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Je nádherný letný deň a v mojej záhrade vediem rolovú 

hru. Moja celá príprava na hru je pár slov poznačených 

na kus papiera: „návnada“, „tím“, „hotel“ a „niečo sa 

pokazilo“.

Počas hry vysvitne, že polovica hráčov chce detektívnu 

hru a ostatní si chcú zastrieľať. Keďže nemám žiadne 

vopred pripravené nápady, nechám sa nimi viesť. Prvej 

skupine predostriem záhadu, ktorú môžu vyriešiť 

a druhej pripravím nejakú príšeru, na ktorú môžu 

minúť svoje guľky.

Hra nakoniec dopadne dobre – hráči sú spokojní 

s príbehom, ktorý vznikol za jazdy počas hrania.

Pred piatimi rokmi by som si nedokázal predstaviť viesť 

hru takýmto spôsobom. Miesto toho by som strávil 

hodiny pred hrou prípravou a spisovaním množstva 

poznámok. Pri hraní by som hráčov previedol po pevne 

daných linkách dobrodružstva, ktoré som im pripravil. 

Potom som sa však sa zúčastnil kurzu improvizácie, 

kde som sa naučil vymýšľať príbehy za jazdy, byť 

spontánnym a spolupracovať s ostatnými. Tieto veci 

sa prejavili v mojom rolovom hraní a nepochybne ho 

vylepšili.

H R A J T E  B E Z  Z Á B R A N
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Úvod
V tejto knihe vám ukážem, že nápady a idey, ktoré som sa 
naučil pri improvizácii, môžu prispieť k väčšej zábave v hre. 
Hlavným cieľom tejto knihy je zábava: ak budem hovoriť 
o príbehoch, nápadoch a teóriách, mojou métou je spraviť 
hru zábavnejšou.

Na začiatku, v kapitole Hrajte sa zamyslím nad tým, prečo 
rolové hry občas vyzerajú ako robota. Ak budeme menej 
pracovať a plánovať, hra bude lepšia.

V kapitole Budujte poukážem na to, ako niekedy zabíjame 
nápady ostatných hráčov. Ak by sme namiesto potláčania 
zobrali ich nápady také aké sú, hra by dostala omnoho lepší 
spád.

V časti Postavenie ponúknem nápady na to, ako hrať 
svoju postavu. Použitím techník postavenia opíšem ako hrať 
kráľov, sluhov a všetky postavy medzi tým.

Jadrom knihy je však kapitola Rozprávajte príbehy. Každá 
hra (či už ide o preliezanie labyrintov alebo o grécku epickú 
báj) má vo svojom srdci príbeh. Pozrieme sa na tieto príbehy, 
rozoberieme ich štruktúru a popíšeme, ako ich môžeme 
vylepšiť.

V záverečnej časti Spolupracujte porozprávam o tom, ako 
hrať spoločne s ostatnými. Ak budete podporovať ostatných 
hráčov, hrať na efekt a robiť ostatným napriek, vaša hra 
ožije.

Predtým než začneme, urobme krok späť a povedzme si 
o teórii, ktorú budeme používať.

Zen hrania
Čo očakávate od tejto knihy? Mnoho rolových hráčov 
očakáva konkrétne veci, ktoré môžu urobiť na to, aby vylepšili 
svoju hru.

Samozrejme, že sa dostaneme aj k takýmto veciam – patrí 
medzi ne zapracovávanie ideí do príbehu, zmena postavenia 
a stavanie na nápadoch ostatných hráčov. Tieto techniky 
vám, dúfam, pomôžu vylepšiť hru.

Techniky sú však len jednou časťou väčšieho celku. 
Množstvo nápadov v tejto knihe je podobných filozofii Zenu: 
nerobte viac, ale menej.

Príklady:
•	 „Buďte nudnejší!“

•	 „Nerobte nič!“

•	 „Nebuďte dômyselní!“

Možno už teraz vidíte zmysel v týchto radách. Ak v hre 
nerobíte nič, máte viac času na počúvanie spoluhráčov.

V tejto knihe vám teda vysvetlím i techniky a filozofiu 
Zenu. Môže sa stať, že niekomu budú bližšie samotné 
prakticky použiteľné techniky, iným zase bude prístupnejšia 
filozofia. Techniky aj filozofia však fungujú najlepšie, ak sú 
používané naraz.
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Odkiaľ pochádzajú tieto myšlienky?
Myšlienky v tejto knihe pochádzajú od človeka menom Keith 
Johnstone, režiséra a učiteľa improvizácie.

Množstvo nápadov je inšpirovaných jeho knihou Impro. 
Ak sa vám páčila moja kniha, veľmi odporúčam prečítať si 
po nej aj jeho dielo. Ďalšie nápady pochádzajú z jej voľného 
pokračovania, Impro for Storytellers.

Myšlienky Keitha Johnstona boli používané a rozvíjané 
mnohým učiteľmi improvizácie na celom svete. Táto kniha 
obsahuje mnoho z týchto rozvinutých myšlienok.

Vysvetlenie
V príkladoch sa odkazujeme na rôzne typy hier. 

Od mamutov typu Dungeons & Dragons až po nezávisle 
vydané hry ako Dogs in the Vineyard. Ak vám nie je niektorá 
z hier známa, pozrite sa na koniec knihy, kde uvádzam ich 
zoznam s popisom.

V príkladoch často počítam s tým, že hra má Rozprávača, 
ktorý vedie hru. Niektoré moderné hry funkciu Rozprávača 
nemajú. V tom prípade si v texte nahraďte slovo 
„Rozprávač“ slovami „iný hráč“.
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Rolové hry niekedy vyzerajú ako robota:  
vopred plánujeme, veľa premýšľame.  

Prestaňte pracovať a začnite hrať.  
Čím menej pracujete,  

tým lepšie hráte.

Hrajte Hrajte
Rolové hry sa niekedy môžu stať až príliš vážnou a serióznou 
záležitosťou. Kupujeme si tony hrubých príručiek. Trávime 
kopu času prípravou podrobných dobrodružstiev. Učíme sa 
pravidlá naspamäť.

V tejto časti vám chcem ukázať, čo sa stane, ak na všetky 
tieto seriózne veci zabudnete. Prestaňte skúšať, prestaňte 
plánovať a nemajte zábrany. Namiesto vážnosti a serióznosti 
vám ukážem nenáročný spôsob hrania založený na tom, 
že keď sa prestanete snažiť byť dobrým, stanete sa 
výnimočnými.
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Prestaňte pracovať
Hranie často považujeme za prácu. Študujeme príručky, 
snažíme sa získať výhody nad ostatnými, a viac sa staráme 
o získavanie skúsenostných bodov než o to, aby sme sa 
bavili.

Keď som bol teenagerom, zvykol som hrávať Dungeons 
and Dragons. Spočiatku to bola zábava, ale časom sa z toho 
stala práca a v jednom hraní sme dokonca rozoberali 
založenie živnosti. Bolo to nudné.

Tento postoj som neskôr preniesol do Vampire LARPu. 
Študoval som príručky, uvažoval nad taktikou a naučil som 
sa naspamäť pravidlá pre súboj a zoznam schopností.

Tu však má ísť predovšetkým o hru. Pracujte teda menej. 
Prestaňte uvažovať. Nesnažte sa byť dômyselní.

To vyplýva z dvoch dôvodov. Prvý a najdôležitejší: ťažká 
práca nie je zábavná.

Druhý dôvod: ak pracujete príliš veľa, hra s vami nebude 
zábavná. Ostatní hráči spozorujú vašu vážnosť a budú na ňu 
reagovať podobným spôsobom. Atmosféra pri hre začne 
pripomínať pracovnú poradu. Odľahčite situáciu, uvoľnite sa 
a bavte sa a stanete sa zábavným spoločníkom.

Neplánujte vopred
Mnoho hráčov má hru naplánovanú na mnoho krokov 
dopredu. Ich postavy majú svoje pevné zámery a úmysly, 
ktoré sa snažia drobnými krokmi presadzovať.

Keď som hrával Vampire LARPy, na každú hru som prišiel 
s jasným úmyslom a cieľom, ktorý sa však vždy rýchlo 
rozpadol. Podobne ako ostatní hráči som si pripravoval dlhé, 
komplikované zápletky, ktorých uskutočnenie vyžadovalo 
množstvo času. Keď sa na to pozerám spätne, bolo to nudné, 
ale vždy sa nám zdalo, že zábava už-už začne.

Dokonca aj teraz sa neraz pristihnem, ako v mysli 
podvedome plánujem: ak sa stane toto, spravím tamto. 
Potom čakám, kedy sa toto stane… a márne.

Neplánujte. Jestvuje mnoho dôvodov, prečo to nemá 
zmysel.

Predovšetkým to nefunguje. Stačí ak niekto z hráčov povie 
alebo urobí vec, ktorá rozbije váš plán na kúsky. A v tom 
prípade, povedané priamo, ste nahraní.

Po druhé: je to nudné. Sedieť pri stole a snažiť sa silou-
mocou pretlačiť váš pripravený dej je predvídateľné. Viete 
presne, čo sa stane. Ak neplánujete, objavíte veci, ktoré ste 
nečakali.

Po tretie: veci, ktoré vymyslíte za jazdy, sú lepšie. Nápad, 
ktorý dostanete na mieste, sa prejaví v nadšenom výraze 
tváre a hlase. Ak plánujete, nadšenie na vás vidieť nebude.
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Hranie bez plánu však vzbudzuje obavy. Bez plánovania 

nemáte nad vecami kontrolu! A stať sa môže hocičo.
Ale to je tá pravá zábava. Ak reagujete okamžite, 

ak nemáte prešpekulované nápady, ak sa nepozeráte 
do budúcnosti, vaša hra sa zlepší a bude s vami väčšia 
zábava.

