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Milý deníčku,
Byli jsme v obchodě s potravinami pro zásoby. Našli
jsme polévku v konzervě, konzervované ovoce a zeleninu a
přišli jsme o Marii.
Po tom, co jsme se všichni shodli, že musíme zůstat
spolu, po tom, co jsme se všichni shodli, že chodit ven sám
je nebezpečné, po tom všem se rozhodla prohledat zadní
místnost. A nikdo z nás si toho nevšiml. Nikdo, dokud
nezačala křičet.
Náš systém kámošů úplně selhal. Jay vyběhl předními
dveřmi a ani se neohlédl. Ron a já jsme zahodili batohy a
připravili si pušky. Když jsme se k ní dostali, bylo pozdě.
Zabarikádovali jsme dveře a pobrali batohy, co jsme unesli
a snažili se dohnat Jaye.
Ten už byl v obchodě a zavřel za sebou tu kovovou mříž.
Kdyby Ron neměl svůj klíč, tak by nás Jay klidně nechal
venku. Už jsem byl skoro bez nábojů, když tu mříž konečně
zvedl. Museli jsme jim pak urazit ruce, abychom je zase
zavřeli.
Teď nebylo lehké se s někým hádat, protože každý měl
svoji zbraň. Jay nechtěl ustoupit, tvrdil, že měl právo odtud
utéct. Měl právo se odtud sakra dostat. Ron se mu snažil
vysvětlit, že Marie byla jeho kámoš, že to byla jeho chyba,
co se stalo. Jay o tom nechtěl ani slyšet a nakonec se
rozhodl, že mu bude lépe, když bude sám. Souhlasili jsme,

že si může vzít, co unese a nechali jsme ho jít. Vylezl na
střechu a vydal se směrem ven z města.
Tak nás zůstalo sedm, ale jenom tři z nás jsou schopní
doběhnout až do potravin. Walter a Virginia jsou moc
staří, Tommy je ještě malý a Elizabeth bude každým dnem
rodit. Nikdo z nás neví, co má dělat a ani nemůžeme do
knihovny pro knížku.
Den se docela vlekl, jedl jsem broskve z plechovky a
hleděl z okna. Mříže jim zabraňují dosáhnout na sklo.
Obchod se zbraněmi má naštěstí neprůstřelné sklo, takže i
kdyby se dostali přes mříže, tak to sklo nám dá čas se
dostat na střechu. Dojedl jsem broskve a rozhlédl se po
jejich tvářích, už nevypadaly lidsky. Nevím, co mě nutí je
pozorovat. Možná doufám, že uvidím mámu a tátu, snad
Debbie. Ještě jsem je nezahlédl, už je to 92 dní a ještě jsem
neviděl nikoho, koho bych znal. Je to moc divné? Mě to tak
alespoň připadá.
Tento den jsme přežili, já teď zkusím usnout. Žiju na
místě, kde vidím umírat zas a znovu lidi, které znám.
Dobrou noc deníčku, zase tě schovám. Aspoň někoho
ochráním.

Deníčky Brokovnice jsou hra na hrdiny, kde hrajete
přeživší mezi zombimie. Přesněji toto je Nickova horrorová
hra, kterou jsem vytvořil k jeho narozeninám, takže pokud
to vypadá, že mluvím k jedné určité osobě, tak to tak je.
Tato hra patří Nickovi a on mi ji vám dovolil ukázat.
Pokud se vám líbí, tak až ho zase potkáte, nezapomeňte mu
poděkovat.
(A všechno nejlepší Nickuſ)
V této hře hrajete přeživší, kteří přežili zombie
apokalypsu. Na tom, proč tu zombie jsou, nezáleží, že? Víme,
co se stalo těm, kteří se snažili najít lék, víme, co se stalo
těm, kteří zombie studovali. Jediná možnost teď je přežít.
Budete potřebovat 3-6 hráčů (víc nebo míň už kazí hru)
a Pána zombie, který bude mít roli rozhodčího. Taky
budete potřebovat šestistěnné kostky a nějaké různé žetony
pro Hodiny a Strach.
Tak pojďme zjistit, koho budete hrát v tomto světě plném
děsu a hrůzy.

Všechny filmy se zombie tématikou mají svoje určité
typy charakterů, které můžete dokonce nazvat archetypy.
Jaký je ten váš?

