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Tvorba postavy












Vezmi si kúsok papiera.
Napíš na neho meno svojej postavy.
Zvoľ si povolanie. Niekoľko príkladov na inšpiráciu: profesor antropológie, vojenský lekár, študent
biológie, tulák, starožitník, knihovník, maliar,
kňaz, archeológ, psychológ, novinár, rentiér-spisovateľ, policajný detektív.
Stručne opíš svoju postavu. Napríklad: jej vek
a výzor (stačia dva detaily), národnosť/etnickú príslušnosť a jazyk, spoločenskú vrstvu, najbližších
príbuzných či kolegov a známych (stačia 1–2 osoby, môžu to byť aj iné postavy), majetky, záujmy,
či jeden alebo dva osobné predmety, ktoré postava
nosí pri sebe.
Vymysli 1–2 drobnosti či zvyky, ktoré ti pomôžu
herecky stvárniť tvoju postavu. Napríklad: hovorí
pomaly a dôrazne, často sa pozerá na vreckové hodinky, mierne ohŕňa pery akoby ostatnými pohŕdala, často si vreckovkou otiera čelo, vyhýba sa
očnému kontaktu, pri dialógu šermuje ukazovákom, skoro každú vetu ukončuje „rozumieme si?“.
Zodpovedz niekoľko otázok:
 Z akej rodiny pochádzaš?
 Čo si robil cez veľkú vojnu (1914–1918)?
 Máš rád svoju prácu?
 Odkiaľ poznáš ostatné postavy?
Vezmi si dve kocky – jednu zelenú (predstavujúcu
tvoju stabilitu) a jednu červenú (predstavujúcu
tvoje zdravie). Počiatočná stabilita aj zdravie začínajú na hodnote 6 (môžeš si to zapísať alebo nastaviť kocky na šestku). Poznamenaj si vlastnosť
príčetnosť, tiež začína na hodnote 6.

Hotovo.

Šialenstvo (stabilita a príčetnosť)
Stabilita je tvoja duševná a emocionálna odolnosť voči
traume spôsobenej prirodzenými či neprirodzenými situáciami. Začína na hodnote 6, avšak nemôže byť nikdy
vyššia než tvoja príčetnosť. Keď sa stretneš s niečím
desivým, hoď svojou zelenou kockou. Ak hodíš menej
ako tvoja súčasná hodnota, stabilita ti klesne o jedna.
Odohraj svoj strach a stres. Ak uspeješ, neznamená to,
že si v pohode – akurát sa ti podarí „udržať sa pohromade“.
Ak stabilita klesne na 2, postava môže začať potláčať znalosti o neprirodzene (pálením kníh, zastavením
rituálu, marením prebiehajúceho vyšetrovania, odstránením svedkov a pod.). Za každý takýto incident hoď
zelenou kockou – ak hodíš viac ako súčasná hodnota