Buďte priemerní
Nesnažte sa byť dobrí v hre. Nesnažte sa hrať dobre.

Vždy, keď sa snažím byť dobrý, som chabý. Vo Vampire 
LARPoch som zvykol mávať prejavy, ktoré mali byť zábavné… 
a nikdy neboli. Hru HeroQuest som chcel začať monológom 
postavy, ktorý mal byť smiešny… a zlyhal som.

Nedržte sa nápadov silou-mocou
Veľmi obľubujem pátranie po inšpiráciách pred hraním. Príbehy 
H. P. Lovecrafta čítam preto, aby som získal nápady pre hru 
Cthulhu, hľadám informácie o Zeppelinoch, aby som sa inšpiroval 
pre pulp hry a viktoriánske mapy študujem kvôli prvkom, ktoré sa 
môžu hodiť do detektívnej hry.

Takýto prieskum môže byť zdrojom nových nápadov. Chcem 
naháňačku, takú ako bola v Horách šialenstva! Chcem letieť 
na Zeppeline! Chcem plávať hore Temžou!

Nie je to však prílišné plánovanie? Nemal by som s tým 
prestať?

Premyslime si to ešte raz. Takéto bádanie je zaujímavé 
a vzrušujúce. Predstavovanie si vecí, ktoré sa môžu udiať v hre je 
nepochybne zábavné.

Tieto nápady však držte bokom. Nespoliehajte sa na to, že sa 
vyskytnú v hre. Nápad, ktorý nebude fungovať, zahoďte. Ak však 
vidíte šancu na jeho zrealizovanie, chopte sa jej.

Povedzme, že by som mal predstavu o mojom detektívovi, 
ktorý pláva po Temži. Naplánovať si to by bola chyba: musel by 

som nástojiť na tom, aby postavy začali prehľadávať Temžu; 
musel by som nástojiť na tom, aby sa postavy vôbec do Londýna 
dostali.

Ak sa však počas hry dostanem do Londýna a budem mať 
príležitosť ho prehľadávať, môže sa stať, že sa dostanem 
do krčmy pri Temži. Môže sa stať i to, že budem hľadať v Temži 
telo, plaviac sa na člne.

 Myšlienky, ktoré máte, udržiavajte zámerne neurčité. „Plavba 
po Temži“ je dostatočne nekonkrétna na to, aby ju bolo možné 
použiť vo rôznych príbehoch. „Pozorovanie vraha cez teleskop“ 
je vec, ktorá sa do hry zavádza už ťažšie. „Motorkovú naháňačku 
po škótskej Vysočine“ už asi do hry nezavediete bez toho, aby 
ste sa uchýlili k násilnému vedeniu príbehu (nazývanom railroad, 
čo je metafora zodpovedajúca koľajniciam, z ktorých sa príbeh 
nemôže vychýliť, pozn. prekl.)

Premýšľajte o veciach, ktoré sa môžu zjaviť v hre. Berte ich 
však s ľahkosťou a rezervou. Netlačte na ne, nesnažte sa ich 
použiť silou mocou a ak nie sú vhodné, zahoďte ich. Ak však 
dávajú zmysel, nebojte sa ich použiť.
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Pri hre sa mi často darí byť zábavný a výnimočný, ale 

nikdy nie vtedy, keď sa o to úporne snažím. Stane sa preto, 
že jednoducho hrám, nie preto, že sa o to snažím.

Všetci sme už hrali s ľuďmi, ktorí sa snažili byť zábavní 
alebo sa pokúšali šokovať. To však nefunguje. Ak sa snažíte 
byť dobrí, ste nezaujímaví. Čím viac sa snažíte, tým viac 
zlyháte.

Namiesto toho buďte priemerní. Buďte nudní. Buďte 
nevýrazní.

Je paradoxné, že keď sa snažíte byť nudní, stávate sa 
zaujímavým objektom na pozorovanie. Ak sa snažíte byť 
priemerní, je to chvíľa, keď ste dobrí.

Laurence Moorhouse a Leonard Gross vo svojej knihe 
Maximum Performance prinášajú rozhovory s atlétmi, ktorí 
prekonali svetové rekordy.

Žiaden z nich sa nesnažil byť dobrý. V rozhovoroch 
uvádzali veci ako:

„V ten deň som sa necítil celkom vo forme. Nespomínam si 
na žiadnu mimoriadnu udalosť, ktorá by predznačovala rekord. 
Všetko išlo tak ľahko. V cieli mi publikum tlieskalo, podľa čoho 
som usúdil, že som bol dobrý. Mal som však pocit, že keby som 
sa viac snažil, mohol som dosiahnuť ešte viac.“

Ak sa snažíte dosiahnuť výšav výnimočnosti, tento cieľ 
ostatní väčšinou nevidia. Hľadia len na vaše úsilie, ktoré 
vynakladáte na to, aby ste ho dosiahli. Prestaňte skúšať. 
Dajte si za cieľ byť priemerní a budete sa baviť oveľa viac.

Buďte prirodzení
Povedal som, že pri hraní by ste nemali byť príliš dômyselní 
alebo sa príliš snažiť. Ako sa teda máte pri hre správať? 
Odpoveď znie: buďte prirodzení.

Robte zjavné a očividné veci, veci, ktoré sa podľa vás 
evidentne majú objaviť v príbehu, veci, ktoré každý očakáva, 

Experiment s nudou
Na jednom internetovom fóre som poprosil ľudí 
o napísanie nudnej poviedky. Množstvo odpovedí však 
malo od nudy ďaleko a nejedna bola plná fascinujúcich 
detailov. Toto je napríklad ukážka príbehu od Jaroda 
Scotta:

Zívol som, pozrel som von oknom a zistil som, že je stále 
tma. Vonku toho niet veľa na pozeranie, a preto som len 
upieram pohľad na chodník pred tavernou. Narátal som 
do tisíc, ale tma sa nezdvihla. Možno niekoľko hodín na to 
vyjde slnko a to bude znamením, že už o päť dní bude na obed 
baraní guláš. Včera bol kurací vývar, čo je v poriadku. Ale 
stále to znamená len to, že o päť dní bude baraní guláš. 
Opäť som sa pokúsil rátať, teraz do dvoch tisíc. Hodil som 
niekoľkými kockami, aby som vedel, aké vysoké čísla padnú. 
Tridsaťsedem. Rátal som teda od tridsiatich siedmich a potom 
som opäť vyzrel na ulicu. Pri rohovom stolíku som zazrel stáť 
niekoľko prostitútok. Nemám chuť mínať peniaze.
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že sa stanú. Je paradoxné, že očividné veci môžu ostatní 
považovať za originálne a úchvatné.

Napríklad pri hraní Lacuny sme mali tím agentov 
pátrajúcich po nemocnici, v ktorej mizli ľudia. Jeden 
z hráčov navrhol, že by tam mohla byť klinika, kde si bývalí 
agenti dávajú robiť plastickú operáciu tváre. Pre tohto hráča 
bola táto myšlienka očividná, ale pre mňa i ostatných bola 
geniálna.

Iný príklad je Vampire LARP, kde som sa zúčastnil scény, 
v ktorej komusi doručili list písaný krvou. Jeden z hráčov ho 
chcel preskúmať.

Napadla mi prirodzená myšlienka: ak atrament bola krv, 
tak papier musí byť koža. Pergamen z ľudskej kože.

Keď som mu to oznámil, všetci boli šokovaní, ako keby 
som povedal niečo geniálne. A ja som iba povedal to, čo mi 
v tej chvíli prišlo očividné.

Je prirodzené, že nie každá „očividná“ vec, ktorú 
poviete, bude brilantná. Často sa stane, že to čo považujete 
za nasledovný očividný krok, je naozaj iba ďalší prirodzený 
krok.

To je v poriadku. Ak reagujete očividným spôsobom, 
v 90% prípadov tým posuniete príbeh prirodzene ďalej. Ak 
by ste sa pokúšali byť dômyselní, v 90% prípadov vychýlite 
príbeh z prirodzeného kurzu. Keď ste však prirodzení, 
minimálne v jednom prípade z desiatich budete výnimoční.

Ak sa pokúsite byť výnimoční, zlyháte. Ak budete 
prirodzení, stanete sa často výnimočnými.

Experiment s 
prirodzenosťou
Na jednom internetovom fóre 
som zverejnil nasledovný príbeh.

Po strechách sa pohybuje zlodej, 
ktorý sa snaží držať v tieni. Pomaly 
sa zakráda k oknu a otvára ho. 
Zrazu vidí ženu a za ňou stolík, 
na ktorom sa čosi ligoce.

Potom som sa opýtal:
1. Čo sa podľa vás v príbehu 
stane?
2. Čo by ste chceli, aby sa stalo?
3. Akú najskvelejšiu, 
najgeniálnejšiu vec dokážete 
vymyslieť, aby sa udiala v 
ďalšom kroku príbehu?

Všetky odpovede na prvú 
a druhú otázku boli prirodzeným 
pokračovaním príbehu. Niektoré 
boli fascinujúce.

•	 Chcem, aby žena bola 
mimoriadne krásna a aby sa 
zmocnila muža.

•	 Žena sa otočí a vezme do rúk 
ten ligotavý predmet. Je to nôž. 
„Toto bolo najhlučnejšie vlámanie, 
ktoré som kedy videla.“
•	 Zlodej zo svojho úkrytu 
pozoruje ženu, ktorá sa pripravuje 
na výnimočný ples alebo niečo 
podobné.

Tieto nápady boli v kontraste 
s odpoveďami na tretiu 
otázku, ktoré boli premúdreté 
a dotiahnuté do extrémov.

