (žiadny kľúč si postava nesmie zobrať dvakrát, keď sa ho
zriekla)
•Nauč sa tajomstvo (ak máš ako)
Zlepšenia si môžeš šetriť a použiť až budú potrebné, kľudne aj uprostred
prestrelky!
Každý kľúč má aj vykúpenie. Ak nastane podmienka vykúpenia, môžeš sa
zriecť svojho kľúča a dostať dve zlepšenia.

Odpočinok

Môžeš si svoju zásobu kociek obnoviť späť na 7 kociek, odohraním
odpočinkovej scény s inou postavou. Môžeš si tiež miesto toho odstrániť
stav, alebo obnoviť použitie tajomstva (záleží od charakteru odpočinkovej
scény). Odpočinková scéna je skvelý čas, pýtať sa otázky tak, aby hráči museli
prejaviť charakter postáv – „Prečo si si vybral takýto život?“ – „Čo si myslíš o
Lady Blackbird?“–„Prečo ste vzali túto prácu?“ atď. Odpočinkové scény
môžu byť aj flashbacky

Snargle

Gobliní vzdušný námorník, pilot Sovičky

Rysy:

Kľúč hazardéra

Pilot
Smelý, Spoľahlivý, Manévrovanie, Uhýbanie,
Nevypočitateľný let, Navigácia, Mapy, Atmosféra, [Sovička],
[Boj], [Prirazenie]
Nebeský námorník
Zbrojár, Mierenie, Údržba, Pozorovanie, Signály, Impérium,
Piráti, Slobodné svety, Haven, [Opravy], [Konexie]
Goblin
Zmena tvaru, Plachtenie, Nočné videnie, Obratný,
Rýchly, Kejklíř, Zuby a drápy, [Napodobovanie tvarov],
[Bezohľadný], [Konexie]

Vyžívaš sa v nebezpečných situáciách. Použi tento kľúč, vždy keď robíš
niečo ujeté, čo je zároveň riskantné a nedbalé (hlavne ak sa jedná o
pilotovanie). Vykúpenie: Buď prehnane opatrný

Kľúč svedomia

Nenávidíš, keď niekto trpí, ani keď sú to nepriatelia. Použi tento kľúč,
keď ťaháš niekoho z problémov, alebo keď spravíš niečí život lepším.
Vykúpenie: Vykašli sa na niekoho, kto prosí o pomoc

Kľúč vtipálka

Goblini majú vždy plno skvelých heftov. Použi tento kľúč, keď
rozosmeješ ostatných hráčov alebo použiješ pilotský žargón. Vykúpenie: Ostatní tvoju hlášku vypískajú

Tajomstvo zmeny tvaru

Zlomyselný
Záludný, Kradmý, Rozptýlenie, Blaf, Jazyky, Reč obchodníka, [Ostrý], [Prevleky]

Goblini dokážu meniť tvar, zväčšiť sa, zmenšiť natiahnúť, stlstnúť i
schudnúť. Kedykoľvek môžeš zmeniť tvar svojho tela a farbu kože

Tajomstvo šťastlivca

Raz za sedenie si môžeš nechať kocku zo zásoby aj keď si uspel. Tak
neváhaj a použi ich všetky!
Tagy v [hranatých zátvorkách] sú schopnosti, ktoré postava zatiaľ nemá. Je
možné si ich kúpiť pomocou zlepšení. Viac informácií je v zhrnutí pravidiel,
položke kľúce

