
Úvod
Ako si sa to len dostal do tejto kaše? 

Hlboko v lese, sám s týmito skrachovancami, 
ktorých nazývaš svojimi parťákmi, tými istými, 
ktorí ťa nahovorili na to, aby si sa sem vôbec vy-
bral. Ako obvykle ste práve polihovali v strede 
dediny, popíjali a ako už tradične ste sa vyhýbali ro-
bote. Vtom jeden z vás prišiel so skvelým nápadom 
vybrať sa k Zámku Ľadovej kráľovnej – alebo, ako ju 
volajú miestni, Frigidnej suky - a vyriešiť jej drobný 
problém s mužmi. 

Už bol skoro Slnovrat, a ako každý rok, aj teraz 
vašu dedinu doslova prevalcovali zástupy takz-
vaných „hrdinov“ s plnou hubou rečí o tom, ako 
práve oni uspejú tam, kde všetci pred nimi zlyhali. 
Kreténi... už sú to storočia, a žiaden muž sa nikdy 
nevrátil zo zámku Ľadovej Kráľovnej živý. Jeden z 
vás, miestnych povaľačov, (už si ani nespomínaš, 
kto) povedal „Vieš, ak je to vážne také ľahké, mohli 
by sme to spraviť aj sami...“ 

Keď bolo slnko vysoko na oblohe a tvoj bachor 
príjemne hrialo pivo, znelo to ako dobrý nápad. 
Teraz však slnko zapadá, chlad začína rezať až do 

kosti, účinky piva opadávajú, a začína sa ti vracať 
zdravý rozum. Nebudeš predsa vyzerať pred svo-
jimi parťákmi ako zbabelec... ty nebudeš ten, čo 
ustúpi prvý. Poobzeral si sa vôkol, ale nikto z nich 
neustúpil. 

A tak teraz všetci stojíte na návrší, míle od 
domova, so zapadajúcim slnkom pred vami. Ďalej za 
kopcom, smerom na západ, utopený v tieňoch, leží 
Zámok Ľadovej Kráľovnej, vykúkajúci z okolitých le-
sov ako ostrov z mora zelene. Už dlho po ňom ras-
tie kadejaká zeleň – vinič a, samozrejme, popínavé 
ruže. Vždy sa o Suke hovorilo, že zbožňuje ruže. Vô-
bec ťa to neprekvapuje – koniec-koncov, sú iba krv a 
ostne. Nič, čo by sa páčilo slušnej slečne. 

V mlynárovej pivnici ste „našli“ prebytočné 
kožené vesty, ktoré tam ležali ešte z poslednej 
vojny. V rukách zvierate nože a vidly, možno starú 
kosu, s ktorou už roky nikto nepracoval...a ak máte 
naozaj šťastie, tak aj starý, hrdzavý meč či dva. Ale 
jej Zámok stráži mnoho hrôzostrašných stvorení – 
bytostí, ktoré už skolili nejednoho naozajstného 
rytiera na púti za slávou pre svoje meno. Veď ste 
vyrastali na príbehoch o Ľadovej Kráľovnej. Stojí v 
nich na svojej veži a pozerá sa na jedného hrdinu za 

druhým, ako vchádzajú do jej lesov a nikdy viac ich 
nikto nestretne – alebo sa vrátia naspäť s príbeh-
mi, z ktorých tuhne krv v žilách. Dalo by sa čakať, že 
práve vy budete mať dosť rozumu na to, aby ste sa 
držali čo najdaľej. 

A predsa – tu stojíte čakajúc, kým slnko za-
padne a Zámok sa prebudí. Legenda hovorí, že kliat-
bu je možné zlomiť iba tak, že chrabrý muž roztopí 
srdce Ľadovej Kráľovnej – ak však neuspeje, nech 
uteká, čo mu nohy stačia, pretože s príchodom ús-
vitu ho Zámok uväzní naveky, zamrazeného do ľadu 
ako všetkých ostatných pred ním. Ženám nič neh-
rozí, samozrejme... tie však nedokážu roztopiť jej 
srdce, a vo všeobecnosti ju nepovažujú za príjemnú 
spoločnosť. 