•	 Jej telo pozostáva od pása dole 
z tucta hmýriacich sa chápadiel 
pokrytých desaťpalcovými ostňami, 
ktoré zlodeja v okamihu roztrhajú 
na franforce, za jeho neustávajúceho 
hysterického smiechu.

•	 Predmet za stolom sa zrazu otočí 
a je to grandiózne kreslo. Bill Clinton 
si potiahne z cigary. Zatrúbia 
klaksóny a zablikajú oranžové 
svetlá. Začne sa odpočítavanie. Jej 
župan spadne k jej nohám.
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Otvorte sa a nemajte zábrany
Kedysi sme hrávali Primetime Adventures, kde naše postavy 
predstavovali A-Team, ten americký seriál z 80. rokov 
o skupine bývalých členov špeciálnych jednotiek, lenže 
posunutý do 18. storočia. Mával som postavu Masky, čo bola 
analógia ku krásavcovi The Face z A-Teamu.

Spomínate si, ako gýčovito vyzeralo romantické vzťahy 
v seriáloch z osemdesiatych rokov? A aké boli neskrývané? 
Vždy sa v nich vyskytoval objekt záujmu, vždy v nich bola 
romanca a takmer vždy sme mohli vidieť pár sexuálnych 
narážok. Možno si spomeniete na epizódu Automan, v ktorej 
bolo možné vidieť Automana, ako v klube balí dve krásne 
ženy. Tie sa ho opýtali, ktorá z nich sa mu páči viac. Lenže 
Automan chcel ísť s nimi do trojky („Nebolo by fér, keby som 
jednu z vás odmietol.“), ale následne bol odvolaný do akcie.

Chcel som, aby Maska bol poctou týmto romancám. 
Opisoval som teda, ako si svojim šarmom otváral cestu 
do zámkov strážených krásnymi ženami, balil členky gangu, 
flirtoval s mučiteľkami-dvojčatami.

Lenže potom som sa začal cítiť nepríjemne. Čo keď som 
nevedomky budil dojem, že prejavujem svoje sexuálne 
fantázie? Čo keď si ostatní hráči začnú myslieť, že som 
úchylný? Čo keď som nechtiac ukazoval niečo zo svojho 
vnútra? A tak som s tým prestal.

Takto sa cenzurujem aj v Dogs in the Vineyard, kde by 
bolo napríklad pre moju postavu úplne prirodzené zastreliť 

tehotnú ženu, ktorá má porodiť dieťa-démona. Ale čo by si 
mysleli ostatní? Znamenalo by to, že fantazírujem o násilí 
voči ženám?

Pri rolových hrách mávame často zábrany. Nechceme 
totiž ukázať nič zo svojho vnútra.

Takýto prístup je možné často vidieť na conoch. 
Hráči očakávajú od Rozprávača len to, že ich prevedie 
dobrodružstvom. Ticho sedia a v obavách, že spravia niečo 
zlé, radšej nerobia nič.

Lenže hra je oveľa zábavnejšia v prípade, že sa otvoríme.
V nedávnej hre Cthulhu moja postava flirtovala 

s dievčaťom z vyšších kruhov. Takáto vec mi išla dosť pod 
kožu a práve preto bola hra vzrušujúcejšia.

Podobným spôsobom som pri hraní Lacuny začal 
používať manažérsky štýl rozprávania. „Máme isté 
pripomienky k vášmu pracovnému výkonu.“ Striasa ma keď 
počujem niekoho rozprávať takýmto spôsobom, takže keď 
som ho použil, pôsobilo to elektrizujúco .

Ak prestanete mať zábrany a aspoň trochu sa otvoríte, 
urobíte tým hru osobnejšou a bližšou. Skúste to a hra bude 
mať silnejší náboj.
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Nepredstierajte
Stáva sa, že sa otvárame len naoko, ale v skutočnosti tak 
nerobíme.

V hororových hrách bez zábran opisujeme démonov 
vyliezajúcich z ľudských útrob, ženy roztrhané na kúsočky, 
či iné hrôzy. V istom zmysle je to narúšanie tabu, ale 
v skutočnosti kráčame po vychodených chodníčkoch. Hra 
nikoho nevystraší, pretože každý hrá bezpečne.

Podobne sa často v hrách od nezávislých tvorcov riešia 
„vážne otázky“, ktoré sa v skutočnosti hlbšie nedotknú 
nikoho.

Hráči opisujú samovraždy, bitie otrokov a vojnu. Strieľajú 
tehotné ženy v Dogs in the Vineyard alebo mučia poskokov 
v Mojom živote s pánom. Každý však ostáva vo svojej 
bezpečnej zóne, kde sa cíti isto. Hráči narušujú spoločenské 
tabu, ale nie svoje vlastné.

Osobne pri opisovaní toho, ako moja postava zastrelí 
tehotnú ženu, necítim nič. Ale nikdy v hre neopisujem otca 

mojej postavy. Nechcem totiž hrať postavu, ktorej otec trpí. 
Je to pre mňa príliš osobné.

Mám teda zábrany, hoci sám seba presviedčam, že je 
to výzva, ktorej musím čeliť. Mnoho hráčov robí presne to 
isté, keď sa tvária, že idú do hĺbky, ale v skutočnosti sú len 
na povrchu.

Ak sa otvárate, a zhadzujete zábrany, robte to naozaj. 
Nepredkladajte a neriešte problémy „len aby bolo“, 
nevyžívajte sa v krvavom násilí. Vyberte si niečo, čo vami 
naozaj dokáže pohnúť a dajte to do hry.

Ako ďalej?
V tejto časti sme experimentovali s hraním bez plánovania. 
Ale keď nebudeme plánovať, čo budeme vlastne robiť počas 
hry? Odpoveď znie: Budeme stavať na nápadoch ostatných 
hráčov.

Ako viesť dobrodružstvo bez plánovania
Myslíte si, že je reálne, aby sa aj rozprávač vyhol plánovaniu? Je 
možné viesť dobrodružstvo bez prípravy?

Odpoveď znie: Je to možné a dokonca je to veľmi užitočné. 
V tom vám pomôžu nasledovné časti tejto príručky.

Predovšetkým si nanovo prečítajte pasáž Nedržte sa nápadov 
silou-mocou. O veciach v hre majte len neurčité predstavy. 
Naháňačka v kanáloch. Sklady plné dokumentov. Stret na vrchole 
vodárne. Nedržte sa týchto nápadov silou-mocou v prípade, že sa 

hráči zrazu rozhodnú prenasledovať vraha na stanicu. Pozdržte 
záverečný stret a presuňte ho na strechu idúceho vlaku. Lež 
v prípade, že vidíte šancu použiť svoj nápad, urobte tak.

Potom si prečítajte neskoršiu pasáž Predstavte si, že by všetci 
stavali na nápadoch ostatných. Bez plánovania budete stavať 
na nápadoch ostatných hráčov a tým budovať príbeh.

Nakoniec si prečítajte poslednú kapitolu Rozprávajte príbehy. 
Obsahuje triky pre rozprávanie, ktoré vám pomôžu vymyslieť 
zápletku za behu.
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Budujte
Hry sú často o ničom len preto, že si vzájomne bránime 
v činnosti. Ty chceš presvedčiť strážcu, aby ťa pustil, ale 
ja na neho rovno zaútočím. Tým, že potláčame cudzie 
myšlienky, kazíme hru, hoci si to neuvedomujeme.

V tejto kapitole popíšem dôvody, prečo nechtiac alebo 
nevedomky potláčame nápady. Potom ponúknem nápady 
na to, ako hrať kooperatívne budovaním na myšlienkach 
ostatných.

Nakoniec ukážem, že všetko povedie k zdanlivo 
utopistickej hre, kde nik neplánuje, nik nepracuje a nápady 
všetkých hráčov sú zužitkované.

Potláčanie nápadov
V hráč často vedome i nevedome potláčame nápady 

ostatných:

Hráč: „Hľadám iný východ!“

Rozprávač: „Žiaľ, sú tam len hlavné dvere.“

Hráč A: „Chcem ťa silou donútiť, aby si 
predomnou pokľakol.“

Hráč B: „Vymaňujem sa z tvojho zovretia 
a vstávam.“

Často potláčame nápady ostatných hráčov.
Namiesto toho na nich budujme.

Budujte
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Rozprávač: „Zvodne sa k tebe blíži.“

Hráč: „Odtláčam ju.“

Je ťažké presne zadefinovať, čo znamená potláčanie 
nápadov, ale verím, že ak ho uvidíte, budete vedieť, že 
nastalo. Väčšinou sa deje, ak niekto

•	 Povie rovno „nie“.

•	 Neguje niečo, čo bolo povedané.

•	 Zabráni v pokračovaní akcie.

Hoci to vo všeobecnosti robí veci nudnými, napriek tomu 
to robíme. Prečo? Uvedieme niekoľko možných dôvodov.

1. Nápady potláčame aj v skutočnom živote
Ak nás niekto v reálnom živote urazí, zrejme ho hneď 
nevyzveme na duel. Snažíme sa totiž vyhnúť problémom 
a prechádzať jednaniu ešte predtým, než začne.

Cudzinec: „Ty biedny červ!“

Ja: „Pozri, upokoj sa.“

Cudzinec: „Zabijem ťa!“

Ja: [rýchlo odchádza]

Takto sme potlačili cudzí úmysel, pretože chceme mať 
istotu a ostať v bezpečí. Ale istota a bezpečie sú nudné. 
V hrách chceme mať problémy.

Cudzinec: „Ty biedny červ!“

Postava: „Aká úbohá vyhrážka! Vyzývam vás 
na duel!“

Cudzinec: „Zabijem ťa!“

Postava: „Zomrieš skôr, než sa dotkneš pištole.“

Ubráňte sa nutkaniu byť v bezpečí a istote. Ak máte 
nápad, ktorý spôsobí problémy, budujte na ňom.