Zranený

Mŕtvy

Unavený

Nahnevaný

Stratený

Lovený

Lapený

Zhrnutie pravidiel
Hody kockou

Ak sa snažíš prekonať nejakú prekážku, hoď kockami. Na začiatok máš automaticky jednu kocku. Pridaj kocku, ak máš rys, ktorý by ti mohol pomôcť.
Ak má tento rys tagy, ktoré by sa dali použiť, pridaj za každý použitý tag
jednu kocku k hodu. Nakoniec pridaj ľubovoľné množstvo kociek zo svojej
zásoby (Na začiatku v nej máš 7 kociek).
Hoď kockami, ktoré sa ti podarilo nazhromaždiť. Každá kocka, kde padlo 4 a
viac je úspech. Potrebuješ hodiť toľko úspechov, koľko je úroven náročnosti
(obyčajne 3), aby si uspel.
ÚROVNE NÁROČNOSTI: 2 ĽAHKÁ – 3 STREDNÁ – 4 NÁROČNÁ – 5
EXTRÉMNA
Ak uspeješ, odstráň všetky kocky zo stola (vrátane tých zo zásoby!). nezúfaj,
budeš mať možnosť si zásobu ešte doplniť
Ak neuspeješ, ešte si nedosiahol svoj cieľ. Nechaj ale kocky tak ako sú a
prihoď kocku zo svojej zásoby. Rozprávač nejako vygraduje situáciu a máš
možnosť sa pokúsiť znova uspieť.

Stavy

Keď sa veci nedaria ako majú, hlavne teda ak neuspeješ v hode, rozprávač
ťa môže penalizovať zmenou stavu tvojej postavy: zranená, mŕtva, unavená,
mŕtva, stratená, lovená, alebo lapená. Ak sa zmení nejaký z tvojich stavov
zaškrtni si jeho okienko a popíš, ako k tomu došlo. [pozn. smrť znamená iba
dočasnú alebo predpokladanú smrť, jedine, že by sme chceli skutočne aby
postava umrela].

Pomoc

Ak je tvoja postava v pozícií aby mohla pomôcť inej postave, môžeš
jej dať kocku zo svojej zásoby. Popíš, čo pri tom tvoja postava robí. Ak

hod neuspeje, svoju kocku dostaneš späť. Ak uspeje, tvoja kocka je stratená.

Kľúče

Ak použiješ kľúč, môžeš spraviť dve veci:
•Vezmeš si XP
•Pridáš si do zásoby kocku
Ak sa kvôli svojmu kľúču dostaneš do ohrozenia, dostaneš dva XP alebo dve
kocky (alebo jedno a jedno). Ak nazbieraš dokopy 5 XP, dostaneš zlepšenie to
môžeš utratiť za jednu z nasledujúcich vecí:
•Pridáš si nový rys (odvodený z toho čo postava zažila počas hrania, alebo
vyplynulo na povrch, že sa stalo v minulosti)
•Pridáš existujúcemu rysu nový tag
•Pridáš si nový kľúč (žiadny kľúč si postava nesmie zobrať dvakrát, keď sa ho
zriekla)
•Nauč sa tajomstvo (ak máš ako)
Zlepšenia si môžeš šetriť a použiť až budú potrebné, kľudne aj uprostred
prestrelky!
Každý kľúč má aj vykúpenie. Ak nastane podmienka vykúpenia, môžeš sa
zriecť svojho kľúča a dostať dve zlepšenia.

Odpočinok

Môžeš si svoju zásobu kociek obnoviť späť na 7 kociek, odohraním
odpočinkovej scény s inou postavou. Môžeš si tiež miesto toho odstrániť
stav, alebo obnoviť použitie tajomstva (záleží od charakteru odpočinkovej
scény). Odpočinková scéna je skvelý čas, pýtať sa otázky tak, aby hráči museli
prejaviť charakter postáv – „Prečo si si vybral takýto život?“ – „Čo si myslíš o
Lady Blackbird?“–„Prečo ste vzali túto prácu?“ atď. Odpočinkové scény
môžu byť aj flashbacky

Sovička

Stará ale spoľahlivá pašerácka loď

Porovnanie relatívnych velkostí:

Sovička

Chobotnica

Ruka smútku

Úprava Nebeského dopravcu C9
Sovička bývala pôvodne nákladná loď Nebeský dopravca C9 až
do doby, kým sa nedostala do rúk Cyriovi a Kalovi. Má menší
nákladový priestor a štyri kabíny pre pasažierov. Pochopiteľne po
celom plavidle sú rozmiestnené malé pašerácke skrýše.
Sovička je stará loď. Stále však stíha držať krok s novými plavidlami a to hlavne kvôli jej vylepšeným motorom a presycovaným
parným pohonom. Snargle tiež spravil zopár zmien v ovládaní,
ktoré Sovičke umožňujú manévrovať tak ako podstatne menšie
plavidlá.
Nanešťastie, všetky tieto modifikácie si vypýtali krutú daň na
zdravý tejto slečny. Kale ju síce drží pri živote deň za dňom, avšak,
keď sa dostane táto loď pod silný tlak (a že sa to stáva stále), veci sa
môžu skomplikovať – prasknuté potrubia, syčiaca para, unikajúce
kvapaliny a mnoho horších vecí.
Napriek tomu, Sovička nie je pre posádku len nejaká loď, je to ich
domov. Každý večer tu spolu zasadajú za starý obitý drevený stôl
a ďakujú štyrom vetrom za to, že ich osud zavial až sem, do tohto
úžasného plavidla.
[GM: Môžeš ľubovoľne prideľovať Sovičke problémy. Hru začína
so svietiacou kontrolkou „Potrebuje palivo“]

Potrebuje palivo

Potrebuje zásoby

Štatistiky

Dĺžka: 48metrov
Posádka: 2-3
Kajuty: 6 (2 posádka, 4 pasažieri)
Kapacita nákladového priestoru: 15 ton
Energia:
•Trojventilový výmenný parný stroj
•(2) Dvojcievkové indukčné trysky
Prevádzková rýchlosť: 160 uzlov
Maximálna rýchlosť: 310 uzlov pri prídavnom spaľovaní
Zbrane: Vrchná vonkajšia zbraňová veža
Bezdrát: Stredný viacvlnný so signálnou maskou
Senzory:
•Sonar s krátkym dosahom
•Atmosferický / tlakový analyzér
Paluba: Ošetrená pre zvýšenú odolnosť voči korózií v hlbine až po
dobu štyroch hodín

Tečie

Spomalená

Poškodená

Vedenie hry
Počúvaj a pýtaj sa, no neplánuj

Tipy, triky a rady pre GM

Si GM, nesnaž sa plánovať, čo sa má stať. Miesto toho klaď otázky,
kvantá otázok, a mier ich priamo na témy, ktoré ťa zaujímajú.
Napríklad ak Cyrius vydá Naomimo príklad, ktorý začuje postava lady
Blackbird, avšak jej hráč to nezaregistruje. Neváhaj a spýtaj sa priamo:
„Ako zareaguješ na to, že kapitán rozdáva rozkazy tvojmu osobnému
strážcovi? Je to v pohode?“ A keďže to asi úplne nie je v pohode, pýtaj
sa ďalej, „Čo mu na to povieš? A čo povieš Naomimu?“ a tak ďalej,
kým nebude každý kričať po každom a nebudú rozhodovať kocky.
A tiež sa pýtaj napríklad:
„Nepokazilo sa pri tomto manévri niečo?“
„Oheň sa asi rozšíri spod kontroly, nie?“
„To znie ako odvážny plán, a čo chcete urobiť ako prvé?“
„Neskončili ste náhodou vy dvaja spolu na tichom mieste? Neodohralo
sa tam niečo?“
„Nevieš náhodou niečo o rebeloch Krvavého neba? Akí sú? Je normálne, že by boli takto hlboko na území impéria?“
Udržuj takto správne tempo hry a uvidíš, že hra uplynie ako voda.
Nezabudni však na to, že súčasťou úlohy GM je tiež naslúchanie.
Musí zachytiť, čo hráči vravia, pozrieť sa na to z rôznych pohľadov a
vymyslieť ako inak by sa to ešte dalo použiť.
Úlohy GM: Počúvať a reagovať, hrať NPCčka, vytvárať zaujímavé
prekážky, a využívať jednotlivé konflikty ako zámienku pre ďalšie
udalosti (hlavne ak konflikt skončil neúspechom)