Jediný spôsob, ako sa dostať do Zámku nažive, je 
dôverovať kamarátom, spolupracovať. Dôverovať 
im dlhšie než treba by bolo chybou, pretože nako-
niec  – ak sa vám aj pošťastí prejsť cez Zámok až 
ku Suke – sa bude musieť každý spoľahnúť len na 
seba. 

Tak či onak, slnko zapadá. Najvyšší čas sa vydať 
na cestu. Koniec koncov, Suka na nikoho čakať 
nebude.

Frigidná suka
Po dokončení hry Island at the Dawn of Time (Ostrov na úsvite času) určenej pre súťaž Iron Game Chef, som 
bol veľmi nespokojný s výsledným dielom. Do hlavy mi však vpadla myšlienka na Frigidnú suku, vírila mi tam 
a žiadala si, aby som ju spísal. O niekoľko dní na to som zaslal môj druhý príspevok do súťaže (zo všetkých 
troch najobľúbenejší). Hoci má táto verzia oproti pôvodnej podobe pozmenených niekoľko pravidiel, stále je 
to tá istá hra. Z teoretického hľadiska používa táto hra súťažné prvky ľad, úsvit a útok.



Pred hrou
Herným prostredím pre Frigidnú suku je dobre zná-
my rozprávkový svet. V  strede lesa máme dedin-
ku a  neďaleko nej je povesťami opradený Zámok 
zarastený ružami a  brečtanom. Vo vnútri máme 
Ľadovú kráľovnú. Dedinčania ju však nazývajú o niečo 
prozaickejšie: frigidná suka. Suka prekliala všetkých 
mužov v Zámku a zamrazila ich naveky do ľadu, ženy 
zo Zámku sa rozutekali do okolitých dedín v podhradí 
a  Suka ostala sama. Kým bude kliatba pretrvávať, 
Suka ostane naveky mladá a krásna. A v každé ráno 
všetci muži, ktorí vstúpia do Zámku, zamrznú.

Ako je spomenuté v úvode, postavy sú tá najväčšia 
zberba, ktorá sa v dedine nachádza. Sú to skracho-
vanci, ktorí nikdy v živote neurobili kus poctivej roboty. 
Čierne ovce rodiny, ktorých živia a  šatia len preto, 
že je to rodinnou povinnosťou. Ponevierajú sa v han-
drách, ktoré už nik nenosí, cestou si ukradli niekoľko 
harabúrd, a vydali sa smerom k osudu, ktorý už pora-
zil nejedného skutočného hrdinu so skutočným vy-
bavením. V  skutočnosti by sa žiaden z  nich nevydal 
na túto šialenú samovražednú výpravu dobrovoľne. 
Lenže narážky a podpichovania od kamarátov spolu 
s prílišnou samoľúbosťou a  pýchou ich zahnala až 
priďaleko. Teraz je už neskoro vrátiť sa.

Jeden z hráčov však nebude v role týchto úbožiakov. 
Jeho úloha bude byť rozprávačom, ktorý uvádza scé-
ny, udáva popisy a komentuje prechody medzi jednot-
livými situáciami. Kým ostatní hráči budú opisovať 
konanie svojich povaľačov, rozprávač uvedie a pripraví 
to, s čím sa stretnú v lese a v Zámku a stanoví hrozby 
a prekážky, ktorým budú postavy čeliť.

A čo so samotnou Frigidnou sukou? Veci týkajúce, 
ktoré s  ňou súvisia, sa budú vyjasňovať v  priebehu 
hry. Každý z hráčov, vrátane rozprávača, bude mať 
príležitosť prispieť k  tomu, ako bude vyzerať, keď 
sa nakoniec ukáže. Suka nepatrí nikomu.

Okrem hráčov a listov papiera budete potrebovať 
klasické šesťstenné kocky.