stability, stabilita ti o jedna vzrastie. (S potláčaním
znalostí môžeš pokračovať aj keď tvoja stabilita stúpne.)
Ak stabilita klesne na 1, postava sa zrúti. Toto je
výnimočný okamih, keď postava v afekte niekoho napadne, začne hystericky kričať alebo sa zosype v slzách
a sebaobviňovaní, upadne do ťažkého šoku, dostane záchvat paniky a pod. Na zvyšok tohto sedenia je obvykle
vyradená z aktívneho zasahovania do hry. Stabilita sa
obvykle úplne obnoví medzi dvoma nasledujúcimi sedeniami.
Voliteľné pravidlo: Vo výnimočných situáciách
môže postava stratiť viac stability. Strata stability sa
rovná rozdielu medzi hodom a hodnotou stability,
avšak maximálne do stropu určeného podľa nasledujúcej tabuľky. (Prvá položka je vlastne štandardný hod
na stabilitu.)
1: si svedkom mučenia alebo násilnej smrti; nájdeš
telo so stopami mučenia alebo násilnej smrti; ľudský protivník ťa napadne s jasným zámerom ťa
usmrtiť; zažiješ neprirodzený pocit alebo udalosť
(sny, halucinácie, déja vu, pocit chýbajúceho času
a pod.); si svedkom jasne neprirodzenej ale nie bezprostredne ohrozujúcej situácie; zošleš kúzlo; z diaľky zahliadneš neprirodzenú bytosť
2: si dlhšiu dobu ako pár dní väznený alebo držaný
v izolácii; niekoho usmrtíš v obrane; zblízka zahliadneš neprirodzenú bytosť; dozvieš sa o mučení
alebo násilnej smrti blízkej osoby
3: si priamym svedkom mučenia alebo násilnej smrti
blízkej osoby; si napadnutý neprirodzenou bytosťou
alebo blízkou osobou s jasným zámerom ťa usmrtiť;
niekoho mučíš alebo usmrtíš premysleným spôsobom; si mučený hodinu alebo dlhšie
4: zistíš, že si konzumoval ľudské mäso; tvoje telo je
ovládnuté cudzou mocou, pričom zostaneš pri vedomí; rozprávaš sa s osobou, ktorá je overene po
smrti; si napadnutý jednou veľkou neprirodzenou
bytosťou alebo hordou neprirodzených bytostí; mučíš alebo kruto usmrtíš blízku osobu
Príčetnosť predstavuje tvoju schopnosť veriť v ľudskosť, civilizáciu či svet ako ho poznáme: v náboženstvo, lásku, vedu, rodinu, dejiny, ľudskú dôstojnosť a
pod. Klesanie príčetnosti predstavuje nástup nevyliečiteľného šialenstva. Príčetnosť začína na hodnote 6. Pokiaľ ti v priebehu sedenia aspoň raz klesla stabilita,
hoď na konci sedenia jednou kockou. Ak ti padne menej
ako hodnota príčetnosti, klesne ti príčetnosť o jedna. To
znamená, že tvoja stabilita bude od ďalšieho sedenia
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tiež začínať na hodnote o jedna nižšej. Pokles príčetnosti môže byť sprevádzaný nejakými trvalými psychickými následkami či ochoreniami ako napríklad nástupom paranoje, delúzií, vražednej mánie, megalománie,
fóbií, obsesií, selektívnej amnézie alebo poruchy rozštiepenej osobnosti. Pokles príčetnosti na 1 znamená
aboslútny mentálny kolaps postavy, po ktorom by hráč
mal pri najbližšej vhodnej príležitosti ukončiť jej hranie.

vstúpi do hry a stretne sa s ostatnými postavami. Pokiaľ naraz zomrú všetky postavy, hráči vytvoria novú
skupinu, ktorá vyšetruje zmiznutie alebo smrť pôvodných postáv.

Hod na úspech


Zdravie
Zdravie predstavuje fyzický stav tvojej postavy. Začínajúca hodnota je 6. Iné bytosti môžu mať iné hodnoty.
Hod na zdravie znamená, že riskuješ zranenie svojej
postavy: hoď kockou a ak hodíš menej ako je tvoja
hodnota zdravia, vypočítaj rozdiel. Stratíš toľko bodov
zdravia, koľko je tento rozdiel, avšak maximálne do
výšky podľa nasledujúcej tabuľky:



1: úder päsťou, obuškom alebo rukoväťou pištole, kopanec, škrtenie, zásah domorodou šípkou, úder do
hlavy pri behu lesom, pád z výšky do 5 stôp, zhoršenie ťažkého zranenia po neposkytnutí prvej pomoci alebo primeraného ošetrenia
2: bodnutie nožom alebo bodákom, uhryznutie zúrivým psom, zásah zo strelnej zbrane malej ráže alebo z luku, úder do hlavy pri behu jaskyňou, silná
horúčka, pôsobenie mierneho jedu, pád z výšky do
10 stôp
3: seknutie tygrími pazúrmi, zásah zo strelnej zbrane
malej ráže nablízko, zásah zo strelnej zbrane väčšej
ráže, mučenie, ťažká choroba, pôsobenie paralytického jedu, pád z výšky do 20 stôp
4: podriapanie medveďom, zásah zo strelnej zbrane
väčšej ráže nablízko, zásah šrapnelom z výbuchu
granátu, zásah padajúcim balvanom, pád z výšky
do 40 stôp
5: podupanie zdivočeným slonom, pôsobenie smrteľného jedu, výstrel z oboch hlavní brokovnice nablízko,
výbuch granátu v bezprostrednej blízkosti, pád z
výšky nad 40 stôp