Hovor áno, pozeraj po prekážkach

V zásade postavy dokážu zvládať čokoľvek, čo pokrývajú ich rysy.
Inými slovami, sú to životaschopní ľudia. Je to nuda, keď sa má
hádzať a po ruke nie je žiadna cool prekážka. Proste povedz

Útek z krížnika

áno, počúvaj a klaď otázky ako obvykle. Na druhú stranu, vždy
hľadaj príležitosť hodiť postave polená pod nohy. Ak sa správne
pýtaš a pozorne počúvaš, prekážky sú všade naokolo, stačí sa ich
len chytiť a použiť ich.
Prekážkami môžu byť ľudia (piráti, goblini, imperáli, mešťania,
šľachta), počasie, monštrá (nebeské chobotnice, letiaci úhori),
situácie (oheň, padanie, prestrelky, naháňačky, úteky) alebo
čokoľvek iné, čo ti napadne.
Ak sa postava snaží uspieť v oblasti, ktorá nie je pokrytá jej rysmi,
je to prekážka sama o sebe – nedostatok skúseností a tréningu. Je
možné zažiť mnoho srandy, keď netušíš, čo máš robiť. A navyše,
hráči, ktorí skúšajú veci, v ktorých nie sú dobrí, tak môžu získať
kocku do ich zásoby. Pre nich je to dobrý ťah a navyše tým vytvoria problém, takže v podstate každý vyhráva.

Stavy

Stavy popisujú čo by mal hráč vedieť o svojej postave. Je to rada
pre GM a hráčov, aby tomu venovali pozornosť a tiež to je výborný
materiál rozvíjajúci predstavivosť. Hranie je vlastne o tom, že
hovoríme niečo ostatným, nie? Takže v hlave máš otázku, „Čo
mám ako povedať teraz?“ a tak sa pozrieš dolu a ideš, „Hej, som
naštvaný! Mal by som si nájsť obeť na ktorú budem naštvaný!
,Snargle! Prečo ešte nie sme v Nightporte, ty beztvarý flákač?‘ “
Naopak pre GM sú stavy príležitosťou veci skomplikovať. „Ah..
tak ty krvácaš hej? No to by bola riadna blbosť, keby ti hrozné
pavúky s prázdnoty nezacítili krv, čo? Začali sa hromadiť okolo
vás, tlačiac sa jeden cez druhého.“ Niekedy dokonca môže byť stav
samostatnou prekážkou, ktorá si pýta vlastný hod.

Prekážky a náročnosti

V celách Ruky smútku, zamknutí ťažkými
železnými zámkami za stenami z ocele
Prekážky: Páčenie zámku:3; Oklamať
stráže: 3; (len Naomi – Rozbiť dvere:
auto; Rozbiť ich potichu: 5;) Preplížiť sa
loďou: 4; Bojovať s posádkou: 3; Bojovať s
mariňákmi: 4; Bojovať s kopou mariňakov:
5+
Gradácia: Spustenie poplachu, Objavili
sa ďalší mariňaci, Imperiáli sa rozhodli
obetovať sovu aby zabránili úniku. Niekto
bol oddelený od skupiny (Stratený a/alebo
Chytený)

Prepadnutí lovcami odmien

Námorná bitka

Prekážky: Manéver na čistú strelu: 3;
Manéver voči menšej, rýchlejšej lodi:
4; Manéver na abordáž: 4; Streľba na
nepriateľskú loď: 3; Streľba na malú loď: 4;
Vyhnúť sa nepriateľskej paľbe: 3; Vyhnúť sa
kope nepriateľskej paľby: 4-5;
Gradácia: Sovička je zasiahnutá (Tečie,
Spomalená). Objavili sa ďalšie lode. Zahnaná do búrky. Boj privolal chobotnicu.