Chytrý přeživší
Chytrý přeživší umí sestrojit různé nástroje
z nejroztodivnějších věcí, taky umí uvést do provozu
složitější stroje. Hází vždy minimálně 4 kostkami na riziko,
které zahrnuje nástroje, zařízení nebo stroje.

Nebezpečný přeživší
Nebezpečný přeživší má trénink v používání zbraní, je to
buď policajt nebo voják nebo prostě šílenec do zbraní. Hází
vždy alespoň 4 kostkami na riziko, které zahrnuje zbraně.

Rychlý přeživší
Rychlý přeživší není moc velký, není moc chytrý, ale
umí sakra rychle běhat. Hází alespoň 4 kostkami na
riziko, které zahrnuje rychlost.

Plíživý přeživší
Plíživý přeživší ví, jak se mihnout kolem, aniž by ho
někdo zahlédl. Hází vždy alespoň 4 kostkami na riziko,
které zahrnuje plížení.

Silný přeživší
Silný přeživší nemusí být chytrý, ani rychlý, ale pokud
potřebujete někoho, kdo udrží dveře zavřené, tak to je přesně
tento chlápek. Hází vždycky alespoň 4 kostkami na riziko,
které zahrnuje nějaké fyzické vypětí.

Bezmocný přeživší
Bezmocný přeživší je někdo na kolečkovém křesle,
těhotná nebo dítě, které není schopné se o sebe postarat.
Takový přeživší nikdy nehází žádnou kostkou, ale pokud se
někdo rozhodne mu pomoci, nebo ho chránit, tak dostane
dvě kostky navíc.
(Poznámka: nejlepší je, aby Bezmocný přeživší byl hrán
jako NPC (nehráčská postava), protože hráčům se její hraní
může zdát obtížné, když nemá k dispozici ani jednu kostku.
Pokud ovšem chce některý hráč zkusit tuto výzvu, tak ho
nechte.)

Pokud tvoje postava nějak riskuje, hoď vždy tolika
kostkami, kolik přísluší tvému archetypu Přeživšího. Pokud
na některé z těch kostek padne 6, tak je na tobě, abys
odvyprávěl, co se stalo tvému přeživšímu. Pokud nepadne
ani jedna 6, tak to odvypráví Pán zombie.
To je základní mechanika, která v pravidlech objevuje
s několika úpravami.

Žádná zombie? Žádný hod!
První důležité pravidlo: pokud tu nejsou žádné zombie,
tak není třeba házet na nějaké riziko.
Pokud se Přeživší zamknou v nákupním středisku a
zlikvidují všechny zombie vevnitř, tak už není proč házet.

Žádná kostka? Žádná kostka!
Pokud nemáš žádnou kostku, kterou bys hodil na riziko,
tak to, co se stane, odvypráví Pán zombie. Ne pokaždé to
musí znamenat, že tě sežerou zombie, ale většinou to tak

bude. To je čas udělat si nového Přeživšího. To znamená, že
pokud hraješ Rychlého přeživšího a chceš zvednout těžké
ocelové dveře, abys utekl zombiím, tak nemáš žádnou
kostku, kterou bys hodil.

Zabíjení zombií
Na druhou stranu, pokud házíš kostkou, tak vždycky jsou
tu nějaké zombie. Ale žádný z hráčů by neměl „házet na
zabití zombie“. V této hře pokaždé, když házíte kostkami, tak
zabíjíte zombie. Lezeš po žebři? Zabíjíš zombieſ Snažíš se
dostat skrz okno? Zabíjíš zombieſ Nakupuješ zeleninu?
Zabíjíš zombieſ Zachraňuješ jiného Přeživšího před
zombiemi? Zabíjíš zombie.
Každé riskování je o zabíjení zombií, neplýtvejte proto
kostkami na zabíjení nějakých konkrétních zombií.
Vždycky zabíjíte zombie.

Netrhejte partu
Pokaždé, když riskujete, tak házíte základním počtem
kostek, který je určen archetypem vašeho Přeživšího.
Nicméně pokud jsi s ostatními přeživšími pohromadě, tak
můžeš použít tolik bonusových kostek, kolik je lidí s tebou.
Například když neseš zásoby z obchodu s potravinami a
snažíš se proplížit kolem zombií, hodíš tolika kostkami,
kolik odpovídá tvému archetypu a ještě tolika bonusovými

kostkami, kolik je s tebou lidí. Pokud je s tebou pět lidí, pak
házíš ještě pěti kostkami. Pokud alespoň na jedné z těchto
kostek padne 6, pak ty odvyprávíš, co se stane tvému
Přeživšímu.