Jednu kocku dostaneš, ak je činnosť, o ktorú sa
pokúšaš, v daných podmienkach v medziach ľudských schopností. Ak je postava zranená alebo
silne dezorientovaná, aj bežné činnosti môžu byť
nad jej schopnosti.
Jednu kocku dostaneš, ak činnosť, o ktorú sa pokúšaš, súvisí s tvojím povolaním (t.j. leží v tvojej
odbornej kompetencii).
Jednu kocku dostaneš, ak si ochotný riskovať svoj
zdravý rozum, svoju stabilitu (ak to v danej situácii dáva zmysel). Použi svoju zelenú kocku. Ak táto kocka po hode ukazuje vyššie číslo než iné kocky, hoď na stabilitu.
Jednu kocku dostaneš, ak si ochotný riskovať zranenie, t.j. svoje zdravie (ak to v danej situácii dáva zmysel). Použi svoju červenú kocku. Ak táto
kocka po hode ukazuje vyššie číslo než iné kocky,
hoď na zdravie.

Činnosti v medziach ľudských schopností obsahujú vypáčenie zámku, nájdenie mesta R’lyeh, rozlúštenie rytín, vybavenie si nejakého faktu či spomienky, zbadanie niečoho skrytého, racionalizáciu niečoho príšerného
a pod. Činnosti za hranicou ľudských schopností obsahujú zosielanie kúzel, porozumenie skrytým významom, vykonávanie činností vo sne, nasledovanie vzorcov mimo rámec ľudského porozumenia a pod.
Tvoja najvyššia kocka ukazuje, ako dobre si si počínal:


Špeciálne podmienky (napríklad ak by postava mala
brnenie) môžu toto maximum ešte znížiť.
Tvoja postava upadá do bezvedomia a prestáva byť
schopná konania, keď zdravie klesne na 1. Pri 0 zomiera. Postave sa typicky vyliečia 2 body zdravia medzi sedeniami.
Voliteľné pravidlo: Boj, resp. zásah, pre postavu
znamená automaticky bezvedomie alebo smrť. Ak sa
blížiš konfrontácii, pokús sa skryť alebo ujsť.



Smrť



Pokiaľ tvoja postava zomrie alebo chceš, aby opustila
hru, urob si novú, ktorá je s ňou prepojená: napríklad
dostávala od odchádzajúcej postavy listy alebo o nej
čítala v novinách. Vo vhodnom okamihu nová postava
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Hodnota 1 znamená, že si ledva uspel. Pri vyšetrovaní to obvykle znamená zistenie jediného slova, frázy či adresy, ktoré ťa posunie ďalej. Voliteľné pravidlo: Spôsobil si pritom nepríjemné
vedľajšie následky. Napríklad pri štúdiu v knižnici si znehodnotil nejaký cenný dokument; pri unikaní prenasledovateľom si stratil nejaký osobný
predmet a pod. Ďalšie príklady vedľajších následkov sú: niekoho premkne desivý pocit; je neskoro;
niekto utrpí; niekto bude spozorovaný; niekto zahliadne niečo príšerné; niekto je dotknutý nadprirodzenom; niekto zístí, že bol dotknutý nadprirodzenom; niekto si uvedomí, že povedal priveľa.
„Niekto“ môže byť hráčska alebo cudzia postava.
Hodnota 2 pri vyšetrovaní obvykle znamená zistenie informácií v objeme jednej stručnej vety.
Hodnota 3 pri vyšetrovaní znamená zistenie základných faktov.
Hodnota 4 znamená, že si uspel primeraným,
kompetentným spôsobom. Pri vyšetrovaní to znamená zistenie všetkých faktov. Ostatné stránky
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tvojej činnosti ale ešte nie sú dokonalé. Napríklad
pri štúdiu v knižnici si síce našiel všetko, čo si potreboval, avšak majiteľ knižnice bude vedieť zistiť, čo si v nej hľadal; prenasledovateľom si síce
unikol, ale zanechal si stopy, ktoré budú môcť sledovať.
Hodnota 5 pri vyšetrovaní znamená, že si zistil
všetky fakty plus jednu dodatočnú skutočnosť ležiacu v oblasti ľudského poznania, napríklad: niečo, čo ľudské poznanie nevie vysvetliť; zvláštnu
históriu; šepotom odovzdávanú legendu; odkaz v
prastarom texte; stopu vedúcu do odľahlých oblastí; prepojenie na zvláštne náboženské praktiky;
podobnosť s predchádzajúcimi udalosťami v minulosti.
Hodnota 6 znamená skvelý, výnimočný úspech.
Napríklad unikneš a tvoji prenasledovatelia pokračujú v hľadaní na nesprávnom mieste. Pri vyšetrovaní neprirodzena to znamená zistenie základných faktov a jednu skutočnosť ležiacu za
hranicami ľudského poznania, napríklad: niečo
monštrózne a cudzie; stopu vedúcu na iné planéty;
prepojenie na zvrátené bytosti; náznak masívnej
inteligencie; niečo, čo sa udialo pred miliónmi rokov; zámer bytostí; hrôzostrašné meno; ujma, ktorú bytosti spôsobili. Takéto zistenie postavou otrasie, čo obvykle bude vyžadovať hod na stabilitu.