2. Máme plán
Ak sme si vopred pripravili plán, často potláčame nápady, 
ktoré mu budú brániť.

Najmä Rozprávači sú tým povestní. Pripravia si 
dobrodružstvo a potom potláčajú všetky ostatné nápady, 
ktoré s ním neladia.

Rozprávač: „Pred vami sú dvere, nad ktorými je 
záhadný nápis s hádankou.“

Hráč: „Hľadám iný vchod.“

Rozprávač: „Okrem týchto dverí tu iný nie je.“

Hráč: „Dobre. Pokúšam sa presvedčiť 
strážcu, aby nás vpustil.“

Rozprávač: „Nerozumie tvojmu jazyku.“

Hráč: „Vraciame sa do mesta.“
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Rozprávač: „Ale bude vám to trvať dva dni 

a do zámku môžete vstúpiť len dnes!“

Podobná vec sa však stáva i hráčom. Predstavme si hráča, 
ktorý chce nebadane ukradnúť drahokam.

Hráč: „Opatrne sa vkradnem do krčmy tak, aby 
som sa skrýval v tieni.“

Iný hráč: „Hlasito začnem búchať na krčmové 
dvere.“

Hráč: „Tak to teda nedovolím! Zdrapím ti ruku 
a ťahám ťa do tieňa.“

Takýmto spôsobom hráč potlačil môj nápad a na oplátku 
som ja potlačil jeho. Výsledkom je, že sa nestane nič.

3. Máme zábrany
Často sa stáva, že potláčame nápady smerujúce do oblastí, 
v ktorých sa necítime pohodlne.

Rozprávač: „Zvodne sa k tebe blíži.“

Hráč: „Ustupujem jej.“

Pobozkaním dievčaťa by som mohol prezradiť niečo 
o sebe. Čo keď si ľudia pomyslia, že spávam s kdekým? Čo 
keď budem musieť opisovať sex? Istejšie je ustúpiť.

Samozrejme, že potláčanie nápadov, ktoré v nás 
vyvolávajú nepríjemné pocity, je akceptovateľné. Ak 

nechcem mať v hre sexuálne scény, tak potlačím nápady, 
ktoré sa ich týkajú.

Problém nastáva vtedy, keď zabíjame nápady 
automaticky a inštinktívne a potom sa čudujeme, prečo sú 
naše hry nudné.

4. Nechceme vyzerať hlúpo
V živote sa často vyhýbame veciam, pri ktorých by sme 
mohli vyzerať hlúpo. To nás v hre vedie k inštinktívnemu 
potláčaniu takýchto nápadov.

Hráč A: „Hádžem po tebe kus lajna!“

Hráč B: „Minul si ma!“

Hráč A: „Nútim ťa, aby si si kľakol!“

Hráč B: „Vstávam.“

Bez ohľadu na dôvody, kvôli ktorým potláčame nápady, 
zabíjame tým samotnú akciu. Potláčanie nápadov nám 
zaručuje istotu a bezpečie, lenže tie sú nudné. Keby 
sme budovali na nápadoch ostatných, veci by boli oveľa 
vzrušujúcejšie.
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Budujte na nápadoch ostatných
Budovať na nápade znamená prijať ho a posunúť akciu 
niekam ďalej.

Hráč A: „Hľadám iný vchod.“

Rozprávač: „Dobre, pod násypom sú nenápadné 
padacie dvere.“

Hráč A: „Nútim ťa, aby si si kľakol!“

Hráč B: „Úpenlivo prosím o milosť!“

Rozprávač: „Zvodne sa k tebe blíži.“

Hráč: „Prstami jej jemne pohladím vlasy.“

Budovať na cudzom nápade môžete aj tak, že mu budete 
odporovať, ale napriek tomu posuniete akciu dopredu:

Hráč A: „Nútim ťa, aby si si kľakol!“

Hráč B: „Prudko vstanem a natlačím ťa 
na stenu!“

Nápad môžete rozvinúť aj tým, že ho posuniete 
nečakaným smerom:

Hráč A: „Zvodne sa k tebe blíži.“

Hráč B: „V okamihu ju prebodnem mečom.“

Vyzerá to jednoducho, však? Je to ľahké, a zároveň 
náročné, ale v konečnom dôsledku to nie je zložité. Skúsme 
si to zhrnúť ešte raz:

1. Pochopiť túto techniku je ľahké.

2. Ale časté a dôsledné používanie tejto techniky 
mení spôsob, ktorým hráte a to môže byť náročné.

3. Zbavenie sa mentálnych blokov, ktoré bránia tejto 
technike, je tiež náročné.

4. Ale keď si na to zvyknete, tak uvidíte, že 
budovanie na nápadoch ostatných nevyžaduje 
takmer žiadne úsilie, je zábavné, prináša radosť 
a je dobré pre príbeh. V konečnom dôsledku bude 
hra jednoduchšia.

Na tomto mieste už môžeme spojiť všetky doteraz 
spomenuté techniky. Nebuďte príliš dômyselní, neplánujte 
vopred, budujte na nápadoch, buďte prirodzení. Výsledkom 
bude vzrušujúci, nepredvídateľný spôsob hrania založený 
na okamžitých nápadoch. 
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Predstavte si, že by všetci stavali 
na nápadoch ostatných

Predstavte si, že by ste počas celej hry nerobili nič iné, 
len stavali na nápadoch ostatných ľudí.

Skúste si predstaviť, že by každý hráč pri stole 
hral spôsobom, kde by nápady ostatných akceptoval 
a navyše posúval ďalej. Čo by sa stalo?

Predovšetkým by ste už nemohli plánovať vopred. Všetko, 
čo by ste robili, by bolo založené na nápadoch niekoho 
iného. Nemali by ste tak priestor na plánovanie.

Keby ste boli rozprávačmi, dobrodružstvo by ste si 
nemohli pripravovať vopred. Reagovali by ste na hráčov 
a budovali ho na základe prvkov, ktoré by vám dodávali.

Ale ak budujeme na nápadoch druhých, odkiaľ získame 
úvodné nápady? Máme vôbec niečo, na čom môžeme stavať?

Odpoveď znie v rade: „Buďte prirodzení“. Ak zareagujem 
prirodzeným spôsobom, moja okamžitá reakcia bude často 
výborná myšlienka, na ktorú môžu ostatní hráči nadviazať.

Niekto napríklad povie:

•	 „Kľaknem si pred tebou.“

Na to môžete povedať niečo, čo vám bude pripadať 
očividné.

•	 „Kopnem ťa do hrude! Zvíjaš sa mi pod nohami!“

Na tento nápad môže prvý hráč reagovať:

•	 „Prosím o milosť!“

Súhlasím, a…
Budovať na nápade znamená zobrať ideu a dodať „súhlasím, a…“. 
Ak by sme to robili doslovne, vyzeralo by to nasledovne:

Hráč A: „Zvodne sa k tebe blíži.“

Hráč B: „Súhlasím! A v okamihu ju prebodnem 
mečom!“

Ak budete chcieť reagovať na nápady ostatných hráčov, skúste 
povedať „súhlasím, a…“ ešte predtým, že sa rozhodnete, akým 
konkrétnym spôsobom budete odpovedať. Možno zistíte, že 
pri vyslovovaní „súhlasím, a…“, vám napadne spôsob, ktorým 
reagovať.

Pri hre s ostatnými skúste hovoriť „súhlasím, a…“:

Hráč A: „Zvodne sa k tebe blíži.“

Hráč B: „Súhlasím! A v okamihu ju prebodnem 
mečom!“

Hráč A: „Áno! Padá na podlahu a umiera!“

Hráč B: „Súhlasím! A jej otec sa vrhá do súboja so 
mnou.“

Takýmto spôsobom vybudujete príbeh bez veľkej námahy.
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A vy môžete na to povedať:

•	 „Naozaj? A čo mi za tú milosť dáš?“

Na to, aby ste mohli hrať týmto spôsobom, musíte sa 
zbaviť zábran. Autocenzúra vám zabráni reagovať okamžite. 
Časom zistíte, že vaše zábrany padajú sami: ak budete 
prirodzení, začnete tým odhaľovať niečo zo seba.

Opäť si to všetko zhrňme. Budovanie na nápadoch, 
prirodzenosť, žiadne plánovanie a žiadne zábrany sú 
spôsoby, pomocou ktorých môžete odohrať celú hru. Len 
reagujte, nikdy neiniciujte. Napriek tomu bude vaša reakcia 
vyzerať ako skvelý podnet.

Kam ďalej
V predošlých dvoch kapitolách sme predostreli utopický 

spôsob hrania, v ktorom nemožno plánovať, pretože veci sa 
menia z minúty na minútu.

Je možné hrať takýmto spôsobom vždy a všade? Zrejme 
nie. Je dosť možné, že budete občas trochu plánovať, 
používať niekedy dômyselné nápady a aspoň chvíľu študovať 
pravidlá.

Elementy hry, ktoré obľubujete, ponechajte bez zmeny. 
Zanechajte len tie, ktoré nemáte radi. A používajte tie súčasti 
tohto nového štýlu hrania, ktoré sa vám zapáčili najviac.

V ďalšej sekcii sa zameriame na hranie postáv s použitím 
mocnej techniky postavenia.

Zámerné potláčanie nápadov
Potláčanie nápadov môže niekedy obohatiť príbeh, pretože môže 
dodať napätie.