Nástroje a zbraně
Použitím nástroje nebo zbraně si zvyšuješ šanci na
úspěch. Nástroje a zbraně dávají bonus „+1“ resp. „+2“. Téměř
všechno nářadí dává bonus +1 a většina zbraní poskytuje
ten samý bonus.
Bonus +1 je v podstatě snížení náročnosti riskování tak,
že není nutné hodit jenom šestku, ale stačí i pětka na
kterékoli z kostek. Takže pokud máš správný nástroj na to,
co chceš udělat, tak ti stačí na kterékoli z kostek hodit 5
nebo 6 a získat možnost odvyprávět, co se stalo tvému
Přeživšímu. Nástroj nebo zbraň, která dává bonus +2, snižuje
náročnost risku tak, že k úspěchu stačí hodit 4, 5 nebo 6.
Nářadí poskytuje bonus jenom +1.
Ruční zbraně (baseballové pálky, motorové pily,
katany…) dávají taky bonus +1.
Střelné zbraně dávají bonus +2.

Na začátku hry každý přeživší hodí 4 kostkami a každá,
na které padne 6, půjde do společného banku, který
představuje vaše Zásoby (jídlo, náboje, obvazy a další věci
potřebné k přežití). Čím víc kostek v banku, tím víc zásob.
Kdykoli během hry může kterýkoli hráč vzít jednu nebo
více kostek ze Zásob a použít je. Tyto kostky se počítají jako
bonusové a můžete je použít ke zvýšení šance na úspěch.
Nicméně ve chvíli, kdy v banku už nejsou kostky, tak jsou
přeživší bez zásob. Dojde munice, obvazy, pneumatiky na
autech budou praskat…
Neznamená to, že byste nemohli bojovat se zombiemi,
ale nebudete mít žádnou kostku, abyste měli jak. Zásoby
poskytují určitý bonus Přeživším v jejich v přežívání. Pokud
chtějí Přeživší doplnit Zásoby, musí najít Útočiště.

Aby si na chvilku odpočinuli od stresu a děsu, mohou
se přeživší pokusit najít útočiště, bezpečné místo
k odpočinku, doplnění zásob a vzpamatování se.
Hledání Útočiště je určitě risk, proto každý přeživší hodí
na risk použitím své unikátní dovednosti. Rychlý přeživší
proto hodí 4 kostkami, chytrý přeživší hodí 4 kostkami
atd. Pokud přeživší hodí dohromady víc šestek, než je jejich
počet (čtyři přeživší musí hodit 5 a více šestek…), tak našli
Útočiště. Spočítejte všechny šestky, které padly, jejich počet
představuje míru bezpečnosti Útočiště (obchod se zbraněmi,
opuštěná základní škola, obchod s potravinami…).
Všechny kostky, na kterých padla šestka, půjdou do
společného banku Zásob, pokud přeživší měli ještě nějaké
kostky v banku před tím, než šli hledat nové útočiště, pak
se k nim jenom přidají.
Počet šestek sice určuje bezpečnost útočiště, ale pokud
Přeživší útočiště opustí, tak přijde o ochranu, kterou mu
poskytuje a musí se vypořádat se zombiemi sám.

počet zombií v Hodinách překročí bezpečnost Útočiště,
najdou cestu dovnitř a začnou se tam tlačit.
Po každém takové útoku zombií se Hodiny resetují na
nulu.

