
Čelímnebezpečí
+nzd: Pokud jednáš agresivně nebo silou.
+hbt: Pokud reaguješ mrštností nebo hbitostí.
+srd: Pokud spoléháš na loajalitu nebo odvahu.
+dův: Pokud spoléháš na důvtip a své vědomosti.
+lst: Pokud se snažíš vyhnout pozornosti nebo
přelstít nepřítele.

Kompletníúspěch:Akce se ti povedla, situace se
zvýší o +1. V boji máš konflikt pod kontrolou.
Částečnýúspěch:Akce se ti povedla, ale vyber 1:

1–2: Škrtni si 1 – 3 vitality.
3–4: Škrtni si 1 – 3 škrtů odhodlání.
5–6: Poškození výbavy nebo ztráta zásob.
7–8: Akce se nepovedla celá, měla částečný efekt
9–0: Akce měla za následek nečekanou
komplikaci, nebo se v boji ocitáš pod tlakem.

Neúspěch:Akce se ti nepovedla. Vyber 1 a pokud
jsi v boji, ocitáš se pod tlakem:

1–2: Komplikace a snížení situace o –2.
3–4:Úspěšný tah soupeře.
5–6: Zničení výbavy nebo objektu.
7–8: Zranění spojence.
9–0: Škrtni si 2 – 6 vitality nebo odhodlání.

Čelímenebezpečí společně
+nzd: Pokud jednáte agresivně nebo silou.
+hbt: Pokud reagujete mrštností nebo hbitostí.
+srd: Pokud spoléháte na loajalitu nebo odvahu.
+dův: Pokud spoléháte na důvtip a vědomosti.
+lst: Pokud se snažíte vyhnout pozornosti nebo
přelstít nepřítele.

Kompletníúspěch:Akce se vám povedla. V boji
máte konflikt pod kontrolou.
Částečnýúspěch:Vaše akce se vám povedla, ale
všichni si škrtněte 1 odhodlání a navíc vyberte 1:

1–2:Někdo z vás si škrtne 1 – 3 vitality.
3–4:Někdo z vás si škrtne 1 – 3 odhodlání.
5–6:Všichni přicházíte o 1 – 3 zásoby nebo se
někomu poškodí výbava.

7–8: Komplikace a –2 k situaci.
9–0:Nové ohrožení a v boji jste pod tlakem.

Neúspěch:Akce se nepovedla. Vyberte 1 a pokud
jste v boji, ocitáte se pod tlakem:

1–2:Všichni si škrtnete 2 - 6 vitality.
3–4:Všichni si škrtnete 2 - 6 odhodlání.
5–6:Úspěšný tah soupeře.
7–8: Zranění spojence.
9–0:Ocitáte se v nepříjemné pozici, –4 situace.

Snažím se zapůsobit
+srd a reputace: Pokud na něj působíš mile.
+lst a reputace: Pokud ho klameš.
+nzd: Pokud ho zastrašuješ.

Kompletníúspěch:Vyhoví ti, +1 k situaci.
Částečnýúspěch:Vyhoví ti, něco tě to stojí, má to
částečný efekt. Bude chtít protislužbu, pomoc bude
mít nečekané následky. Nezastrašíš všechny.
Neúspěch:Vyber 1:

1–2: Bude ti aktivně bránit v cíli.
3–4:Urazíš ho nebo rozzuříš.
5–6: Tvá snaha se ti vymstí.
7–8:Objeví se nová komplikace, situace se
zhorší.

9–0: Cíl ti pomůže, ale tvrdě na to doplatí.

Pomáhám
+nzd: Pokud jednáš agresivně nebo silou.
+hbt: Pokud spoléháš na rychlost, mrštnost.
+srd: Pokud spoléháš na odvahu, loajalitu, šarm.
+dův: Pokud spoléháš na důvtip a své vědomosti.
+lst: Pokud spoléháš na lstivost a nenápadnost.

Kompletníúspěch:Výrazně pomůžeš a zlepšíš
vaše vyhlídky. Situace se zlepšuje o +2.
Částečnýúspěch: Pomůžeš a situace je o +1 vyšší.
Škrtni si 1 odhodlání.
Neúspěch: Je to horší než předtím, v boji se ocitáš
pod tlakem. Vyber 1:

1–2: Škrtni si 1 – 3 vitality.
3–4: Škrtni si 1 – 3 odhodlání.
5–6: Tah soupeře nebo komplikace a zhoršení
situace o –3.