Rozprávač: „Si uväznený v cele.“

Hráč: „Volám na stráže.“

Rozprávač: „Nik ti neodpovedá.“

Hráč: „Dívam sa na steny.“

Rozprávač: „Len kameň a nič viac.“

Hráč: „Tasím čarovný meč, napriek prísahe, 
že ho takto nepoužijem…“

Rozprávač: Výborne.

V tomto prípade rozprávač potlačil počiatočné nápady hráča, lenže 
my vieme, že neskoršia idea bude úspešná.

Zabíjanie nápadov môže tiež vyvolávať pocit dezilúzie či 
surreálnosti:

Hráč: Otváram dvere.
Rozprávač: Tvoja ruka prešla cez kľučku.
Hráč: Pýtam sa barmana, čo to má znamenať.
Rozprávač: Žiadny barman tu nie je. Možno tu nikdy 

nebol.

Takto môžeme budovať napätie, ktoré sa vyrieši neskôr.
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Postavenie Postavenie
V každom príbehu ide v podstate o postavenie. Skúste ho 
využiť na poháňanie vašej hry.

V tejto kapitole si ukážeme, ako môžu techniky týkajúce 
sa postavenia oživiť vaše postavy.

Vysvetlíme si, ako hrať vysoké postavenie (kráľov, 
hrdinov, božstvá) i nízke postavenie (sluhov, žobrákov 
a bláznov). Dám vám k dispozícii zoznam trikov na zvýšenie 
i zníženie postavenia. Rozoberieme si tiež rôzne druhy 
postavení v rolových hrách.

Počas toho všetkého si rozoberieme dôvody, prečo hrať 
vysoké i nízke postavenia. Opíšeme si, ako možno používať 
postavenie na vytváranie prirodzených a realistických 
vzťahov a zdôvodníme, prečo je postavenie ťažným prvkom 
rozličných druhov príbehov.

Každý príbeh sa vo svojom srdci dotýka postavenia. 
Hrajte tak, aby ste dokázali využívať postavenie 

na poháňanie vašej hry.
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Príbehy a postavenie
Takmer každý príbeh je svojím spôsobom o postavení.

V Shakespearovom Kráľovi Learovi sa z vplyvného a 
silného vládcu postupne stáva bezmocná troska. Popoluška 
je klasickým opačným príkladom, kde sa dievča dostane 
z chalúpky do paláca. Alebo Veľké nádeje od Charlesa 
Dickensa, kde sa chudobný chlapec dostane do vysokej 
spoločnosti a sleduje ako sa postupne všetko okolo neho 
rozpadá.

Zmeny v postavení sú v rozprávaní mimoriadne prínosné. 
Vezmime si nejakú postavu v nízkom postavení:

•	 Stephanie je slúžka z chudobnej rodiny.

Potom ju pozdvihnime do vysokého postavenia:

•	 … Jedného dňa jej záhadný cudzinec prezradí, že je 
v skutočnosti princezná.

V okamihu sme získali príbeh, ktorý je podobný 
Popoluške či Harrymu Potterovi.

Podobným spôsobom môžeme vziať aj vysokopostavenú 
osobu:

•	 Lord Stefan vládne nad provinciou Zlatopolí.

A zhodiť ju:

•	 … až kým ju neprehrá v kartách.

Opäť sme získali príbeh.

Tie najlepšie rolové hry využívajú postavenie pre vaše 
dobro. Dungeons and Dragons je hra o hrdinoch, ktorí sú 
čoraz mocnejší a bohatší. Vampire má princov a senešalov, 
ktorí súperia o status. Nezávislá hra Shab al-Hiri Roach je 
založená na postavení označovanom ako reputácia. O ňu sa 
zápasí na konci každej scény.

Postavenie však môžete používať v akejkoľvek hre. 
Môžete si zaviesť do hry kráľov i poskokov a zámerne 
meniť ich postavenie. Hráči môžu postaveniu iných postáv 
buď napomôcť alebo ho zničiť. Rozprávači zase môžu hrať 
za vysokopostavené nehráčske postavy, ktoré budú činmi 
postáv hráčov zadupané do zeme.



H
ra

jte
 b

ez
 z

áb
ra

n 
– 

po
st

av
en

ie
 je

 e
m

oc
io

ná
ln

e
21

Postavenie a správanie
Byť vo vysokom postavení, čiže napríklad hrať kráľa alebo 
božstvo, znamená robiť pri hernom stole nasledovné:

•	 Udržiavať očný kontakt.

•	 Mať pevne a pokojné držanie tela, najmä hlavy.

•	 Zaberať veľa miesta.

•	 Byť uvoľnený.

•	 Predstavovať si, že ste vysoký.

•	 Rozprávať priamo, ako keby ste nezniesli 
prerušenie.

•	 Hovoriť veci, z ktorých vyplýva, že ste lepší 
(v istých ohľadoch) než osoba, s ktorou sa rozprá-
vate.

Ak chcete naopak hrať nižšie postavenú osobu, povedzme 
sluhu, či blázna, skúste robiť nasledovné:

•	 Brániť očnému kontaktu tým, že sa budete strie-
davo dívať do zeme a do očí.

•	 Pôsobiť kŕčovitým či strnulým dojmom, robiť 
zbytočné pohyby a to hlavne hlavou.

•	 Dotýkať sa hlavy a vlasov.

•	 Zaberať čo najmenej miesta.

•	 Byť nervózny.

•	 Rozprávať váhavo, ako keby ste čakali, že vás 
niekto preruší.

•	 Hovoriť veci, z ktorých vyplýva, že ste horší 
(v istých ohľadoch) než osoba, s ktorou sa rozprá-
vate.

Tieto body sa vzájomne podporujú. Ak pri rozprávaní 
budete držať hlavu pevne, budete musieť držať vzpriamený 
postoj a týmto spôsobom možno zistíte, že sa zrazu 
vyjadrujete priamo a neznesiete prerušenie.

S postavením môžete experimentovať aj v skutočnom 
živote, ale buďte pri tom opatrní. Raz som vošiel do baru 
a hral vysoké postavenie. Pri objednávaní drinku som 
rozprával priamo a jasne, ako keby som barmanovi 
rozkazoval. Ten drink som dostal bleskovo, ale barman 
na mňa po celý zvyšok večera zazeral.
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Postavenie je emocionálne
Správanie a prejavy, ktoré vyplývajú z postavenia, sú 
emocionálne. Niektorí ľudia neznášajú hranie vysokého 
postavenia, iní zase neobľubujú nízke postavenie.

Ak sa pokúsite zmeniť správanie súvisiace s postavením, 
možno zistíte, že:

•	 Neznášate to.

•	 Nedokážete to.

•	 Myslíte si, že ste svoje postavenie zmenili, ale 
v skutočnosti sa tak nestalo.

Osobne nedokážem dlhodobo hrať vysoké postavenie 
bez toho, aby som sa voči ostatným necítil trápne a nemal 
potrebu sa im následne ospravedlňovať.

Rovnako sa môže stať, že sa vám nebude páčiť, keď niekto 
používa správanie vyplývajúce z postavenia na vás. Mne sa 
napríklad hnusia ľudia, ktorí sa ku mne chovajú povýšene. 
Po hre sa nad tým dlhé dni zamýšľam a predstavujem si, ako 
by sa cítili oni, keby sa naše roly vymenili.

Prečo hrať nízkopostavené postavy?
1. Postavy s nižším postavením sú vo všeobecnosti 

obľúbenejšie, než tie vysokopostavené. Spomeňme si na R2-
D2, robota z Hviezdnych vojen, v porovnaní s C3P0, či sluhu 
Prešmyka v porovnaní s Phileasom Foggom z Cesty okolo 
sveta za 80 dní, či Popoluška v porovnaní so sestrami. Kráľov 
obdivujeme, ale ich sluhov máme radi.

2. Príbeh vás potrebuje. Ak by mal každý vysoké postavenie, 
bolo by to nezáživné. Okrem toho perspektíva budúceho 
vysokého postavenia môže byť hybnou silou výborného 
príbehu.

3. Pamätajte na to, že hoci ste nízko, nemusíte byť hneď 
úbožiak. S vašim postavením môžete byť spokojní. Môžete 
byť pomocník, ktorý sa cíti dobre po boku iných, či sluha, 
ktorý jednoducho nedokáže žiť bez svojho pána.

4. Vy nie ste vaša postava. Smrky, vzdychy, bedákanie 
a umieranie potupnou smrťou môžu byť zábavné, ak si 
uvedomíte, že ich nerobíte vy, ale vaša postava.

Prečo hrať vysokopostavené postavy?
1. Postavy s vysokým postavením často vzbudzujú väčší obdiv 

a úctu než tie nízko postavené. Možno vás nebudú mať radi, 
ale budú vás rešpektovať.

2. Príbeh vás potrebuje. Ak spadnete z výšin, každý sa tomu 
zaraduje. Pripravte sa a uvedomte si, že spejete k pádu, 
a nájdite v tom zábavu. Hrajte tyrana, šikanujte, hrajte 
kráľa, hrajte niekoho, koho všetci neznášajú. A čakajte 
na to, že vám to niekto oplatí.

3. Pamätajte na to, že hoci ste vysoko, nemusíte byť hneď 
nepríjemní. S vašim postavením môžete byť spokojní. 
Pozrite sa na Billa Clintona, Toma Cruisa či Tonyho Blaira. 
I vo vysokom postavení môžete byť očarujúci. Ale i v tomto 
prípade sa všetci potešia vášmu pádu.

4. Vy nie ste vaša postava. Ak rozkazujete priateľovi, čo sedí 
oproti vám, robí to vaša postava a nie vy.
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Postavenie v rolových hrách
V hrách chceme často byť mocní, hrdinskí a chceme poraziť 
všetko, čo nám stojí v ceste. Slovom, chceme dosiahnuť 
vysoké postavenie.

