Pravidla
Toto jsou pravidla společenské hry na hrdiny, která je navržená zejména pro mladé
hráče a pro ty kteří se chtějí zaměřit na akci a zábavu. Je zde hodně házení
kostkou, trochu strategie a několik snadných výpočtů. Postavy mohou být
vytvořeny za 30 sekund.

CO POTŘEBUJEŠ

Každý hráč by měl mít tužku, papír a sadu kostek – čtyřstěnná (k4), šestistěnná (k6),
osmistěnná (k8), desetistěnná (k10) a dvanáctistěnná (k12). Také se hodí nějaká svačina.

TVORBA POSTAVY

Na začátku by si měl každý hráč vytvořit v mysli představu své postavy, tj. kdo je, odkud
pochází, jak vypadá, jak se chová a v čem je dobrá. Je také dobré pro ni vymyslet nějaké
jméno.
Každá postava má potom tři kostky, (k4, k8, a k12) na reprezentaci tří základní vlastností
každé postavy: Magie, Boj a Průzkum. Čím vyšší kostku vlastnosti přidělíme, tím lepší v
dané vlastnosti postava bude.
Příklad: Chci si udělat postavu zlodějského čaroděje, takže přiřadím Magii k12, Průzkumu k8, a Boji
k4. Doufejme, že bude poblíž někdo, za koho se bude moci v souboji schovat.
Každá postava si potom může přiřadit k6 a k10 speciálním schopnostem jako je Zbroj,
Zlodějství nebo jednomu z kouzel. Viz. Speciální schopnosti.
Příklad: Pro našeho zlodějského čaroděje vybereme kouzlo Paralýza na k10 a Blesk na k6.
Na začátku má každá postava 15 životů. Každé zranění tento počet úměrně zmenší.
Postava s 1 životem je vyřazená a již pouze leží, postava s měně než 1 životem je mrtvá.
Na začátku si může každá postava vybrat jednu malou zbraň (hůl, dýka, tesák, krátký meč
atd...), která má zranění za k4 životů.
Kromě toho má každá postava na začátku 10 zlatých, za které si může nakoupit různé
vybavení (nejčastěji to bývá „dobrodruhova sada“, protože meče a zbroje jsou součástí
speciálních schopností).
Pokud používáte figurky a mapy na simulaci souboje, každá postava může za jedno kolo
vykonat jen jednu činnost. Útočit zbraní může jen na postavy na okolních políčkách.
Útočit střelnou zbraní nebo kouzlem se dá jen pokud máte přímou linii viditelnosti a váš
cíl není dále než 16 políček (metrů). Pokud se postava rozhodne pro pohyb, může se za
kolo přemístit o 3 políčka libovolným směrem. Pokud chcete udělat hru více komplexní,
můžete počítat i s bonusy a postihy za zvýšený / snížený terén.

HERNÍ MECHANIZMY

Všechny postavy mohou bojovat, plížit se kolem a používat kouzla (pokud je umí). Záleží
jen na hodnotě jejich vlastností. Obtížnost činnosti vyjadřuje cílové číslo, typicky 2, 4
nebo 6, ale i vyšší čísla jsou možná.
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Abyste zjistili, zda jste v souboji zasáhli nepřítele, hoďte si kostkou přiřazenou Boji.
Výsledek 2 nebo více je potřeba pro zásah slabého protivníka, 4 a více na zásah
průměrného nepřítele a 6 nebo více na zásah tvrďáka. Pokud Boji přiřadíte kostku k4,
přímý boj bude velmi obtížný, ne-li nemožný. Množství životů, který váš zásah ubere
určuje vaše zbraň a speciální schopnost.
Před sesláním kouzla si hoďte na Magii. Výsledek 6 a více je nutný pro úspěšné seslání
kouzla. Pokud jste v bezpečných situacích mimo Souboj, stačí i 2 a více. Jedno z řešení je
například přiřazení k4 Magii a kouzlo Léčení jako speciální schopnost, které se bude
používat jen mino Souboj.
Na Průzkum si budete házet když se budete snažit plížit, nebo při jiných průzkumných
činnostech. Musíte hodit 2 a více pro tichý pohyb, 4 a více na vypáčení zámku nebo lezení
po zdech, a 6 a více na zneškodněné pasti nebo přeskok propasti.