Parlay so zloduchmi

Kto sa chce dostať k pirátskemu kráľovi v
Aj keď sú to iba malé ryby, Sovička môže
jeho sídle v Ostatkoch, ten si bude musieť
pritiahnuť pozornosť lovcov odmien, ktorých poradiť s hromadou nebezpečných osôb.
láka odmena za Lady Blackbird, či Cyria.
Prekážky: Nájsť nejaký brloh podsvetia:
Prekážky: Brániť sa: 5; Utiecť: 3;
3; Ukázať, že nie si socka: 3; Vybaviť
Vyjednávať 4; Použiť na nich nejaký špinavý férovú dohodu: 4; Vybaviť dohodu vo svoj
trik: 3;
prospech: 5; Všimnúť si ich úlizných lží: 4;
Gradácia: Niekto je chytený a držaný ako
;
rukojemník (Lapený)

Útok nebeskej chobotnice

Každý chce byť v lodnej bitke vyššie ako jeho Počas plavby hlbinou súperi privolali nebeskú
súper – jedine, že by mal plavidlo vybavené chobotnicu. Jej chápadlá sa pomaly ovíjajú
na ponorenie do hlbiny...
okolo Sovičky...

Gradácia: Zloduši sa rozhodnú vziať si čo
chcú, Ste predaní. Ste prenasledovaní na
miesto stretnutia!

Prekážky: Uniknúť chápadlám: 5; Zaútočiť
na chobotnicu: 3; Uhnúť jej atramentu: 4;
Uniknúť jej útokom: 3;
Gradácia: Chobotnica svojou piesňou priláka ďalšiu. Krv chobotnice priláka iné
monštrá. Sovička je stiahnutá hlbšie do hlbiny (Stratená). Náraz do útesu (Tečie, alebo
Poškodená).

Boj s čarodejom

Uriah Flint má ohnivú krv a je majster
čarodej. Nie každý s ním musí bojovať. Veď,
prečo by sa niečo také malo stať?
Prekážky: Uhnúť ohnivým kúzlam: 3;
Zaútočiť na Flinta cez jeho magickú obranu:
5; Odolať žiaru a dymu, ktorý sa v priebehu
boja začne šíriť: 3;
Gradácia: Oheň sa vymkne kontrole. Pustíš
zbrane, pretože sú príliš rozpálené.

Nové rysy a tagy
Reputácia

Dôveryhodný, Spoľahlivý, Nebojácny, Bezohľadný, Nemilosrdný,
Tajomný, Nebezpečný, Smrtiaci, Krutý, Nevypočítateľný, Hrdinský,
Úctyhodný, Súcitný

Posádka

Krv duchov

Leť, Posadni, Nehmotný, Ovládaj Technológiu, Elektrický, Ovládni,
Vystraš, Plíženie, Preťaženie

Krv kameňa

Stvrdnutie, Sťažknutie, Roztop na kameň, Skamenenie, Nehybnosť,
Zbrojár, Mierenie, Údržba, Kontrola poškodenia, Pozorovanie, Signály, Tĺk, Pohyb kameňom, Modeluj kameň, Tvrďák
Sovička, Náklad, Zásoby, Prvá pomoc, Abordáž

Prázdnota v krvi

Nebeský pirát

Neviditeľnosť, Vákuum, Odľahči, Prenikni cez, Vymaž pamäť,
Zlomyseľný, Sekať a trhať, Šabľa, Nôž, Streľba, Ručnica, Zbrojár,
Protikúzlo, Anihiluj
Abordáž, Posádka, Plienenie, Zajímanie, Chľastanie, Tvrďák, Zradný,
Zastrašenie, Kontakty, Podsvetie
Snová krv
Uspi, Manipuluj so snami, Vstúp do sna, Halucinácia, Boj na slepo,
Prieskumník
Čítaj myšlienky
Zvedavý, Ostražitý, Neohrozený, Bystrý, Dávna veda, Jazyky, Ruiny,
Monštrá, Mýty, Mapy
Lovec hláv
Získaj informácie, Zastraš, Výsluch, Inkognito, Spoznaj krv, Reflexy,
Vyšetrovateľ
Autorita, Prestrelky
Hľadanie, Dedukcia, Vnímavosť, Zvádzanie, Výsluch, Podplácanie,
Nútenie, Kontakty, Plíženie, Pretvárka, Vhľad, Logika, Bitka, Pištoľ Drzý
Odvážny, Smelý, Hrdinský, Záchrana, Padanie, Oheň, Bezstarostný,
Baník
Výbuchy, Úteky, Proti presile, Vyhnanec
Tunely, Práca, Silný, Krompáč, Tlmené svetlo, Zadržanie dychu, Rudy,
Odolaj chladu, Výdrž