Hodiny představují bezprostřední a nevyhnutelný
příchod zombií. Na začátku Hodiny začínají na 1 (jedna
zombie). Zombie z Hodin může představovat cokoli, žetony,
kostky, zuby, lebky…
Každých deset minut reálného času se stane toto:
brutálně procházíte dnem
Hodiny se zvýší o jednu zombie
bank Zásob klesne o jednu kostku
Znovu: Hodiny se zvýší o jednu zombie a bank Zásob
klesne o jednu kostku, to reprezentuje čas, jak plyne. Zombií
přibývá a Zásob ubývá.
Pán zombie může kdykoli zombie z Hodin vypustit na
Přeživší.
Pokud je počet těchto zombií menší, než je bezpečnost
Útočiště, pak se do něj zombie nedostanou a Přeživší jsou
v bezpečí.
To umožňuje Přeživším se připravit na nevyhnutelné.
Dříve nebo později totiž zombie zjistí, že se něco děje
v Útočišti a najdou si cestu dovnitř. Přesně ve chvíli, kdy

Obtíže
Pán zombie může Hodiny použít taky k vytvoření Obtíží.
Vyřazením jedné zombie z Hodin (ze tří zombií na dvě
např.) způsobí Přeživším jednu z následujících komplikací.
Motor auta se přehřeje, nebo jim dojde benzín.
V Útočišti přestane fungovat elektřina.
V kuchyni začne hořet.
Přestane téct voda z vodovodu.
Jedna osamocená zombie najde Přeživšího.
Obtíže sníží počet zombií v Hodinách a poskytnou
Pánovi zombie příležitost házet Přeživším klacky pod nohy.
Obtíže mají přednost před všemi ostatními pravidly.
Dokonce, i když jsou Přeživší v bezpečném Útočišti, tak si
jedna zombie může najít cestu dovnitř. Celé Útočiště
nemusí být ohroženo, stačí jedna malá nepozornost. Možná
že psi a kočky ve zverimexu jsou taky infikovaní a zaútočí
na Přeživší, nebo ušla jejich pozornosti jedna zombie
schovaná za golfovými holemi v oddělení sportu.

Ověřování strachu

Strach snižuje tvoje sebevědomí a nutí tě chovat se
sobecky, jako debil. Každý Přeživší může dostat Strach,
který je založený na zkušenostech se zombiemi. Tvůj
Přeživší začíná s jedním bodem Strachu.
Pokaždé když riskuješ, musíš použít takový počet kostek
strachu, kolik je tvůj Strach. Vyber si kostku s jinou barvou,
než ostatní a to bude tvoje Kostka strachu.
Takže pokud máš Strach 1 a házíš 4 kostkami, pak 3
kostky jsou normální a jedna je Kostka strachu a pokud by
byl tvůj Strach 3, tak jenom jedna kostka je normální a
zbytek (3) jsou Kostky strachu.
Pokud vybereš Kostku strachu jako úspěšnou (padne na
ní 6), musíš ji použít k tomu, aby ses schoval, utekl, či
jakkoli jinak si zachránil kůži. Jsou tvoji přátelé za
dveřmi? Tak je zamkniſ Jsou tam taky zombie a
nedostanou se dovnitřſ

Určité události mohou způsobit, že Strach Přeživšího se
zvedne a od toho tady je Ověřování strachu. Pokaždé, když
tvůj přeživší uvidí některou z následujících událostí, hoď
jednou kostkou. Pokud je hod vyšší než tvůj současný
Strach, pak se tvůj Strach o jedno zvedne. Například: Nick
obchází kolem Útočiště, když najednou uvidí zombie, jak si
pochutnává na lidském mozku. To je v celku jasný případ
Ověřování strachu. Nickův Strach je teď 2, na kostce hodil
4, což znamená, že jeho Strach se zvedl na 3.
Jenom spatření zombie není dost drsná událost na
Ověřování strachu, protože jsou všude kolem a vidíte je
pořád. Zvláštní okolnosti ale mohou způsobit Ověřování
strachu.
Několik příkladů událostí, při kterých přichází na řadu
Ověřování strachu:
Uvidíš jiného Přeživšího, jak je pojídán zombiemi.
Uvidíš zombii, kterou poznáš.
Najdeš zombie v Útočišti.
Ztratíš něco potřebného k přežití (zbraň, jídlo, místo
k úkrytu…)
Jiný Přeživší tě nechá na pospas zombiím.
Jiná strašná scéna, nebo naprostá beznaděj (záleží
na rozhodnutí Pána zombie).