SPECIÁLNÍ SCHOPNOSTI

Vyberete si dvě speciální schopnosti a jedné z nich přiřaďte k6 a druhé k10. Je na vás,
které kostce přiřadíte jakou schopnost.
ZBROJ redukuje množství zranění v souboji o hod přiřazenou kostkou. Takže pokud jste
například zasaženi za 7 životů a máte Zbroj, můžete toto zranění snížit o hodnotu hodu
kostkou až na nulu pokud hodíte 7 a více na k10.
LUK nebo jiná dalekonosná zbraň (kuše, vrhací nůž, atd...) může zasáhnout nepřítele na
dálku, ale jen v polovině případů. Pokud při hodu na Boj padne liché číslo, šla střela
vedle., pokud sudé, jedná se o zásah. Zranění určuje přiřazená kostka.
PARALÝZA (kouzlo) způsobí, že jeden nepřítel o velikosti člověka vynechá jedno kolo
za každé 2 body hodu, pokud bude kouzlo sesláno úspěšně. Větší nestvůry vyžadují 4
body, menším stačí 1. Cíl kouzla nemůže vykonávat žádnou činnost po dobu působení
kouzla. Pokud nebude kouzlo úspěšně sesláno (podle hodnoty hodu na Magii), může se o
to kouzelník pokusit znovu, ale úspěšně lze kouzlo seslat jen jednou za Souboj.
ŠERM ti ukáže slabá místa v protivníkově obraně, a jak to využít ve svůj prospěch. Přidej
hodnotu kostky přiřazenou této speciální schopnosti ke každému hodu na útok, který
využívá meč, sekeru nebo jinou zbraň na blízko. Tato speciální schopnosti není použitelná
při hodu na zranění a také se neplatí při užívání přirozených zbraní jako pěsti nebo drápy.
OHNIVÁ KOULE (kouzlo): Pokud je kouzlo sesláno úspěšně, zraní cíl za trojnásobek
hodu přidělenou kostkou. Kdokoliv v blízkosti cíle (okolní políčka) obdrží zranění podle
hodnoty hodu. Pokud nebude kouzlo úspěšně sesláno (podle výsledku hodu na Magii),
může se o to kouzelník pokusit znovu, ale úspěšně lze kouzlo seslat jen jednou za den.
LĚČENÍ (kouzlo) obnoví cílové postavě počet životů podle výsledku hodu přidělenou
kostkou, pokud je kouzlo úspěšně sesláno. Toto kouzlo lze seslat během Souboje jen
jednou, ale mimo Souboj jednou na každou postavu.
INSPIRACE ti umožňuje přehled v souboji. Každé kolo hoď kostkou přiřazenou této
speciální schopnosti. Pokud je výsledek 5 a více, ty i tví spojenci dostanou bonus +1 na
hod útok, který používá Boj, dokud zase nepřejdeš na řadu. Bonus se nevztahuje na hody
na zranění. Tento hod můžeš udělat vždy před útokem, pohybem nebo jinou akcí ve svém
kole, ale pokud v hodu neuspěješ, (hodíš 4 a méně), nemůžeš tuto schopnost již v tomto
Souboji použít.
BLESK (kouzlo) zraní za tolik životů, kolik padne na přidělené kostce, pokud je úspěšně
sesláno. Zranění lze rozdělit mezi více nepřítel a kouzlo lze seslat každé kolo.
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ŠTĚSTÍ ti umožňuje upravovat výsledky hodů jiných hráčů, ještě než učiní svůj hod a to
jak nahoru, tak dolů o hodnotu výsledku hodu, kterou má tato speciální schopnost
přiřazena. Může být použita každé kolo a je automaticky úspěšná na jeden cíl. Může být
použita na hody na Boj, Magii, zranění nebo na jakýkoliv jiný hod.
MAGICKÝ ŠTÍT (kouzlo) chrání jednu osobu, kterou kouzelník určí (včetně sebe) před
zraněním. Hoď kostkou přiřazenou této speciální schopnosti, pokud se podaří kouzlo
úspěšně seslat, potom vynásob výsledek dvěma aby si zjistil počet zranění, které teto štít
pohltí než zmizí. Pokud nebude kouzlo úspěšně sesláno (podle výsledku hodu na Magii),
může se o to kouzelník pokusit znovu, ale úspěšně lze kouzlo seslat jen jednou za Souboj.
BOJOVÁ UMĚNÍ ti umožní bojovat beze zbraně, protože ty sám si zbraní. Přidej
výsledek hodu kostkou přiřazenou k této speciální schopnosti ke každému hodu na
zranění, kdy používáš pěst či kop (k4). Tato speciální schopnost neupravuje hody na Boj.
ZNALOST NESTVŮR ti dává výhodu nad tvými nepříteli (pokud nejsou stejného
druhu). Vyber si jeden typ nepřítel (Havěť, Slabý, Silní atd...) a přidej hodnotu hodu
přiřazenou koutskou ke každém hodu na zásah i na zranění proti vybranému typu
nepřátel. Tato schopnost ti také pomůže při jednání s tímto typem nepřátel nebo jiných
činnostech.
ZUŘIVOST ti dává schopnost zasáhnout více nepřátel najednou. Každý nepřítel v
dosahu tvé zbraně (na okolních políčkách) je zasažen, pokud úspěšně zaútočíš jen na
jednoho z nich. Připočti hodnotu hodu přiřazenou kostkou ke svému hodu na útok a na
zranění. Může být použito jen jednou za Souboj. Smí být uplatněno jen při použití meče,
sekery nebo jiné zbraně na blízko, ale platí i na přirozené zbraně jako jsou drápy nebo
pěsti.
ZMĚNA PODOBY (kouzlo): díky tomuto kouzlu se můžeš jednou denně magicky
proměnit ve zvíře (myš, velký pavouk nebo třeba vlk). Toto kouzlo je automaticky úspěšné
ale výsledek hodu této speciální schopnosti krát dvě určuje maximální počet kol (v
Souboji) nebo hodin (mimo Souboj), kolik můžeš zůstat ve zvířecí podobě. Budeš
schopen komunikovat s ostatními dobrodruhy, ale cizinci vám nebudou rozumět. Ve
zvířecí podobě nemůžeš používat žádné zbraně, zbroj nebo jiné vybavení.
MEČ nebo jiná ruční zbraň (sekera, palcát, atd.), způsobuje zranění podle hodu
přidělenou kostkou.
ZLODĚJSTVÍ tě učiní lepším v plížení se a jiných zlodějských aktivitách. Kdykoliv si
máš hodit na Průzkum, aby si zjistil že si v takové aktivitě uspěl, hoď si kostkou
přidělenou této schopnosti a výsledek přičti k hodu na Průzkum.