Nezabudni, že nový rys dostávaš bez tagov, tie si musíš kúpiť za Zlepšenia

Nové rysy a tajomstvá

Kľúč cestovateľa

Miluješ skúmanie nových miest a spoznávanie nových ľudí. Použi
tento kľúč vždy, keď hovoríš o nejakej osobe, mieste alebo veci, ktoré
si na cestách videl, alebo prídeš na nové vzrušujúce miesto. Vykúpenie: Prepásni možnosť vidieť niečo nové.

Kľúč makléra

Zbožňuješ rôzne dohody a obchodovanie. Použi tento kľúč vždy, keď
vyjednávaš robíš nový kontakt alebo si s niekým niečo vymieňaš.
Vykúpenie: Pretrhni kontakt so sieťou svojich známych.

Tajomstvo správneho kurzu

Vieš ako navigovať v Ostatkoch. Požiadavky: Musíš sa naučiť
navigačné kódy od niekoho kto pozná tajomstvo.

Tajomstvo prieskumníka

Bol si vo všetkých kútoch Divokej modrej, videl si množstvo
podivných vecí. Oaz za sedenie si môžeš prehodiť neúspech, ak
je hod spojený s miestnymi zvykmi, alebo podivnými miestami.
Požiadavky: Musíš precestovať z jednej strany Divokej modrej na
druhú

Kľúč kutila

Tajomstvo nebeskej piesne

Kľúč piráta

Tajomstvo strelca

Proste to nemôžeš nechať tak ako to je! Použi kľúč vždy, keď niečo
opravuješ, modifikuješ, alebo vylepšuješ. Vykúpenie: Prepásni
príležitosť rýpať sa v technike.

Vieš ako privolať nebeské chobotnice a môžeš sa pokúsiť s nimi
komunikovať, ak sa ukážu. Požiadavky: Musíš byť vytrénovaný
majstrom nebeskej piesne, alebo mať snové puto s chobotnicou.

Plieniš, rabuješ a terorizuješ Divokú modrú. Použi tento kľúč vtedy,
Si smrtiaci, keď narábaš so strelnými zbraňami. Raz za sedenie
keď niekoho ohromíš svojou pirátskou náturou alebo spravíš niečo čo si môžeš prehodiť hod týkajúci sa streľby. Požiadavky: Prešiel si
zlepší tvoju pirátsku reputáciu. Vykúpenie: Otoč list a začni žiť ako
množstvom prestreliek, alebo ťa trénoval niekto taký.
slušný človek.

Kľúč záväzku

Tajomstvo skúseností

Raz za sedenie si môžeš do hodu pridať tagy z viac ako jedného
Zaumienil si si, že neporušíš určitý záväzok ohľadom správania. Použi rysu. Požiadavky: Skúsenosti z množstva nebezpečných situácií
tento kľúč vždy, keď tvoj záväzok priamo ovplyvňuje tvoje jednanie.
Vykúpenie: poruš záväzok.