Čísla
Postavy vo Frigidnej suke majú tri štatistiky, teda 
ukazovatele, ktoré predstavujú ich všeobecnú 
zručnosť či spôsobilosť pre isté situácie. Tie sú 
výbava, výdrž a vnútro:

 » výbava predstavuje kvalitu toho, čo si mala post-
ava možnosť uchmatnúť cestou. Spomedzi troch 
štatistík je táto jedinou, ktorá sa bude počas hry 
meniť.

 » výdrž popisuje to, ako dobre vie tento povaľač 
vykonávať fyzickú činnosť, keď naňho niekto 
pritlačí. Títo „hrdinovia“ sú ako ťažné voly, ktoré 
sa nepohnú dovtedy, kým nad nimi niekto nezačne 
práskať bičom. Výdrž sa v  počas hry nebude 
meniť.

 » vnútro predstavuje tie mravnosť a  morálku (či 
skôr ich zvyšky), ktorá sa nachádza vo vnútri 
tohto darmožráča. Je dôležitá v kľúčových scén-
ach príbehu, ale v mnohých situáciách nemá veľký 
význam. Snaha robiť veci od srdca môže niekedy 
pomôcť, ale len poctivá práca vedie k skutočným 
výsledkom.

Hráči majú 7 bodov, ktoré si rozdelia medzi 3 
štatistiky. V každej z nich musia mať aspoň 1 bod.

Okrem týchto základných štatistík majú post-
avy ešte dva ukazovatele: šťastie a strach. Strach 
predstavuje mieru toho, ako je postava vystrašená, 
čo prispieva k zvýšeniu náročnosti problémov, ktoré 
sa postava snaží prekonať. Šťastie je zase šanca, 
s  akou sa vie postava dostať z  blata… do kaluže. 
Strach môže mať ľubovoľnú hodnotu. Na začiatku 
má šťastie rovnakú hodnotu ako strach. Pozna-
menajme, že hodnota zodpovedá počtu kociek, ktoré 
sa budú hádzať. Skúste si teda zvoliť hodnotu, 
ktorá je menšia než počet kociek, ktoré máte k dis-
pozícii.

A nakoniec má každý z týchto príživníkov niekoľko 
ukazovateľov dôvery, ktorá predstavuje to, ako 
veľmi dôveruje svojim kumpánom. Každá postava má 
uvedenú dôveru ku všetkým ostatným postavám. 
Teda postava A má uvedenú na papieri „Dôvera k B“, 
„Dôvera k C“ a „Dôvera k D“. Postava C má následne 
„A“, „B“ a „D“ atď. Všetky dôvery sú na začiatku nu-
lové, ale v priebehu hry sa môžu zvyšovať.

Kým budú hráči uvažovať nad svojimi štatistikami, 
rozprávač si môže nastaviť svoje ukazovatele, 
ktoré budú zodpovedať prekážkam v  konkrétnom 
dobrodružstve. Každá hra Frigidnej suky bude mať 
svoj charakteristický Zámok Ľadovej kráľovnej, ktorý 
je obklopený krajinou, ktorou sa budú darmožráči 
potulovať. Tieto čísla budú hrať veľkú rolu v tom, ako 
sa jednotlivé hry budú líšiť medzi sebou. Rozprávač 
má dva ukazovatele, nazývané prekážky, ktoré majú 
vplyv na peripetie, ktorými bude banda povaľačov 



prechádzať. Obe môžu mať akúkoľvek hodnotu – 
vyššie znamenajú dlhšie a  náročnejšie hry, nižšie 
zase rýchlejšie a kratšie hranie.

Tieto dve prekážky sa nazývajú ľad a mágia. Ľad 
predstavuje chladnú a  vyprahnutú nehostinnosť 
výpravy. Mágia zodpovedá fantastickým a  roz-
právkovým prvkom. Keď je ľad vyšší než mágia, 
hra je temnejšia, neľútostnejšia a  plná čierneho 
humoru. Ak je naopak vyššia hodnota v mágii, hra 
má viac rozprávkových a fantaskných prvkov a at-
mosféra je odľahčenejšia. Obe hodnoty musia byť 
kladné.