Tvůj Přeživší si vede deník, do kterého zaznamenává svou
snahu o přežití ze dne na den mezi zombiemi. Jeden den
znamená jednu stránku a každá stránka potvrzuje, že jsi
ještě naživu a každý den, kdy jsi naživu, je šance, že se něco
změní. Že někdo přijde nebo že se stane něco, co ti dovolí
utéct.

dobře hledat jídlo a ten dostane bonusovou kostku na
hledání jídla. Pamatuj, že taková bonusová kostka se
vztahuje jenom na jednu jedinou určitou okolnost.
Můžeš dokonce zapisovat věci o zombiích, jestli jsou
rychlé nebo pomalé, jestli pojídají mozky nebo ne. Jestli je
musíš střílet do hlavy nebo to není nutné.
Nezapisuj věci jako „Jsem úžasnýſ“ a neočekávej pak
bonusovou kostku na všechny tvoje akce. Jedině imbecil by
to udělal a ty nejsi imbecil, že?

Odměna
Každé herní sezení je příležitost udělat zápis do deníku.
Pokud uděláš zápis do deníku, aspoň na stránku, získáš dvě
malé odměny.
Každý zápis sníží tvůj Strach o jedna. Ale pozor, tvůj
Strach nemůže nikdy být na nule, vždy alespoň 1. Můžeš
mít naději, ale zombie jsou ti vždy v patách a čekají, až
zakopneš.
Každý den můžeš zapsat do deníku něco pravdivého a to
bys měl nějak zvýraznit. To, co tam napíšeš, ti dává jednu
bonusovou kostku, kterou můžeš využít jen za určitých
okolností. Například napíšeš, že Přeživší Jill je zdravotní
sestra a v situaci, kdy tuto skutečnost může využít, dostane
bonusovou kostku. Nebo napíšeš, že Přeživší James umí

Pokud chcete, můžete určit reálný čas, který zbývá do
záchrany. Řekněme pět herních sezení… Každé sezení je
jeden den a každý, kdo to přežije až do konce, bude
zachráněn helikoptérou, armádou, nebo nějakými
venkovskými balíky s brokovnicemi na korbách
náklaďáků. Gratuluju, jsi zachráněn. Prozatím…

Zombie Přeživších

Popovídejme si o zombiích.
Za prvé, zombie nemají žádné kostky. Neúspěch
Přeživších znamená úspěch zombií, a proto nepotřebují
žádné kostky.
Navíc Pán zombie může použít Obtíže k tomu, aby
dovolil zombiím vyřešit problém, který by normálně
nemohly vyřešit. Například zombie neumí nastoupit na
eskalátor, ale najednou jedna z nich dokáže správně
nastoupit.

Infekce
Kromě smrti při útoku zombií se může Přeživší ještě
nakazit. To se stane, pokud Přeživší neuspěje při nějakém
riskování. Pán zombie tak prokáže laskavost ubohému
Přeživšímu, které bude žít o chviličku déle.
Přeživší zůstává nakažený, dokud Pán Zombie nepoužije
Obtíž a neudělá z nakaženého zombii. Měl by to ale udělat
v ten nejvhodnější (nebo nejnevhodnější) okamžik.

Pokud Přeživší zemře, stane se z něj zombie, pokud ale
chce, může hrát dál, jako Zombie. Všimni si toho rozdílu
„zombie“ a „Zombie“. Ujisti se, že si dáváš pozor, abys
nepřehlédl tento rozdíl.
Zombie má k dispozici 4 kostky, aby mohl dělat, co
Zombie dělají: trhat, škubat, lámat, kousat, žvýkat, kuchat a
ničit. Ale hluboko v jeho zastřené a mrtvé mysli má
mlhavé vzpomínky na to co bývala, proto každá Zombie
má jednu speciální schopnost. Pokud se ji rozhodne použít,
tak se sníží počet zombií v Hodinách na jednu. Když
v Hodinách není žádná zombie, tak nemůže Zombie použít
svou schopnost.
Ovšem pokud je Celkový strach všech Přeživších (součet
jednotlivých „Strachů“) větší než počet Přeživších, můžou
Zombie použít svoje schopnosti, jak chtějí.
Silná Zombie dostane 4 bonusové kostky na
riskování spojené s fyzickými úkony (to je dohromady 8!).
Plíživá Zombie se dostane do Útočiště, aniž by si jí
někdo všimnul.
Chytrá Zombie může sebrat Zásoby Přeživších
(sebere tolik kostek ze Zásob, kolik hodí na jedné kostce).
Nebezpečná Zombie ruší bonusy nástrojů a zbraní.
Bezmocná Zombie může v oběti vyvolat naprostou a
beznadějnou lítostí, což oběti ubere dvě kostky.