7–8:Všichni přicházíte o 1 – 3 zásoby nebo se
někomu poškodí výbava.

9–0: Podařilo se vám vytvořit nový problém,
objevilo se nové ohrožení.

Pomáháme společně
+nzd: Pokud jednáte agresivně nebo silou.
+hbt: Pokud spoléháte na rychlost, mrštnost.
+srd: Pokud spoléháte na odvahu, loajalitu.
+dův: Pokud spoléháte na důvtip a vědomosti.
+lst: Pokud spoléháte na lstivost a nenápadnost.

Kompletníúspěch:Výrazně pomůžete a zlepšíte
vaše vyhlídky. Situace se zlepšuje o +3 za první a +1
za každou další pomáhající postavu.
Částečnýúspěch: Pomůžete a situace je vyšší o +1
za každou pomáhající postavu. Všichni si škrtněte 1
odhodlání.
Neúspěch: Je to horší než předtím, v boji se ocitáte
pod tlakem. Vyberte 1:

1–2:Všichni si škrtněte 1 – 3 vitality.
3–4:Všichni si škrtněte 1 – 3 odhodlání.
5–6: Poškození výbavy nebo ztráta zásob.
7–8: Komplikace a zhoršení situace o –1.
9–0: Podařilo se vám vytvořit nový problém,
objevilo se nové ohrožení.

Zkoumámavyzvídám
+důvtip ( a navíc +reputace, pokud získáváš
informace u frakce)

Kompletníúspěch: Získáváš odpověď na tři
otázky.
Částečnýúspěch:Dostaneš odpověď na jednu
otázku.
Neúspěch:Vyber 1:

1–2: Škrtni si 1 – 3 odhodlání.
3–4: Komplikace a zhoršení situace o -2.
5–6: Poškození reputace o dílek nebo zhoršení
vztahů.

7–8:Upoutáš na sebe pozornost.
9–0:Nové ohrožení.

Otázky:
»Co se tu nedávno stalo?
»Co se má stát?
»Na co si mám dát pozor?
»Co je zde pro mě užitečné nebo cenné?
»Kdo to tady ve skutečnosti řídí?
»Co zde není tím, čím se zdá být?
»Jak se odsud dostat?
»Co je zde největším nebezpečím?



Pouštíme sedoboje
+srd: Pokud se postavíte nepříteli tváří v tvář.
+lst: Pokud útočíte ze zálohy.
+dův: Pokud jste přepadeni.

Kompletníúspěch:Máte převahu, +2 k situaci.
Částečnýúspěch:Vyberte 1: Máte převahu, nebo
jste pod tlakem amáte +4 k situaci.
Neúspěch: Jste pod tlakem.

Bojuji v převaze
+nzd: Při boji na blízko.
+hbt: Při boji na dálku.

Kompletníúspěch:Udílíš zranění a vyber 1: +1
udělenému zranění nebo +2 k situaci.
Částečnýúspěch:Udílíš zranění, ale ocitáte se
pod tlakem.
Neúspěch: Jste pod tlakem a soupeř úspěšně
provede svůj tah.

Bojuji podtlakem
+nzd: Při boji na blízko.
+hbt: Při boji na dálku.

Kompletníúspěch:Udílíš zranění a získáváte
převahu.
Částečnýúspěch:Udílíš zranění a soupeř úspěšně
provede svůj tah.
Neúspěch: Speciální tah soupeře.

Potyčka
+nzd: Při boji na blízko.
+hbt: Při boji na dálku.
+lst: Při útoku ze zálohy.

Kompletníúspěch: Postavy hladce zvítězily.
Částečnýúspěch: Postavy zvítězily, ale škrtnou si
jednu vitalitu za každý hex soupeřovy výdrže. Toto
zranění se rozpočítá dle úvahy postav.
Neúspěch: Postavy si škrntnou dvě vitality za
každý hex soupeřova zdraví, zranění se rovnoměrně
rozpočítá. Soupeřovi se povedlo utéct nebo
dosáhnout dílčího vítězství.