Takúto skúsenosť mám napríklad z Dungeons and Dragons. 
Každý chce byť hrdina, či už to bude stroj na zabíjanie 

alebo mocný čarodej. Často som hrával za zlodejov a hoci 
to tak nevyzerá, aj tí mali vysoké postavenie: chcel som byť 
zákerný a mať schopnosť robiť veci, ktoré nedokázal nik iný.

Pri hraní Vampire LARPov sa pre mňa vysoké postavenie 
stalo problematické. I tu chcel byť každý čo najsilnejší a 
najschopnejší, ale museli o to súperiť. Len jediná postava sa 
totiž mohla stať princom. Zmeny v postavení viedli k sporom 
a zmätkom. Hráč, ktorého zvrhli z pozície princa, sa cítil 
ponížený. Pri smrti postáv bolo možné vidieť aj slzy.

Takéto hry boli nudné, pretože hráči sa úporne držali 
svojho postavenia a báli sa urobiť čokoľvek výstrednejšie 
v obave, že by oň prišli. 

Druhy postavenia
Predovšetkým existuje postavenie, v ktorom vás vnímajú 
ostatní. Ak ste kráľom, ste vo vysokom postavení, pretože sa 
vám všetci správajú s rešpektom.

Potom jestvuje postavenie vyplývajúce z vášho správania 
a prejavu. Môžete sa správať ako kráľ i v prípade, že ním nie 
ste.

Kontrasty medzi týmito dvoma druhmi postavení môžu 
byť ostatných hlboko zasiahnuť, ale môžu na nich pôsobiť 
aj komickým dojmom. Šialený kráľ, ktorý sa pomočuje, 
je ostatnými vnímaný vo vysokom postavení, ale jeho 
postavenie plynúce zo správania je nízke. Žobrák (z pohľadu 
ostatných v nízkom postavení) s afektovaným prejavom 

Komické a vážne 
postavenie
Zmenu postavenia môžeme 
popísať komicky i vážne. 
Zosadenie kráľa môže byť 
zábavné aj tragické.

Komédia používa rýchle 
zmeny postavenia: kráľ padne 
do bahna, tulák sa stane kráľom.

Tragédia používa pomalé 
zmeny postavenia: kráľ Lear 
pomaly prichádza o rozum.

Ostatné vážne príbehy 
tiež používajú pomalé zmeny: 
Popoluška sa stane princeznou 
postupne, Pip z Veľkých nádejí 
sa postupne dostane na vrchol 
a potom pomaly upadne.

Ako hrať realistické 
vzťahy
Pokúste sa udržať vaše 
postavenie tesne nad alebo tesne 
pod vašim partnerom: buďte 
trochu podradení alebo trochu 
nadradení a často to meňte a 
striedajte.

Takýmto spôsobom 
dosiahnete prirodzené 
a realistické vzťahy.
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(vzhľadom na správanie má vysoké postavenie) je komickou 
figúrkou.

Všimnite si vzájomné prepojenie medzi oboma druhmi. 
Kráľ, ktorý sa správa ako niekto v nízkom postavení, bude 
zrejme zosadený. Žobrák, ktorý sa správa nad svoje možnosti 
a okolnosti, riskuje, že ho niekto razom umlčí.

V rolových hrách máme postavenie hráča a postavenie 
postavy. Hráč, ktorého každý obdivuje (vysoké postavenie) 
môže hrať žobráka (nízke postavenie). Iný hráč môže 
neistým a nervóznym spôsobom (nízke postavenie) opisovať 
paladina, ktorý mečom trestá nevercov (vysoké postavenie).

Opäť si všimnite prepojenie. Hráči s vysokým postavením 
hrajú často vodcov družín. Hráč s nízkym postavením, ktorý 
máva problémy s prerušovaním ostatných hráčov, bude mať 
ťažkosti pri hraní postáv s vysokým postavením.

Jestvuje ešte jeden druh, herné postavenie, ktoré je 
prideľované pravidlami hry. Bojovník s vysokou hodnotou 
sily má istým spôsobom vysoké postavenie. Postava, ktorá 
má nulový počet životov, má najnižšie možné postavenie, je 
totiž mŕtva.

Ako ďalej?
Začali sme sa rozprávať o príbehoch. Ponorme sa do nich 
hlbšie a preskúmajme spôsoby, ktorými môžu príbehy 
poháňať vašu hru.
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Rozprávajte príbehy Rozprávajte príbehy
Nikdy nepodceňujte význam, ktorý majú príbehy 

v rolovom hraní. Ak hráte hru, rozprávate príbeh.
Aj v najjednoduchšom preliezaní hrobiek môžeme nájsť 

príbeh: začínate v krčme, kde stretnete záhadného cudzinca, 
ktorý vám ponúkne dobrodružstvo v kobke. Presekáte si 
cestu labyrintom. A na jeho konci nájdete obrovskú príšeru, 
ktorú zabijete a získate jej poklad.

I takáto štruktúra tvorí príbeh a práve preto je dôležitá. 
Ak by dobrodružstvo nemalo štruktúru (poklad by ste našli 
hneď pri vchode, následne zabili orka, a hneď na to našli 
tunel vedúci na denné svetlo), nedávalo by to zmysel.

Je dobré vedieť, že príbeh nemusí byť rozprávka. Nemusí 
to byť ani dráma plná sĺz. Dôležité je len to, že od začiatku 
hry až po jej záver musí všetko do seba zapadať.

V tejto kapitole vám poskytnem niekoľko trikov, ktoré sa 
zídu pri rozprávaní príbehov. Ako ich začať, ako ich ukončiť 
a ako im dať iskru. Množstvo z uvedených trikov sa bude 
prekrývať, ale najlepšie je zamýšľať nad nimi jednotlivo.

Rolové hranie je o príbehoch.
Ukážeme ako ich rozprávať.
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Vytvárajte rutiny, ktoré narušíte
Jestvuje jednoduchý a účinný trik, ako začať príbeh.

Vytvorte rutinu. 
•	 Popíjame v krčme.
•	 Lovíme v divočine.
•	 Opravujem si zbroj.

A potom spravte niečo, čo túto rutinu naruší.
•	 Popíjame v krčme…

o	 … keď sa k nám priblíži záhadný 
cudzinec.

•	 Lovíme v divočine…
o	  …keď zrazu započujeme rev hlasnejší 

než hocičo, čo sme dovtedy počuli.
•	 Opravujem si zbroj…

o	 … a zrazu si všimnem, že pri úderoch 
kladiva sa neprehýba.

Narušenie rutiny je možné dosiahnuť viacerými 
spôsobmi.

•	 Popíjame v krčme…

o	 … keď sa k nám priblíži záhadný 
cudzinec.

o	 … a zrazu sa do steny vedľa nás zapichne 
šíp

o	 … a zrazu cítime dym.

Vaša intuícia vám poradí, kedy narušiť rutinu. Ak máte 
pocit, že „teraz sa musí niečo stať“, narušte rutinu.

Narušením rutiny môžete vytvoriť novú rutinu. Ale i tú 
môžete narušiť. Opakovaním tohto spôsobu môžete vytvárať 
príbeh.

•	 Lovíme v divočine…
o	 …keď zrazu započujeme rev hlasnejší než 

hocičo, čo sme dovtedy počuli.
•	 Vydáme sa za revom…

o	 … ale záhadná sila nám bráni ísť ďalej.
•	 Snažíme sa nájsť spôsob, ako ju obísť….

o	 …. keď sa k nám priblíži šamanka.
•	 Rozprávame sa so šamankou…

o	 … a jej podoba sa zrazu začne meniť 
na niečo čudné.

Týmto jednoduchým trikom sme začali príbeh.
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Stanovte východisko, pridajte nábeh 
Stanoviť východisko (v anglickej teórii improvizácie 
nazývané platform), znamená začať scénu spôsobom, ktorý 
nie je hneď dramatický.

Napríklad:

Hráč: Sadnem si. „Zdravím, Dave.“

Rozprávač: Barman sa na teba díva. Hodí okom 
na pohár piva, ktorý nalieval vo chvíli, keď 
si prichádzal. „Dáš si, nie?“

Hráč: „Jasné“, hovorím a popíjam. „Dnes je tu 
nejako ticho, nie?“

…a takto možno pokračovať.
Dodaním nábehu (angl. tilt) zavediete dramatický prvok.

Hráč: Tasím meč a priložím špičku pod Daveovo 
hrdlo. „Je tu až podozrivo ticho! Dave, čo si 
spravil s ostatnými?“

V tomto prípade je východisko rovnako dôležité ako 
nábeh, pretože pokoj predchádzajúci dráme je rovnako 
dôležitý ako samotná dráma. V rámci východiska 
môžeme rozpracovať kolorit scény, či spoznať postavy 
a s približujúcim sa nábehom narastá dramatický účinok 
scény.

Väčšina ľudí si intuitívne uvedomuje dôležitosť ticha 
pred búrkou. Niektoré hry z Dogs in the Vineyard začínajú 
priamo drámou.

Rozprávač: Cválajúc cez Ash Bridge počujete ženu, 
ktorá kričí „Chcú mi zabiť dieťa!“

Namiesto toho môžeme začať budovaním východiska:

Rozprávač: Je chladný jesenný deň a práve ste 
docválali do Ash Bridge. Mesto vyzerá 
byť opustené.

Hráč: Chcem uviazať koňa pri… môžeme 
povedať, že v strede mesta je studňa?

Rozprávač: Jasné.

Hráč: Uväzujem koňa o studňu. Smerujem 
k hostincu.

Rozprávač: V poriadku. Krížom cez ulicu je malý 
hostinec. Ako vchádzaš, hostinský 
pomaly vstáva.