Přeživší versus Zombie
Jediný případ kdy Přeživší hází proti zombii je, když jeho
protivník je Zombie. Oba, Přeživší i Zombie hodí kostkami a
ten, kdo hodí víc šestek, odvypráví, co se stalo. Neznamená
to, že pokud Zombie hodí víc šestek, tak zabije Přeživšího,
ale většinou to tak bývá. Pokud ho opravdu nezabije, tak ho
určitě nakazí.

Sleduj zombie filmy
Neříkej…?
Budeš ale překvapený kolik nápadů získáš u tvého
oblíbeného zombie filmu s notesem po ruce. Dívej se na to
objektivně a řekni si: „Jak bych tohle mohl použít ve své
hře?“. Taková maličká příprava ti může přinést množství
nápadů do dalších her.

Musíš znát své hráče

Konečně pár tipů a rad pro tebe, Pane zombie, jak udělat
tuto hru zábavnou, napínavou a zajímavou.

Tato hra je o tom být vystrašený, to znamená, že musíš
vědět, jak vystrašit své hráče. A to znamená, že musíš být
trochu podlý. Zjisti, co děsí tvoje hráče a pak to použij.
Jenom musíš ještě před hrou zjistit, jestli tvoji hráči
souhlasí s tím, že je sem tam něco vystraší. Pokud jim to
vadí, možná by měli hrát hru, kde se budou namísto toho
cítit neohroženě.
Na světě je víc věcí, které lidi děsí, ne jenom zombie.
Neboj se je použít. Pokud se Jessie bojí pavouků, Joannie je
vystrašená z toho, že by se měla topit a Jacob se bojí
klaunů, tak bys měl tyto věci použít ve hře.
Taky musíš znát hranice, kam můžeš zajít. Zábava je
zábava, bát se je jedno, ale někdy, když se někdo bojí, tak se
nebaví. Uvědom si ten rozdíl.
A pořiď si helmu.

Prostředí a nálada
Je tenká hranice mezi horrorem a humorem, tak si ji
hlídej. A nedovol hráčům ji moc často překračovat. Ačkoli
můžeš například hrát hru na pomezí horroru a humoru,
v duchu Armády temnot (Sam Raimi, 1992). Jenom se
ujisti, že hra bude mít ten správný poměr mezi smíchem a
děsem. Pak taky samozřejmě ztlum světla, pusť nějakou
děsivou hudbu, navnaď hráče na tu správnou vlnu a snaž
se je přimět, aby tu náladu udržovali. A pokud dělají moc
vtípků, tak použij Hodiny, sranda je rychle přejde.

Rychlost, rychlost, rychlost
Toto není filosofická hra, není o existencionálních
dilematech, je to hra o zombiích, které si na tobě chtějí
pochutnat. A ony jsou hned za dveřmi a buší na ně a
každou chvíli se dostanou dovnitř. Tak běž, běž, utíkejſ
Utíkej, ty bastarde, běžſ
Jediná položka v deníku postav je archetyp Přeživšího,
body Strachu jim uděluješ ty, takže není třeba je zapisovat.
A pokud Přeživší umře, nebo je nakažený, tak je velice
jednoduché si vytvořit nového. Tak běž, utíkej, zdrhejſ
Odpočinout si můžeš jenom v Útočišti, ale ne na dlouho.

Kdy nebudeš vědět, co dělat, a jsi ať hráč nebo Pán
zombie, hoď kostkou. Šestka znamená, že hráč vypráví, co se
děje, jakékoli jiné číslo určuje, že je to na Pánovi zombie.
Tohle je jediné pravidlo, které potřebuješ. Všechno ostatní
jsou jenom jednotlivé úpravy.
Tato hra není o budování postavy, která se o sebe umí
postarat. Stejně tak to není o postavách s nejlepšími
dovednostmi, atributy, či čímkoli jiným nejlepším.
Všechno co máš, je ve skutečnosti brokovnice s pár patrony
a vůle přežít.
A to je taky všechno co potřebuješ.
Nezastavuj, sejdeme se v Útočišti.
A previous version of this game was privately distributed.
Modifications, changes and corrections have been made. This is still
Nick’s game, used by permission of the owner.