Poslednú vec, ktorú je treba vybaviť pre začatím 
hrania: každý hráč (okrem rozprávača) si musí 
uviesť niečo do sekcie Vec, ktorá ma na okolitej 
prírode a  krajine najviac desí. Väčšinou stačí 
uviesť vetu alebo dve a to z pohľadu vašej postavy. 
Rozprávač ich použije na to, aby pridal šťavu to, čo 
postretnú postavy na svojej výprave.

Priebeh hry
Frigidná suka je rozdelená na štyri rozličné kapitoly: 
Krajinou, Zámok, Dvorenie a  Útek. Posledná kapi-
tola prichádza do úvahy len vtedy, ak nik nedokázal 
roztopiť srdce Kráľovnej. Každá z  kapitol má 
niekoľko vlastných možností a  variácií na základnú 
tému, ale jadro je stále rovnaké.

Frigidná suka používa len šesťstennú zásobu 
hodov, ktoré si hráč a rozprávač hádžu oproti sebe. 
Hráč si teda hodí kockami. Päťky a  šestky zahodí 
a  ostatné sčíta. To isté spraví aj rozprávač a  ten, 
kto má vyšší súčet, vyhráva. Remíza znamená 

prerušenie – situácia sa zmenila (často v  širšom 
meradle), ale bez toho, aby sa vyriešila.

Kapitola 1: Krajinou
Začiatku každého hrania Frigidnej suky uvedie 
rozprávač zarámovaním úvodnej scény. Opíše 
postavy, ktoré schádzajú dole briežkom a  smeru-
jú k  Zámku. Každý hráč musí potom uviesť meno 
postavy a  jej stručný popis a  rozprávač pomedzi 
to udá náladu a  atmosféru v  scéne. Všetky opisy 
a  rozprávania v  rámci hry, či už od hráčov alebo od 
rozprávača, musia byť uvádzané v minulom čase. Ide 
totiž o príbeh, ktorý rozpráva niekto tretí dávno po 
tom, čo sa dobrodružstvo postáv skončilo.

Potom, čo sú všetci oboznámení s  postavami, 
môže rozprávač opisovať hocičo, čo považuje za 
vhodné. Popri tom by mal pamätať na to, že hráči 
poskytli viacero prekážok, ktoré môžu ich post-
avy postretnúť. Ide o  tie, ktoré si uviedli v  časti 
Vec, ktorá ma na okolitej prírode a  krajine najviac 
desí. Ak rozprávač do hry zavedie niektorú z  tých-
to špeciálnych prekážok, ukazovateľ strachu 
u príslušnej postavy sa zvýši o jedna (natrvalo). Hráč 
danej postavy má však prednostné právo hodiť si 
na prekonanie prekážky. Rozprávačom sa odporúča 
používať hráčmi navrhnuté prekážky ako prvé.

Ak hráč čelí prekážke, musí si vybrať jednu z troch 
štatistík (výbava, výdrž, vnútro) a stručne opísať, 
ako ju plánuje využiť. Každá zo štatistík funguje 
trochu inak (pozri vysvetlenie nižšie), ale základná 
myšlienka je vždy rovnaká. Hodnota štatistiky sa 
hodí voči súčtu strachu postavy a  ľadu. Hráči sa 

môžu dohodnúť na tom, že ich postavy si budú vzá-
jomne dôverovať a  spolupracovať pri prekonávaní 
prekážky. V  tomto prípade si hádže len jeden hráč, 
ktorý si za každú dôverujúcu postavu môže k hodu 
pridať ďalšiu kocku. Ak hod vyústi v zlyhanie, hádžuci 
hráč a všetci hráči, ktorých postavy dôverovali, zís-
kajú bod strachu.