… a tak ďalej. Všetky nedramatické detaily obohacujú 
príbeh.

Tak isto ako v prípade narúšania rutiny budete intuitívne 
vedieť, kedy použiť nábeh. Po chvíli budovania východiska 
si uvedomíte, že ,,niečo sa musí stať“ a to je správna chvíľa 
na nábeh.



28
H

ra
jte

 b
ez

 z
áb

ra
n 

– 
vy

tv
or

te
 v

zť
ah

 a
 z

m
eň

te
 h

o
Vytvorte vzťah vychádzajúci 
z postavenia a zmeňte ho
Jestvuje aj iný spôsob uvažovania o východiskách 
a nábehoch.

Pri budovaní východiska môžete ustanoviť medzi dvoma 
postavami vzťah vychádzajúci z postavenia. Pri nábehu tento 
vzťah zmeníte.

Za začiatku scény násilím páčite z hostinského 
informácie, čím si vynútite voči nemu vyššie postavenie. 
Uprostred scény vytiahne hostinský pušku, čím sa jeho 
postavenie zvýši a vaše zníži.

Všetky ostatné veci súvisiace s východiskom stále platia. 
Vzťahu vychádzajúcemu z postavenia musíte nechať čas 
na rozvinutie. Správny čas na zmenu takéhoto vzťahu, 
budete vedieť intuitívne.

Ak chcete dosiahnuť plný účinok, majte na pamäti oba 
spôsoby použitia východísk a nábehov.

Vytvorte záhadu a potom ju vyriešte
Vo vašich príbehoch vytvárajte záhady, ktoré budete riešiť 
neskôr.

Vhodným miestom pre vytváranie záhad je práve nábeh. 
Pozrime sa na niekoľko nábehov, z ktorých vyplynie záhada:

•	 „Uvedomil si si, že pivo je otrávené!“ (Kto ho 
otrávil?)

•	 Hostinský povie „Viem, kto ti zabil brata, ale 

nebude to zadarmo.“ (Kto ho zabil?)

•	 „Za barom sú tajné dvere!“ (Kam vedú?)

Skúsme odobrať záhadu a porovnať:
•	 „Uvedomil si si, že hostinský ti otrávil pivo, aby ťa 

odovzdal do rúk spravodlivosti!“

•	 Hostinský povedal „Tvojho brata som zabil ja. 
Spával s mojou ženou.“

•	 „Za barom sú tajné dvere. Z druhej strany je 
na nich nápis «Do stoky»“

Táto druhá sada nábehov je menej úderná, pretože spolu 
s odobratím záhady zmizlo napätie a očakávanie.

Plňte svoje sľuby
Anton Čechov raz povedal:

 „Ak v prvej kapitole poviete, že na stene visí puška, 
v druhej či tretej kapitole z nej musí niekto bezpodmienečne 
vystreliť. Ak nemá byť použitá, potom nemá ani visieť na stene.“

V hrách často sľubujeme veci, či už si to uvedomujeme 
alebo nie. Napríklad:

•	 „Poklad je strážený mimoriadne silným zlobrom.“
… prísľub boja so zlobrom.

•	 „Z tej väznice ešte nikto neunikol.“
… prísľub hráčom, že budú uväznení a pokúsia sa 
o útek.
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•	 „Cítim, že sa tu rodí tajomné kúzlo.“

… prísľub toho, že ho uvidíme použité.
Napĺňanie sľubov je uspokojujúce. Nesplnené sľuby však 

vyvolávajú nespokojnosť.
Ťažkosti nastávajú v tomto prípade vtedy, ak niečo 

prisľúbite omylom. Ak ako rozprávač opíšete väzenie, 
z ktorej ešte nik neunikol, prisľúbili ste pokus o útek. To, čo 
ste sľúbili, musíte raz splniť.

Robte v hre prísľuby a napĺňajte ich. Buďte si vedomí 
toho, čo prisľúbite nechtiac a napĺňajte aj takéto prísľuby.

Opätovné použitie
Opätovné použitie elementu, ktorý sa už v príbehu raz 
vyskytol, je jednoduchý trik. Má v sebe špeciálne čaro. 
Vytvára totiž ilúziu štruktúry a budí dojem, že všetko 
ste po celý čas plánovali. Opätovné použitie umožňuje 
doťahovať príbehy (alebo ich časti) do záveru.

Napríklad:

•	 Keď si opúšťal domov, otec ti venoval strieborný 
kľúčik.

… neskôr si pomocou neho otvoril truhličku 
z pokladu draka, ktorého si zabil.

•	 Záhadný starec ti dal zvitok.

… neskôr dokážeš jeho prečítaním otvoriť magický 
portál.

•	 Cestou parkom stretneš svoju tetu, ako štrikuje 
na lavičke. 

… neskôr ju ktosi unesie.

… a ešte neskoršie použije ihlice na to, aby uvoľnila 
uzol na lane, ktorým má zviazané ruky.

Všimnite si, že v tomto prípade neboli vopred pripravené 
žiadne plány. Keď si sa rozhodol, že ti otec venoval kľúčik, 
vôbec si neuvažoval o tom, že raz ním možno otvoríš 
truhličku. Toto rozhodnutie nastalo až oveľa neskôr. Ak by 
sa v príbehu truhlička nevyskytla, možno by kľúčik otvoril 
nejaké dvere.

Je dôležité poznamenať, že prvok, ktorý použijete 
opätovne, býva často súčasťou východiska. Dôkladné 
budovanie východiska je teda dôležité, pretože viac detailov 
v ňom znamená viac príležitostí na opätovné použitie.

Skúste opätovne používať rôzne veci: predmety, ľudí, 
miesta deja.

Niekedy sa však môže zdať opätovné použitie absurdné 
a nezmyselné. Napríklad:

•	 … Vo chvíli, keď sa na teba rúti drak, vytiahneš 
strieborný kľúčik a vložíš ho do kľúčovej dierky, 
ktorú má na nohe. Otočíš kľúčikom a drak padne 
mŕtvy na zem.

Na druhej strane je však prekvapivé, do akých extrémov 
je možné opätovne použité prvky ťahať. Veci, ktoré na prvý 
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pohľad vyzerajú ako absolútne nečakané, dávajú pri 
zavádzaní do príbehu prekvapivý zmysel:

•	 … Vo chvíli, keď sa na teba rúti drak, vytiahneš 
strieborný kľúčik a vložíš ho do hrdzavej kľúčovej 
dierky, ktorú si spozoroval na zemi. Otvoria sa 
padacie dvere, a drak sa prepadá do obrovských 
hlbín hory.

Problémy s problémami
Mnoho ľudí si pletie problém so zápletkou. Ak ste 
rozprávačom, problém znamená nepríjemnosť, ktorú 
predložíte pred hráčov:

•	 Vybuchne bomba!

•	 Do miestnosti vpadnú šermiari!

•	 Vytiahla pištoľ!

Rozprávači často robia najmä tieto dve chyby:
•	 Príbeh otvoria problémom: začnú ho bojom.

•	 Pridajú príliš veľa problémov naraz: 
po šermiarskom súboji nastane výbuch a zrazu 
priletí drak!

Spomeňme si na východiská a nábehy. V tomto prípade 
problém zodpovedá nábehu, ale pred nábehom potrebujeme 
mať východisko. To znamená, že skôr než nastane 
dráma, potrebujete trochu pokojného a nedramatického 
rozprávania.

Rady pre počty
Jeden prvok môžete opätovne 
použiť raz, dvakrát alebo viac 
krát.

Jednorazové opätovné 
použitie je jednoduché. Vec, 
zavediete niekedy na začiatku 
príbehu a znovu ju použijete 
v záverečnej časti.

•	 Starec ti dá záhadný zvitok, 
ktorý nevieš prečítať.

•	 Ale vo chvíli, keď sa 
na teba rúti drak, mu zrazu 
porozumieš.

Dvojnásobné opätovné 
použitie používa pravidlo troch. 
Niečo sa stane, po čase sa to 
zopakuje, ale po tretíkrát sa to 
stane už inak.

•	 Starec ti dá záhadný zvitok, 
ktorý nevieš prečítať.

•	 Pred vstupom do jaskyne ho 
skúsiš prečítať ešte raz, ale 
stále mu nerozumieš.

•	 Ale vo chvíli, keď sa 
na teba rúti drak, mu zrazu 
porozumieš.

Ak používate niečo 
viacnásobne, postavte na tom 
tému. Posledné použitie sa 
prejaví inak než všetky predošlé.

•	 Starec ti dá záhadný zvitok, 
ktorý nevieš prečítať.

•	 Hneď v noci sa ho pokúsiš 
prečítať, ale nedokážeš to.

•	 Ukážeš to obchodníkovi, ale 
ani on to nevie prečítať.

•	 Stretneš rytiera, ktorý ho 
rovnako nevie prečítať.

•	 Dokonca ani mudrc žijúci 
v horách ho nevie prečítať.

•	 Ale vo chvíli, keď sa na teba 
rúti drak, to zrazu dokážeš.
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Bez zavedeného východiska príbeh pôsobí dojmom, že ho 

beriete naľahko. Nedbáte na postavy ani na to, čo sa deje. Ak 
ste nezaviedli východisko, nebudete mať k dispozícii prvky, 
ktoré môžete opätovne použiť v závere príbehu.

Uvedomte si, že postoj k hre je veľmi dôležitý. Uvoľnení 
Rozprávači nemajú problém zahrať tieto pokojné scény a 
problémy uvádzajú do hry vtedy, keď je to prirodzené.