zlyháš tým spôsobom, aký hráč opísal.
V zriedkavých situáciách môže zlyhanie chcieť aj
hráč svojej vlastnej postavy. Napríklad chce, aby sa jeho postava kúzlo na zapudenie Ithaquu chybne. Vtedy
hráč hádže na neúspech (namiesto na úspech) a hodnota najvyššej kocky ukazuje, ako veľmi postava zlyhala.
Hodnota 1 znamená, že postava síce uspela, ale niekde
urobila chybu a za nejakých podmienok (napríklad za
nejaký čas) sa jej úspech vynuluje. Pri hodnote 5 postava verí, že uspela, ale v skutočnosti neuspela a dosiahla dokonca zhoršenie situácie. Pri hodnote 6 postava
zlyhá úplne a pritom nahliadne za hranice toho, čo je
človeku prisúdené vedieť (stále však verí, že uspela).

Spolupráca
Hráči, ktorých postavy spolupracujú, hodia príslušnými kockami. Kocka s najvyššou hodnotou určuje úspech
pre všetky spolupracujúce postavy. Pri spolupráci platia všetky štandardné pravidlá pre zelenú a červenú
kocku či prehodenie hodu.

Súperenie
Hráč každej súperiacej postavy hodí príslušnými kockami. Kocka s najvyššou hodnotou určuje, ktorá postava zvíťazila. Pokiaľ je remíza, vyhráva postava ktorej
zelená kocka ukazuje najvyššiu hodnotu. (Postavy, ktoré pri súperení nepoužili zelenú kocku, v remíze prehrávajú.) Pokiaľ zelené kocky ukazujú rovnakú hodnotu, hráči ich prehodia, aby určili poradie medzi sebou.
Pri súperení platia všetky štandardné pravidlá pre zelenú a červenú kocku či prehodenie hodu.

Vysoký hod nikdy nepredstavuje skratku v dobrodružstve a nedá ti možnosť skočiť do poslednej scény dobrodružstva.
Čím konkrétnejšia je činnosť, tým ľahšie postava
uspeje. Napríklad „hľadám v jeho denníku zmienku o
Bratstve Čierneho faróna“ je konkrétnejšia činnosť než
„prehľadávam jeho pracovňu“. Kým pri menej konkrétnom prehľadávaní pracovne by postava našla zmienky
v denníku pri hodnote 6, pri cielenom hľadaní napríklad už pri hodnote 4 alebo aj menej. Preskúmanie
denníku však samozrejme obvykle neodhalí iné stopy
v pracovni, ako napríklad tajnú chodbu (ale pri hodnote 6 môže).