VYBAVENÍ

Kdokoliv může používat zbraň která dělá k4 zraněn, jako pěst, dýka, tesák atd... pokud
nemá lepší zbraň. Postava si může pořídit lano, krumpáč, lopata a jiné další vybavení, ale
nemají přiřazenou žádnou další schopnost. Není tu žádný limit na to, kolik takovéhoto
normálního vybavení může postava nést.

POKLADY A KOUZELNÉ PŘEDMĚTY

Při dobrodružství můžete narazit na poklady jako třeba magické meče (+1, který udělá z
k6 meče k8 meč), kouzelnické hole (o třídu vyšší kostka na hody na Magii při sesílání
kouzel), elfí boty (o třídu vyšší kostka), nebo lektvary (obsahuje kouzla na jedno použití).
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Postava může nést nejvíce 4 kusy vybavení, které mají nějakou takovou schopnost. Do
tohoto počtu se započítávají jak předměty, které postava obdržela na začátku hry v rámci
nějaké schopnosti (Zbroj, Meč), tak i jiné předměty, které získá v průběhu dobrodružství.
Kromě toho lze také najít peníze ve formě zlaťáků (zlatých). Zlato může být použito k
nákupu vybavení jako lana, paklíče, lucerny, nebo páčidla. Peníze také mohou být použity
na zvýšení třídy jedné kostky po každém dobrodružství až do k12. Za 100 zlatých si může
zvýšit třídu kostky o jedna (např. z k4 na k6). Zlato může také být použito na zvýšení
počtu životů. Za 20 zlatých se hodnota životů permanentně zvýší o 1.