Doplňujeme zásoby
+důvtip

Kompletníúspěch:Vyberte 2 různé z
následujících možností a pak hoďte na setkání:

1–3: +2 zásoby za každého účastníka a hlídku.
4–6 :Další +2 zásoby za účastníka a hlídku.
7–8:Našli jste něco užitečného
9–0:Našli jste něco zajímavého (vypravěč
vybere příhodné náhodné setkání).

Částečnýúspěch: Jako kompletní úspěch, ale
vyberte pouze 1.
Neúspěch:Hoďte na setkání, případné setkání
začínáte se situací –2 a špatnou fikční pozicí.
Vyberte 1 z následujících možností:

1–2:Narazili jste na nepřítele
3–4: Rozbilo se vám vybavení.
5–6: Škrtněte si 1 – 3 odhodlání.
7–8: Škrtněte si 1 – 3 vitality.
9–0: Zabloudili jste.

Táboříme
+nzd nebo +srd (použij vyšší)

Kompletníúspěch:Všichni si můžete udělat 2
škrty u léčby následku nebo vyprázdnit až 2 hexy
vitality nebo odhodlání. Za vyprázdnění zcela
zaplněného hexu a každý škrt následku je třeba
zaplatit jedny zásoby. Za částečně zaplněný hex se
neplatí. Hoďte si na setkání, začne se situací +2
a dobrou fikční pozicí.
Částečnýúspěch: Je možné si udělat jeden škrt u
následku nebo vyprázdnit jeden zaplněný hex
vitality nebo odhodlání. Za vyprázdnění zcela
zaplněného hexu nebo škrt u následku je třeba
zaplatit jedny zásoby. Hoďte si na setkání.
Neúspěch:Hoďte si na setkání, které začnete se
situací –2 a špatnou fikční pozicí. Navíc vyberte 1:

1–2:Nevyspali jste se a získáváte následek
nevyspaní.

3–4: Poškození vybavení.
5–6: Škrtněte si 1 – 3 odhodlání.
7–8: Ztráta zásob.
9–0:Něco nebezpečného (vypravěč vybere
vhodné setkání).

Proz. neznámoukrajinu
+dův: Pokud postupujete opatrně.
+hbt: Pokud postupujete rychle.
+lst: Pokud postupujete nenápadně.

Kompletníúspěch:Dorazili jste na nový hex.
Hoďte na setkání s dobrou fikční pozicí, situace +2.
Částečnýúspěch:Dorazili jste na nový hex.
Všichni ztrácíte jedny zásoby. Hoďte si na setkání.
Neúspěch:Komplikace. Všichni ztrácíte jedny
zásoby. Hoďte si na setkání se situací –2 a špatnou
fikční pozicí. Pak vyberte 1:

1–2:Dorazíte, cesta trvá dvakrát tak dlouho
a stojí zásoby navíc.

3–4:Vstoupíte na jiný hex.
5:Dorazíte, cestou se poškodí vybavení.
6:Dorazíte, škrtněte si 2 odhodlání.
7–8: Cestu blokuje překážka. Dokud ji
neodstraníte, není možné dorazit.

9–0:Dorazíte, našlo si vás něco nebezpečného.

Cestujeme po známých stez.
+hbt: Pokud postupujete rychle.
+lst: Pokud postupujete nenápadně.

Kompletníúspěch:Úspěšně dorazíte na místo.
Trvá vám to den za každých 2–5 načatých hexů
cesty . +2 k situaci, hoďte si na setkání.
Částečnýúspěch:Úspěšně dorazíte na místo.
Trvá vám to den za každých 1–4 načatých hexů
cesty. Hoďte si na setkání.
Neúspěch:Úspěšně dorazíte na místo, ale došlo ke
komplikaci. Cesta trvá den za každých 1–4
načatých hexů cesty (dle náročnosti terénu
a rychlosti družiny). Hoďte si na setkání, které
začínáte se situací –2 a špatnou fikční pozicí.
Vyberte 1:

1–2:Dorazíte, ztrácíte zásoby nebo vybavení.
3–4:Dorazíte, škrtněte si 2 – 4 vitality.
5–6:Dorazíte, škrtněte si 2 – 4 odhodlání.
7–8: Překážka blokuje cestu a není možné
dorazit do cíle.

9–0:Našlo si vás něco nebezpečného


