Co jsem všechno zvoral, než se mi to povedlo

Nekra

Vybrané indicie:
• Chyba (využití v systému)
• Dluh (postavy mají splácet své dluhy)
• Jméno (hráči neznají jména svých postav)
• List (píšeme na listy papíru)
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Úvod:
Hra není vázána na prostředí. Lze ji zařadit do (téměř) libovolného kontextu-historické
drama, fantasy nebo třeba sci-fi . Hra je řízena převážně hlasováním ze strany hráčů
s usměrňováním vypravěče, který popisuje prostředí a stará se o informace, jež mají hračům
zůstat utajeny.
Vhodný počet hráčů: 5-6 (+ vypravěč)
Zkratky
• MMCh-maximální možná chybovost (označuje zhruba, kolik chyb při plnění cíle
může postava udělat)
• MíCh-míra chyby (jak moc je chyba závažná, významná, fatální)
• MMChPkbČP- maximální možná chybovost postavy, která bude činnost provádět
Příprava hry:
• Nejprve se hráči s vypravěčem dohodnou, v jakém prostředí se hra bude odehrávat.
Hra se více hodí do prostředí, kde se postavy poměrně dost znají.
• Poté se hráči s vypravěčem dohodnou na jaký celočíselný počet životů budou hrát
(čím akčnější hru lze předpokládat, tím více životů je vhodné zvolit, protože to
umožňuje jemnější hodnocení při ztrátě životů).
• Pak si hráči (s případnými zásahy vypravěče) zvolí tolik jmen (různých), kolik hráčů
bude hrát. Doporučujeme volit jména odpovídající prostředí a unisexová (vhodná pro
obě pohlaví) . Volit unisexová jména není vhodné tehdy, pokud se všichni hráči
dohodnou, že budou hrát za postavy stejného pohlaví (ať už muže, anebo ženy). Jména
zapište na list papíru do cyklického útvaru.
• Hráči se s vypravěčem dohodnou na variantách pravidel-které varianty budou
dodržovat, pokud je v pravidlech uvedeno více alternativ.
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Poté vypravěč přenese diagram na cyklický zápis jmen a hráči se dohodnou, které
jméno se bude kde nacházet vkdo bude podle diagramu psát dluhy vyznačené jakou
barvou šipky .
Poté si každý hráč vezme tolik lístků papíru, kolik má spoluhráčů (počet hráčů-1).
Každý hráč napíše na každý lístek papíru jeden dluh. Dluhy by měly být poměrně
významné-nemusí se jednat jen o dluh velké částky peněz, ale třeba i o záchranu
života nebo cokoli jiného, co má postava A pro postavu B (nebo nějakého jejího
přítele) učinit.
Vypravěč poté dle diagramu přiřadí dluhy postavám a (nejlépe náhodně
s rovnoměrnými pravděpodobnostmi) rozlosuje jména postav hráčům .
Hráči na rozdíl od vypravěče nevědí, jak se čí postava jmenuje a ani nevědí, komu
mají jaký dluh splácet. Vypravěč však vypíše seznam dluhů (Kdo-Co-Komu) podle
jmen postav.
Poté si hráči vyplní deníky postavy. Upozornění-nevylňujte deník postavy dříve,
než si přečtete celý dokument, obzvláště část PRAVIDLA .

Pravidla:
Cílem hráčů je si zahrát.
Cílem postav je splatit co nejvíce svých dluhů (i když si nepamatují ničí jména,vědí jen výčet
dluhů, které mezi sebou mají).
Ve spoustě her se zjišťuje, jak moc se postavě činnost povedla. To není moc zajímavé, proto
se tím nebudeme zabývat. Kromě výjimečných situací (viz dále) budeme předpokládat, že
postava zamýšlenou činnost zvládla, důležité však je, jaké udělala chyby a jaké mají tyto
chyby následky.
Každá postava má nějaké vlastnosti, z nichž každá je nějak ohodnocena (1-5). Na rozdíl od
mnoha jiných her zde platí, že čím vyšší číslo, tím horší pro postavu použití této
vlastnosti „zpravidla“ je.
Hráč postavy snažící se dosáhnout nějakého cíle (cíl musí být konkretizován) vezme počet
teček u vlastnosti, na které dosažení závisí (pokud významným způsobem závisí na různých
vlastnostech, je možné použít nejhorší vlastnost/ nejlepší vlastnost/průměr hodnoty
vlastností). K počtu teček přičte 6, čímž dostane maximální možnou chybovost (MMCh).
Poté hráči (i vypravěč) vymýšlejí chyby, kterých se při plnění úkolu může postava dopustit.
Chyby vymýšlejí včetně důsledků, které taková chyba bude mít. Hráči se s vypravěčem také
domluví na míře chyby (1-5). (MíCh). Hodnotu jedna má chyba banální, např. Pocintal si
celou košili hořčicí. Oproti tomu chyba vedoucí rovnou ke smrti postavy (Spadnul ze 100m
vysokého mostu na hlavu) bude mít míru 5. Chyby vedoucí k nějakému závažnému zranění
mají MíCh 3 a výše.
Hráči se zásahy vypravěče také chyby seřadí v pořadí, v jakém se budou provádět.
Hráči s vypravěčem musí vymyslet tolik chyb, aby součet jejich měr nebyl menší než MMCh
postavy, která bude činnost provádět. (MMChPkbČP)
Poté se hráči dohodnou, zda budou vybírat ze všech chyb, anebo jen z některých. Součet
MíCh ze kterých budou vybírat však stále nesmí být menší než MMChPkbČP.