Boj
Boj je zvláštny prípad súperenia. Remízy sa namiesto
zelenej kocky rozhodujú červenou kockou.
Keď hráč ohlasuje činnosť, malo by byť jasné, či
jeho postava môže spôsobiť zranenie a komu. Zámer
voči viacerým postavám naraz môže spôsobiť, že tieto
postavy budú spolupracovať.
Rozdiel medzi najvyššími hodmi dvoch postáv určuje, aké zranenie úspešná postava mohla spôsobiť. Podobne ako pri hode na zdravie, maximálna výška zranenia je limitovaná spôsobom zranenia. Pri remíze sa
úspech vyhrávajúcej postavy oproti ostatným remizujúcim postavám ráta ako jedna.
Pri použití červenej kocky postava môže vyhrať a
zároveň byť zranená. Maximum straty pri hode na
zdravie je potom rovné najvyššiemu z nasledujúcich:
zbraň postavy, zbraň protivníka, situačné podmienky
(napríklad možný pád).

Prehodenie hodu
Ak si nespokojný s výsledkom, máš možnosť prehodiť
všetky kocky. Ak v hode bola zelená kocka a ukazovala
vyššiu hodnotu ako ostatné, najpv hoď na stabilitu. Ak
v hode nebola zelená kocka, musíš ju pridať. Ak v druhom hode zelená kocka ukazuje vyššiu hodnotu ako
ostatné, (opäť) hoď štandardne na stabilitu.

Zlyhanie
Komplexné činnosti

Ak si niektorý z hráčov myslí, že by bolo zaujímavejšie,
ak by tvoja postava zlyhala, môže opísať ako by tvoja
postava mohla zlyhať a hodiť kockou. (Táto možnosť
neplatí pri vyšetrovacích činnostiach, v ktorých musíš
uspieť, aby si sa v dobrodružstve pohol ďalej.) Ak hodnota na jeho kocke je vyššia ako na tvojich kockách,

Niektoré činnosti, napríklad útek z obkľúčeného mesta
alebo prehľadávanie rozsiahlej knižnice, sú natoľko
zložité, že vyžadujú tri hody. Pri každom hode opíš časť
vykonávanej činnosti. Ak sú dva z troch hodov neúspešné, celá činnosť sa skončila neúspechom. Rovnako
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ak neuspeješ v treťom, t.j. poslednom hode, činnosť sa
skončila neúspechom.

pri hodnotách 5 a 6. (Buď ich maj vymyslené vopred
alebo improvizuj.) Ak si na pochybách, zvoľ prvú
možnosť zo zoznamu.
Keď hráč hodí 6, postava nahliadne za hranice ľudského poznania, čo obvykle znamená hod na stabilitu.
Ako príprava je preto dobré do dobrodružstva dať približne šesť konkrétnych vecí, ktoré môžu vyšetrovateľov vystrašiť. Okrem toho maj pripravených zopár
hrôzostrašných momentov, ktoré môžu pri vyšetrovaní
nastať.

Príbehy v príbehoch
V hre sa často stane, že sa dozvieš o iných ľuďoch, ktorí
mali kontakt s neprirodzenom. Možno s nimi budeš hovoriť alebo budeš čítať ich korešpondenciu či denníky.
Vtedy sa môžete rozhodnúť, že ich príbehy odohráte.
Vyrobte ich ako postavy. Odohrajte ich príbehy. Keď
skončia, vráťte sa k pôvodným postavám, ktorí tento
príbeh práve počuli alebo čítali. (Sny môžete odohrať
tým istým spôsobom.)

Nezodpovedané otázky
Tieto pravidlá zámerne neurčujú úplne presne, kedy sa
má hádzať alebo kto rozhoduje, že je čas hodiť kockami.
Rovnako neurčujú, kto môže usilovať o zlyhanie postavy alebo kto interpretuje výsledok hodu. Každá skupina si môže tieto procedúry určiť sama.