 » Pri používaní výbavy má hráč, ktorý zlyhal, 
možnosť znížiť hodnotu výbavy o  jeden bod na-
miesto zvýšenia strachu o  jedna. Ak si vyberie 
túto možnosť, nemôže pokúšať šťastie (pozri 
nižšie). Výbavu možno zvyšovať cez hody šťastia. 
Pre výbavu ďalej platí, že v prípade nerozhodného 
hodu klesá o jeden bod. (Toto je jediný prípad, keď 
remíza ovplyvňuje štatistiky postavy).

 » Pri používaní výdrže nie je treba robiť nič navyše. 
Výdrž je stará spoľahlivá vlastnosť, kde naozaj 
treba len vydržať. Výdrž za žiadnych okolností 
neklesá, ale ani nerastie.

 » Pri používaní vnútra sa pri hode zdvojnásobuje 
použitá prekážka. V prípade úspechu je vnútro 
zvýšené o  jedna. Vnútro je možné kedykoľvek 
znížiť o jeden či viac bodov a získať možnosť 
znížiť strach o príslušný počet bodov.

V prípade hráčovho úspechu opíše rozprávač ich 
úspech. Ak zlyhajú, hráč si môže zvoliť možnosť 
opísať svoju porážku (a je vítané, ak vo svojom opise 
či rozprávaní pridá do herného prostredia ďalšie 
detaily). Za predpokladu, že výsledok nie je remíza, 
má hráč druhú možnosť uspieť – ak bude pokúšať 



šťastie. Ak sa rozhodne nepokúšať šťastie, zvýši 
si ho o jeden bod. V opačnom prípade sú veci o niečo 
zložitejšie.

Pri pokúšaní používa hráč svoje šťastie voči 
štatistike, ktorú používal v predošlom neúspešnom 
pokuse, ku ktorej sa pripočíta hodnota mágie (ne-
zabudnite ju zdvojnásobiť v prípade, že používate 
vnútro). V tejto hre platí, že sprostí (a nešikovní…) 
majú šťastie. Čím vyššia je vaša štatistika, tým je 
menšia šanca, že vám šťastie pomôže. Pri pokúšaní 
šťastia nie je možné používať kocky dôvery. Ak 
tento hod zlyhá, nielenže postava neuspela, ale 
opis jej neúspechu vykoná rozprávač. Ak postava 
uspeje, strach všetkých postáv sa zníži o jedna a 
hráč má právo opísať víťazstvo svojej postavy, kde 
sa len vďaka náhode či zhode okolností dostala z 
veľkej smoly, ktorá sa na ňu valila. (Aj v tomto prí-
pade je vítané, ak hráč obohatí týmto opisom svet 
niekoľkými detailmi.) Navyše, každá kocka hodu na 
šťastie, na ktorej hráč hodil šesť, sa odoberie, a 
hráč si namiesto nej môže zvýšiť výbavu o jeden 
bod. (V krajine sa povaľuje kopa všakovakého vybave-
nia, ktoré tam zanechali hrdinovia minulosti. Kopa 
z neho je naozaj užitočná.) Samozrejme, výbavu je 
možné míňať.

Bez ohľadu na výsledok prvého či opakovaného 
hodu si každá dvojica hráčov, ktorá si vzájomne 
dôverovala, si zvýši vzájomnú dôveru o jedna. V prí-
pade úspechu v prvom hode získa hráč toľko príbe-
hových bodov, koľko je hodnota jeho strachu. (Zly-
hanie nedáva žiadne body). Ak hráč zlyhal v prvom 
hode a pri pokúšaní šťastia uspel, získa toľko 
príbehových bodov, koľko je jeho šťastie (po odo-

bratí šestiek). V prípade, že hráč pokúšal šťastie 
neúspešne, zníži si počet príbehových bodov o jedna. 
Remíza znamená, že príbehové body neubudli, ale ani 
nepribudli.

V tejto kapitole sa všetky body príbehu zhro maž-

ďujú v spoločnej zásobe, ktorú zdieľajú všetci hráči. 
Ak sa podarí nazbierať toľko bodov, koľko je súčet 
počiatočných strachov postáv plus súčet hodnôt 
oboch prekážok, postavy dorazia k Zámku.