Poté hráči, jejichž postava činnost nevykonává napíší tajně na lístek papíru chyby, kterých
se postava může dopustit (podle jejich priorit), aby se tak, aby součet měr chyb byl roven
MMChPkbČP .
Postava Hráče B si dělá sendvič. Z vypsaných chyb si hráči vybrali chyby Postava si zničí
košili kečupem (MíCh 1) ,Postava si uřízne ruku (Mích 4), Postava udělá v kuchyni strašný
nepořádek (Mích 2). /Postava používá vlastnost s chybovostí 1, MMCH je 7). Pokud hráč A
zapíše chyby v pořadí Postava si uřízne ruku, Postava udělá v kuchyni strašný nepořádek ,
Postava si zničí košili kečupem , pak bude-li se činnost postavy hodnotit dle soupisu hráče
A, může nastat některá z následujících situací:
-postava si udělá sendvič, aniž by to mělo nějaké nepříjemné následky
-postava si udělá sendvič a uřízne si přitom ruku
-postava si udělá sendvič, uřízne si přitom ruku a ještě udělá v kuchyni nepořádek
-postava si udělá sendvič, uřízne si přitom ruku , udělá v kuchyni nepořádek a zašpiní si košili
kečupem
Pokud by chyby hráč A napsal v pořadí v jakém byly na začátku příkladu vypsány, nemohla
by si postava uříznout ruku bez toho, aby si zašpinila košili kečupem.
Poté hráč postavy vykonávající činnost hodí šestistěnnou kostkou. Výsledek hodu přičtě
k chybovosti vlastnosti své postavy. Poté si vybere/vylosuje od kterého hráče dostane pořadí
udělaných chyb. Postava udělala všechny chyby, které jsou podle pořadí svou mírou zcela
naplněny.
Pro hodnocení (pořadí chyb z 9, chybovost 3) v pořadí
ABCDDDEEF se pro hod 1 a 2 provedou jen chyby A,B a C (chyba D má míru 3 a není zcela
naplněna), pro hody 3 a 4 se provedou ABCD(chyba E má míru 2 a není zcela naplněna), pro
5 i chyba E a pro 6 všechny uvedné chyby.
Každá postava tedy při dělání nějaké významnější činnosti (na kterou se hází) udělá chyby
se součtem MíCh NEJMÉNĚ DVA (minimální hodnota vlastnosti je 1, minimální hodnota
hodu K6 je také 1).
Vlastnosti:
Hráči si rozdělí 18 bodů (ale lze se předem domluvit i na jiném počtu) do následujících sedmi
vlastností a to tak, že každá bude mít hodnotu nejméně 1. Nezapomínejte, že čím nižší číslo,
tím lépe pro postavu, když bude tuto vlastnost používat!
Síla
Obratnost
Chytrost
Rychlost
Výdrž
Šikovnost (ruční)
Opatrnost/Instinkt
Hráči se mohou před začátkem hry dohodnout s vypravěčem a zařadit do seznamu nějakou
konkrétnější schopnost (řízení, šermování...). V takovém případě je potřeba upravit počet
teček rozdělovaných do vlastností.

Veto:
Pokud při hlášení nějaké činnosti bude mít kterýkoli hráč nebo vypravěč pocit, že postava
(např. kvůli fyzické indispozici) není schopna činnost provést, může navrhnout Veto. Toto
navržení by měl navrhovatel nějak logicky zdůvodnit. Následuje diskuze všech hráčů i
vypravěče, která smí mít jen dva možné závěry:
A) Všichni statní uznají Veto, postava nesmí provést činnost, na kterou bylo Veto
vyhlášeno
B) Všichni (včetně navrhovatele) uznají, že Veto není dostatečně odůvodněné, postava
smí provést činnost, na kterou bylo Veto vyhlášeno
Zakončení:
Hru je možné zakončit (kromě nečekaných přerušení) více způsoby.
Pokud všechny postavy jsou mrtvé, není již čím hrát. Jinak je vhodné hru zakončit v nějakém
významném okamžiku (poražení Velkého záporáka) , po předem domluvené době hraní ,
nebo když to většinu přestává již bavit.
Po skončení hry vypravěč odhalí hráčům jména jejich postav a výsledky (kolik která postava
splatila dluhů). V případě zájmů hráčů a vypravěče je možné provést závěrečnou diskuzi nad
proběhlou hrou.

Diagramy pro 5 a 6 hráčů. – Diagramy jsou
konstruovány tak, aby šipky stejné barvy na sebe
navazovaly a aby šipka jedné barvy nevstupovala
do/nevystupovala z každého vrcholu více než jednou.

Deník postavy
Vlastnosti-chybovost

Životy:

(Čím více teček mám, tím více v tom chybuju)

Síla
Obratnost
Chytrost
Rychlost
Výdrž
Šikovnost (ruční)
Opatrnost/Instinkt
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Model na zakreslování fyzických poškození
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