Mágia
Základný variant je, že zoslanie kúzla vyvolá bežný
hod na stabilitu (t.j. s rizikom straty jedného bodu stability).
Voliteľné pravidlo: Ak má v tvojom dobrodružstve mágia bude hrať väčšiu rolu (napríklad použiješ
kúzla z príručiek Call of Cthulhu) a chceš, aby postavy
zosielali kúzla častejšie, môžeš každému kúzlu priradiť
hodnotu príčetnosti, pri ktorej už kúzlo pre postavu
prestáva byť desivým. Napríklad kúzlo s príčetnosťou 3
znamená, že postava s príčetnosťou 3 alebo nižšou pri
zosielaní tohto kúzla už neriskuje stratu stability
a nehádže zelenou kockou.
Voliteľné pravidlo: Pokiaľ chceš, aby niektoré kúzla boli naozaj desivé a potenciálne znamenali väčšiu
stratu stability, môžeš im priradiť vyšší strop ako 1 (t.j.
potenciálnu stratu 2 alebo 3 bodov stability). Príklady:
Uvar snovú drogu (príčetnosť 5, strata stability 1),
Modlitba k Thothovi (príčetnosť 4, strata stability 1),
Privolaj/uvoľni Ithaqu (príčetnosť 3, strata stability 2),
Premena na spektrálneho lovca (príčetnosť 1, strata
stability 3).
Kúzla, u ktorých je možné zvyšovať efekt, znamenajú obvykle jeden dodatočný štandardný hod na stabilitu za jednotku zvýšenia efektu.

Dodatok
Cthulhu Dark je systém, ktorý vytvoril Graham Walmsley (autor Play Unsafe a skvelej série puristických dobrodružstiev do Trail of Cthulhu). Systém vyvolal veľkú pozornosť a pozitívne ohlasy. Bifi s jeho súhlasom
systém preložil, doplnil komentármi a niektoré pravidlá pozmenil či doplnil. Zmeny oproti originálu:







Skupinové zdroje (Delta Green)
Voliteľné pravidlo: Uprostred stolu je čierna kocka.
Tá predstavuje prístup ku kontaktom a informátorom,
databázam, zbraniam a vybaveniu, ďalším agentom a
zdrojom organizácie. Začína na hodnote 6. Hociktorý
hráč môže, ak to dáva zmysel, pri hode na úspech použiť aj túto kocku. Ak táto kocka ukazuje viac ako ostatné hodené kocky, jej hodnota klesne o jedna. Keď
klesne na 1, postavy sa prezradili (agenti sú stiahnutí,
organizácia miesto vybombarduje či eliminuje svedkov,
protivníci sa dozvedia o misii a pod.).







Tvorba postavy je oproti originálu rozšírená.
Stabilita (v origináli insanity) klesá zo 6 na 1. V originále rastie z 1 na 6.
Hod na stabilitu v originále môže vyústiť do straty
iba jednej stability, nie viac.
Príčetnosť sa v originále nevyskytuje, ale je upraveným pravidlom o underlying insanity, ktoré autor spomenul na viacerých fórach. Stabilita a príčetnosť v týchto pravidlách je inšpirovaná Trail of
Cthulhu a má za cieľ umožniť hranie aj v
dlhších kampaniach.
Zdravie a červená kocka sa v originále nevyskytujú, namiesto nich platí voliteľné pravidlo o automatickej smrti postavy. Autor pripravuje doplnok
Dark Power s vlastnosťou harm, ktorá by fungovala analogicky insanity.
Vedľajšie následky neúspechu a niektoré vysvetlenia pochádzajú z doplnku Dark Tales.
Voliteľné pravidlá pre mágiu sa v originále nenachádzajú, sú inšpirované návrhmi od užívateľa
weenog42 z diskusie na internetovom fóre YogSothoth.
Podobne pravidlo o skupinových zdrojoch je adaptáciou návrhov od užívateľov jtbullet a GBSteve.
Originál obsahuje viac príkladov.

Rady pre Pána hry
Keď sa niekto pokúša o vyšetrovanie neprirodzena,
premysli, čo by zistil schopný vyšetrovateľ. To sú „plné
fakty“, ktoré sa postava dozvie pri hodnote 4. Keď kocka ukazuje menej, fakty skracuj a vypúšťaj. Keď ukazuje viac, primysli dodatočnú skutočnosť podľa návrhov

Stránky autora môžete navštíviť na adrese
http://www.thievesoftime.com/news/cthulhu-dark/.
Pri otázkach a návrhoch k tejto verzii pravidiel alebo
ak sa chcete podeliť o skúsenosti z hrania, kontaktujte
Bifiho na sedlacko(at)chello.sk.
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