PŘÍKLADY POSTAV

Zde jsou uvedeny příklady jak vytvořit některé známé povolání z jiných her na hrdiny.
Každý příklad uvádí, kterou vlastnost přidělit kostce k12 a které dvě speciální schopnosti
si v tomto případě vybrat.
BARBAR: Boj, Zuřivost, Meč
KNĚZ: Magie, Léčení, Štěstí
BARD: Průzkum, Inspirace, Štěstí
ZAKLÍNAČ: Boj, Znalost nestvůr, Šerm
DRUID: Magie, Blesk, Změna podoby
BOJOVNÍK: Boj, Zbroj, Meč
MNICH: Boj, Štěstí, Bojové umění
PALADIN: Boj, Léčení, Meč
HRANIČÁŘ: Boj, Luk, Znalost nestvůr
LUPIČ: Průzkum, Meč, Zlodějství
ZAŘÍKÁVAČ: Magie, Paralýza, Štěstí
KOUZELNÍK: Magie, Magický štít, Ohnivá koule
ČARODĚJ: Magie, Ohnivá koule, Blesk
VÁLEČNÍK: Boj, Inspirace, Meč
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PŘÍKLADY NESTVŮR

Všechny nestvůry musí hodit 4 a více na úspěšný zásah dobrodruhů.
HAVĚŤ
Útok k4
Hejno krys nebo pavouků: Kousnutí 1 zranění, 4 životy
Obří netopýr: Kousnutí 2 zranění, 8 životů
Páchnoucí sliz: Koroduje kov, ničí meče a zbroj, 25 životů
Kouzelná houba: Každé zranění způsobené kouzlem, zvýší místo toho počet životů, 25
životů
SLABÍ
Útok k6, dobrodruzi musí hodit 2 a více na zásah, vykytují se ve větším počtu.
Obří krysa: Kousnutí k4, 4 životy
Vlk: Kousnutí k6, 6 životů
Goblin nebo lapka: Sekera k8, 8 životů
BĚŽNÍ
Útok k8, dobrodruzi musí hodit 4 a více na zásah.
Skřet nebo voják: Meč k6, Štít k6, 10 životů
Kostlivec: Sekera k8, 4 životů
Obří pavouk: Kousnutí k4, jed k4 za kolo na 4 kola, 12 životů
SILNÍ
Útok k10, dobrodruzi musí hodit 6 a více na zásah.
Obr: Palice k10, 20 životů
Trol: Ruce k10, tuhá kůže (Zbroj k10), 12 životů
Malý drak: Spáry k6, Kousnutí k8, Ohnivý dech k12, tuhá kůže (Zbroj k6), 40 životů
RYCHLE PRYČ!
Útok k10, dobrodruzi musí hodit 8 a více na zásah.
Velký drak: Spáry k10, Ohnivý dech k12, tuhá kůže (Zbroj k6), 60 životů
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SEZNAM VYBAVENÍ
1 ZLATÝ
Svíčka

20 ZLATÝCH
Zvýšení počtu životů o jedna.

Přikrývka

Stan pro čtyři osoby

Měch na vodu

Zdobené oblečení

Píšťalka

Zvíře, lasička, sova, jestřáb

Pochodeň

Maskovací plášť (+1 kostka)

Vak na cennosti

Rukavice na lezení (+1 kostka)

5 ZLATÝCH
Jídlo na týden

Elfí boty na tichý pohyb (+1
kostka)
Léčivý lektvar (jednou vyléčí
k12)

Vodě odolný vak
Dvoumetrová tyč

50 ZLATÝCH
Jezdecký kůň

Křesadlo
Batoh

Past na medvěda

Lopata kopání (+1 kostka)

Dalekohled

Obvaz (jednou vyléčí k4 )

Zrcadlo

10 ZLATÝCH
Dobrodruhova sada (batoh,
křesadlo, přikrývka, měch na
vodu, vak na cennosti)

Paklíč (+1 kostka)
Kouzelný svitek (obsahuje
kouzlo s jednorázovým
použitím)

Lucerna
Lano

100 ZLATÝCH
Zlepší Boj, Magii, nebo
Průzkum o jednu třídu kostky

Kotvička na lezení (+1 kostka
při lezení)

Hlídací pes (k8 útok, Kousnutí
k6, 6 životů, loajální)

Kladivo a hřebíky

Magický meč (+1 kostka)

Pergamen, inkoust, brk

Kouzelnická hůl (+1 kostka na
sesílání kouzel)

Místní mapa

Hudební nástroj

Válečný hřebec (k6 útok, 12
životů, divoký)

Léčivá mast (jednou vyléčí k6)

Kouzelníkova přenosná
laboratoř (pro vytváření
nových kouzel)
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Deník Postavy
JMÉNO

VLASTNOSTI

VYBAVENÍ

1
2
3

k4

4
5
6

k8

7
8
9

k12

10
11

SCHOPNOSTI

POKLADY

12
13
14

k6

15

k10
POZNÁMKY
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