Kapitola 2: Zámok
Vo chvíli, keď sa postavy dostanú pod zámocké múry, 
začína druhá kapitola. Tá trvá až dovtedy, kým post-
avy nenájdu Ľadovú kráľovnú a nezačnú jej dvoriť. Na 
rozdiel od prvej kapitoly sú body príbehu zbierané 
každým hráčom samostatne. Prvý hráč, ktorý naz-
biera dvojnásobok bodov príbehu, ktorý bol potrebný 
pre ukončenie prvej kapitoly, nájde Ľadovú kráľovnú.

Pri ceste krajinou hráči hrali za svoje postavy 
viac-menej voľnou formou. Poradie hráčov nebolo 
dôležité, okrem jedinej výnimky: postava reagovala 
na svoj najhorší strach ako prvá. Táto zásada však 
v Zámku neplatí. Počnúc hráčom, ktorého hod ukončil 
prvú kapitolu, sa hráči začnú striedať v smere hodi-
nových ručičiek. V každom kole hráč ohlási svoj 
zámer či cieľ a hodí si.

Prvým cieľom je samozrejme dostať sa za zá-
mocké múry a to nie je niečo, čo by Ľadová kráľovná 
považovala za jednoduchú vec. Veď koniec-koncov, 
postavy nie sú prví votrelci, ktorí sa snažia vlámať do 
jej príbytku. Svoj Zámok si teda dobre zabezpečila.  
Pre každú postavu, ktorá sa snaží dostať do Zámku, 

je potrebný samostatný hod. Hráči môžu hádzať sa-
mostatne alebo dôverovať niekomu, kto im pomôže 
sa dostať dnu.

Dostať sa za hradby vyžaduje špeciálny hod, 
ktorý sa riadi troche inými pravidlami. Hráč musí 
hodiť svoje vnútro (s prípadnou dôverou) voči kom-
binovanej prekážke ľad + mágia. Strach a šťastie sa 
v tomto prípade neaplikujú, čo platí aj pre zručnosť. 
Prekročenie hradieb je len vecou vnútornej sily. 
Remízy a zlyhania sa ignorujú, strach sa nemení a nie 
je možné pokúšať šťastie. Za prechod hradieb ani 
za vzájomnú pomoc cez dôveru sa nezískavajú body 
príbehu. To, že sa postavy dostanú dnu, je pre nich 
dostatočný úspech.

Vo vnútri Zámku sa prekážky navzájom vymenia. 
Hody používajúce štatistiky sa hádžu voči strachu 
+ mágii a hody na šťastie sa hádžu voči príslušnému 
atribútu + ľadu. Hráči si môžu rozhodnúť pomôcť 
postavám spoluhráčov čím si zvýšia body dôvery, 
ale môžu využiť túto príležitosť na to, aby sa zbavili 
neželaných „priateľov”.

Zahodenie zbytočnej „príťaže“ je odporúčaná 
taktika, pretože sa predpokladá, že po vstupe do 
Zámku sa skupina rozdelí. Nezabúdajte na to, že 
body príbehu si v tejto kapitole každý zbiera sám za 
seba a ten, kto prvý nazbiera požadovaný počet, má 
výhodu v ďalšej kapitole Dvorenie. Ak je prítomná aj 
iná postava, obe dostávajú rovnaké výhody. Zbave-
nie sa postavy má svoju cenu: za každú postavu, 
ktorú hráč zahodí, musíte minúť jeden bod dôvery 



(ak vezme niekoho zo sebou, body platiť nemusí). 
Po rozdelení môže hráč získavať body dôvery tým, 
že prijme ponuku iného hráča na znovuzjednotenie... 
aby možno jeho postavu o niekoľko kôl nato zahodil.