Meno:

Nepoužité

Rys

zlepšenia

Hráč:

Kľúč

Rys

Kľúč
Rys

Kľúč
Kľúč

Rys

Kľúč
Tajomstvo

Rys

Tajomstvo
Rys

Tajomstvo
Tajomstvo
Zranený

Mŕtvy

Unavený

Nahnevaný

Stratený

Lovený

Lapený

Zhrnutie pravidiel
Hody kockou

Ak sa snažíš prekonať nejakú prekážku, hoď kockami. Na začiatok máš automaticky jednu kocku. Pridaj kocku, ak máš rys, ktorý by ti mohol pomôcť.
Ak má tento rys tagy, ktoré by sa dali použiť, pridaj za každý použitý tag
jednu kocku k hodu. Nakoniec pridaj ľubovoľné množstvo kociek zo svojej
zásoby (Na začiatku v nej máš 7 kociek).
Hoď kockami, ktoré sa ti podarilo nazhromaždiť. Každá kocka, kde padlo 4 a
viac je úspech. Potrebuješ hodiť toľko úspechov, koľko je úroven náročnosti
(obyčajne 3), aby si uspel.
ÚROVNE NÁROČNOSTI: 2 ĽAHKÁ – 3 STREDNÁ – 4 NÁROČNÁ – 5
EXTRÉMNA
Ak uspeješ, odstráň všetky kocky zo stola (vrátane tých zo zásoby!). nezúfaj,
budeš mať možnosť si zásobu ešte doplniť
Ak neuspeješ, ešte si nedosiahol svoj cieľ. Nechaj ale kocky tak ako sú a
prihoď kocku zo svojej zásoby. Rozprávač nejako vygraduje situáciu a máš
možnosť sa pokúsiť znova uspieť.

Stavy

Keď sa veci nedaria ako majú, hlavne teda ak neuspeješ v hode, rozprávač
ťa môže penalizovať zmenou stavu tvojej postavy: zranená, mŕtva, unavená,
mŕtva, stratená, lovená, alebo lapená. Ak sa zmení nejaký z tvojich stavov
zaškrtni si jeho okienko a popíš, ako k tomu došlo. [pozn. smrť znamená iba
dočasnú alebo predpokladanú smrť, jedine, že by sme chceli skutočne aby
postava umrela].

Pomoc

Ak je tvoja postava v pozícií aby mohla pomôcť inej postave, môžeš
jej dať kocku zo svojej zásoby. Popíš, čo pri tom tvoja postava robí. Ak

hod neuspeje, svoju kocku dostaneš späť. Ak uspeje, tvoja kocka je stratená.

Kľúče

Ak použiješ kľúč, môžeš spraviť dve veci:
•Vezmeš si XP
•Pridáš si do zásoby kocku
Ak sa kvôli svojmu kľúču dostaneš do ohrozenia, dostaneš dva XP alebo dve
kocky (alebo jedno a jedno). Ak nazbieraš dokopy 5 XP, dostaneš zlepšenie to
môžeš utratiť za jednu z nasledujúcich vecí:
•Pridáš si nový rys (odvodený z toho čo postava zažila počas hrania, alebo
vyplynulo na povrch, že sa stalo v minulosti)
•Pridáš existujúcemu rysu nový tag
•Pridáš si nový kľúč (žiadny kľúč si postava nesmie zobrať dvakrát, keď sa ho
zriekla)
•Nauč sa tajomstvo (ak máš ako)
Zlepšenia si môžeš šetriť a použiť až budú potrebné, kľudne aj uprostred
prestrelky!
Každý kľúč má aj vykúpenie. Ak nastane podmienka vykúpenia, môžeš sa
zriecť svojho kľúča a dostať dve zlepšenia.

Odpočinok

Môžeš si svoju zásobu kociek obnoviť späť na 7 kociek, odohraním
odpočinkovej scény s inou postavou. Môžeš si tiež miesto toho odstrániť
stav, alebo obnoviť použitie tajomstva (záleží od charakteru odpočinkovej
scény). Odpočinková scéna je skvelý čas, pýtať sa otázky tak, aby hráči museli
prejaviť charakter postáv – „Prečo si si vybral takýto život?“ – „Čo si myslíš o
Lady Blackbird?“–„Prečo ste vzali túto prácu?“ atď. Odpočinkové scény
môžu byť aj flashbacky