Dôvera má v Zámku nový význam. Namiesto zís-
kavania bodov dôvery ich možno teraz míňať – a to 
nielen na zahadzovanie postáv, ktoré bolo opísané 
vyššie. Predtým, než si hráč vo svojom ťahu hodí, 
môže ohlásiť, že používa dôveru, aby ostatných 
podviedol, či oklamal (a to i  v  prípade, že sa nach-
ádzajú v  inej časti Zámku). Opíše, ako sa to prejaví 
a minie toľko bodov dôvery, koľko považuje za vhodné 
a  tým poskytne ich protivníkom či prekážkam bo-
nusové kocky. Body dôvery nemožno minúť pri hode 
na šťastie.

Kapitola 3: Dvorenie
Hráč, ktorý ukončil druhú kapitolu ako prvý, 
okamžite vstúpi do ďalšej scény. Od tohto momen-
tu sa hráči začnú striedať proti smeru hodinových 
ručičiek (teda v  opačnom smere než v  predošlej 
kapitole).

Scény dvorenia sú veľmi jednoduché – hráč si hodí 
vnútro postavy + dôvera, ktorá mu zvýšila + mágia 
voči jeho strachu + šťastiu + ľadu. Naozaj platí, 
že pri zvádzaní Ľadovej kráľovnej ide šťastie proti 
tebe, pretože vie, na koho strane má stáť. Ostatní 
hráči môžu používať body dôvery na to, aby ešte 
znížili hráčove šance a  pomohli Kráľovnej. Ľadová 
kráľovná sa možno rozhnevá, ale v skutočnosti len 
predstiera, že je tvrdá. Žiadnu z  postáv nezabije, 
radšej sa im vysmeje – spolieha sa totiž na svoje 

prekliatie, ktoré ich zamrazí, ak neuspejú. Každé 
zlyhanie zníži strach o jeden bod, pretože postava 
začne nadobúdať presvedčenie, že prežije. Samoz-
rejme platí, že šťastie nemožno pokúšať.

Ťahy sa potom striedajú proti smeru hodinových 
ručičiek. Každý hráč, ktorého postava prišla do 
scény spolu s  inou postavou, má vo svojom kole 
právo na hod dvorenia. Pre ostatných hráčov sa 
scéna zarámuje tak, ako keby boli v Zámku, a na to, 
aby sa mohli tiež dostať k dvoreniu, im stačí jediný 
(akýkoľvek) úspešný hod. V takom prípade dostanú 
príležitosť urobiť si hod dvorenia až v ďalšom kole.

Potom, čo aj posledný hráč dospel do fázy dvore-
nia, nastane finálne kolo. (Dobre čítate, posledný 
nešťastník má len jediný pokus.) Ak sa nikomu 
dovtedy nepodarilo úspešne dvoriť Kráľovnej, je už 
neskoro – prichádza úsvit a musíte sa dostať von 
skôr než naveky zmrznete. Ak sa niekomu podarilo 
uspieť pri dvorení, je koniec hry a  hráči sa môžu 
považovať za víťazov.

Epilóg: Útek
Ak hra prejde do kapitoly úniku, každý hráč má 
jedinú šancu uspieť. Hoďte výdrž postavy voči kom-
binovanému ľadu a mágii. Ak uspeje, podarilo sa mu 
uniknúť zo Zámku. V  opačnom prípade je uväznený. 
Namiesto úniku však hráč môže naposledy skúsiť 
dvoriť Kráľovnej. Ak si zvolí túto možnosť, hod pre-
behne bez použitia prekážky: jednoducho si hodí 
vnútro + dôveru voči strachu + šťastiu. Ak zlyhá, 
niet už šance na útek a  postava ostane naveky 
uväznená v Zámku. V prípade, že uspeje, podarí sa jej 

na poslednú chvíľu roztopiť ľadové srdce Kráľovnej 
a uvidieť romantický úsvit slnka. Ach, ten bastard.

Po hre
Bez ohľadu na to, či sa niekomu podarilo roztopiť 
srdce Kráľovnej alebo či niekto ostal zamrazený 
v  Zámku, ostal po vás pekný príbeh. Užite si ho 
a buďte pripravení, pretože nabudúce, keď sa rozhod-
nete poslať bandu ničomníkov roztopiť Kráľovnino 
srdce, bude to úplne nový a odlišný príbeh.
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