Netrpezliví a nepokojní Rozprávači, ktorí sú nervózni 

z toho, že hra nefunguje ako má, chcú akciu. Vytvárajú 
problémy. Vo chvíli, keď príbeh zlyháva, lebo doň zaviedli 
priveľa problémov, pridajú ďalšie problémy. Ďalší súboj! 
Blesky! Ohnivé kúzla! A všetko sa ešte zhorší.

Morálne dilemy
Morálne dilemy môžu dodať šťavu. Predstavme si 
jednoduchý problém, ale veľmi zaujímavý problém:

•	 Útočí na teba drak.

Ak to zmeníme na:

•	 Drak zaútočil na ostatných členov skupiny, pričom 
teba úplne ignoruje. Za ním vidíš zlato v takom 
množstve, že by si s ním vystačil do konca života.

Práve sme pridali dilemu: pomôžete svojim priateľom 
alebo sa ulakomíte na poklad?

Pravda, nie všetko musí v sebe obsahovať morálnu 
dilemu. V prípade jednoduchých problémov nie je potrebná:

•	 Priepasť je štyri stopy široká, ale pri troche šťastia 
ju preskočíš.

Ak by sme dodali morálnu dilemu:

•	 Priepasť je štyri stopy široká, ale preskočíš ju, len 
ak sa dokážeš zbaviť spomienky na matku, ktorá ti 
hovorievala „Synak, ty nebudeš v ničom úspešný.“

Morálne dilemy sú korením hry, ale každé korenie je 
treba dávkovať opatrne.

Rady pre poradie
Dobrou radou je opätovne 
používať prvky v opačnom 
poradí oproti tomu, ako boli 
zavádzané.

Príkladom je príbeh:

1. Keď si opúšťal domov, otec ti 
dal strieborný kľúčik.

2. Muž v krčme ťa varoval pred 
pohľadom na draka.

3. Na hradbách je záhadný 
nápis.

4. Strieborný kľúčik otvára 
dračie dúpä.

5. Keď zabíjaš draka, nedívaš sa 
naňho.

6. Slová zo záhadného nápisu 
otvoria truhlicu, ktorú strážil 
drak.

Tento príbeh je v poriadku. 
Ale tento je ešte lepší:

1. Keď si opúšťal domov, otec ti 
dal strieborný kľúčik.

2. Muž v krčme ťa varoval pred 
pohľadom na draka.

3. Na hradbách je záhadný 
nápis.

4. Slová zo záhadného nápisu 
otvárajú dračie dúpä.

5. Keď zabíjaš draka, nedívaš sa 
naňho.

6. Strieborný kľúčik otvára 
truhlicu, ktorú strážil drak.
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Dostaňte sa do akcie
To, kam sa hra uberá, je veľmi často evidentné:

•	 Ideme zabiť uzurpátora!

•	 Ideme objaviť poklad!

•	 Ideme vypátrať vraha!

Niekedy však môžeme mať pocit, že splnenie tohto 
cieľa by nastalo privčas. Čo ak máme chuť hrať ďalšie dve 
hodiny a nechceme ešte ukončiť príbeh? Čo ak sme len teraz 
začali plniť úlohu a máme pocit, že by mohla byť o niečo 
náročnejšia?

Dva dobré spôsoby, ako začať 
príbeh problémom
Ukážem vám dve výnimky z pravidla Nezačínajte príbeh 
problémom.

1. Štýl Jamesa Bonda
Takmer každý film s Jamesom Bondom sa začína akciou, ktorá 
sa odohráva ešte pred úvodnými titulkami: lyžovanie, výbuchy, 
prestrelka, kaskadérske kúsky.

Diváci vedia, že samotný príbeh ešte nezačína, to sa stane 
až po skončení úvodných titulkov, pričom je v ňom miesto aj 
na pokojné rozprávanie. (Bond príde do kancelárie a M mu 
vysvetlí misiu).

Tento princíp môžeme použiť aj v rolových hrách. Začnite hru 
bojom, ale uvedomte si, že po ňom musí začať samotný príbeh.

2. Mŕtvola na prvej strane
Britské detektívne príbehy, ktorých typickou autorkou je Agatha 
Christie, obsahovali tri „dejstvá“:

1. V prvej tretine knihy sú predstavené postavy a prostredie, 
v ktorom sa dej odohráva (východisko)

2. Až potom sa v príbehu vyskytne vražda (nábeh). Vyšetrovanie 
zaberie celú druhú časť knihy.

3. A nakoniec, v treťom dejstve, sa odhalí vrah.

Moderné príbehy však často začínajú vraždou. 
Takáto mŕtvola na prvej strane nie je ten skutočný 

problém. Je to len trik, ktorý síce budí ilúziu akcie, ale jeho 
primárnou úlohou je predstaviť prostredie a postavy, čiže 
budovať východisko. Neskôr totiž nastane ďalšia vražda, ktorá 
predstavuje nábeh.

Toto môžeme podobným spôsobom použiť aj v rolových 
hrách. Začnite hru „akciou“: barovou bitkou, či bitkou 
na bojovom poli. Majte však na pamäti, že táto akcia je len ilúziou 
a že počas nej musíte predstaviť postavy a zaviesť východisko.
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•	 … Uzurpátor nie je tam, kde sme ho čakali, ale 
nachádza sa mnoho míľ odtiaľto!

•	 …Nájdený poklad je bezcenný, ale našli sme mapu 
k skutočnému pokladu!

•	 …Na fotke máme vraha, ale jeho tvár je rozmazaná!

Je prirodzené, že najčastejšie takto naťahujú hru hlavne 
Rozprávači.

Ale takéto naťahovanie je nudné. Zbytočne predlžuje 
príbeh, a kladie doň prekážky len preto, aby v ňom nejaké 
boli. Ich prekonávanie je nezáživné.

 Namiesto toho sa uskutočnite vec, o ktorej si myslíte, že 
sa deje privčas:

•	 … Zabili sme uzurpátora!

•	 …Našli sme poklad!

•	 …Vypátrali sme páchateľa!

A potom sa rozhodnite, čo sa stane ďalej:
•	 … Staneme sa novými vládcami kráľovstva.

•	 …Poklad sme ukradli, lenže majiteľ ho chce späť!

•	 …Vypátraného vraha musíme chytiť .

A potom pokračujte v príbehu.

Buďte blízko pri akcii
Nikdy neopisujte akciu z diaľky:

•	 Ste na dvore a posol prináša správy o obrovskej 
bitke!

Priblížte ju k postavám:

•	 Ste uprostred obrovskej bitky!

Odôvodňujte
Skúste do príbehov zavádzať nevysvetlené prvky s tým, že 
ich odôvodnite neskôr.

Pri hraní hry Lacuna sa hráč rozhodol, že do záhady bol 
zapletený istý pán Amulet. V tej chvíli sme netušili, kto to 
je, ale verili sme, že sa v hre objaví neskôr. V nasledovnej 
hre sme preskúmavali nemocnicu a rozhodli sme sa, že jej 
správcom je práve pán Amulet.

Podobný prípad bolo hranie Polarisu, kde som spomenul 
kladivo hviezdneho svitu mojej postavy. To sa v doterajšom 
príbehu ešte nespomínalo, ale verili sme, že sa o ňom neskôr 
dozvieme viac, napríklad vo flashbacku. A tak aj bolo.

Skúste vyjadrovať city voči iným postavám. Buďte 
nahnevaní alebo vystrašení – a neskôr to odôvodnite. 
Počas odohrávania citov si uvedomíte, ako ich odôvodniť: 
napríklad ak budete hrať nahnevaného, uvedomíte si, prečo 
ste nahnevaný.
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Všimnite si prienik s vytváraním záhad. Ak zavádzate 

do hry nový prvok, ktorý bude odôvodnený neskôr, 
vytvárate tým vlastne záhadu. „Čo je vlastne táto vec?“ 
Odôvodnením prvku túto záhadu vyriešite.

Všimnite si istú zlomyseľnosť, ktorá sa v tom skrýva. 
V podstate hodíte na stôl prvok a poviete „skúste sa s 
tým vysporiadať!“, čím robíte svojím spoluhráčom trochu 
napriek. K takejto zlomyseľnosti sa ešte vrátime v poslednej 
kapitole.

Kam ďalej?
V tejto sekcii sme spomenuli množstvo trikov, ktoré 

môžete použiť pri rozprávaní príbehov. Počas hry si zrejme 
nebudete pamätať všetky, ale to ani netreba. Je totiž lepšie 
používať jeden trik poriadne než všetky naraz.

Držte tieto triky niekde v podvedomí. Každý z nich 
používajte len vtedy, ak to dáva zmysel.
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Spolupracujte Spolupracujte
Táto posledná časť je venovaná spolupráci s ostatnými 
hráčmi. Prečo je hra s vami zábavná? Ako môžete 
spolupracovať na zlepšení hry?

Najprv popíšem pozitívnu stránku veci: ako dosiahnuť, 
aby sa hráči bavili, akú úlohu má dôvera a ako je dôležité 
prehrávať so cťou.

Potom však rozoberiem aj odvrátenú stranu: ako robiť 
spoluhráčom napriek, o riziku a prečo je dobré sa doň púšťať 
a o robení vecí, ktoré považujete za náročné. Ak zvládnete 
pozitívnu stránku veci, tieto háklivé techniky budú korenie 
vašej hry.

Nakoniec prediskutujeme divadelnú a hereckú stránku 
hrania, ktorá je často prehliadaná. Hranie, z ktorého prúdi 
energia; hranie, ktoré je zároveň šou.

Spôsob, akým hráte s ostatnými  
buď zlepší alebo naruší vašu hru.
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Ako zabaviť ostatných i seba
Často sa snažíme hrať tak, aby sme sa bavili my sami. 
Namiesto toho sa však sústreďme na to, aby bola hra 
zábavná pre ostatných. Zistite, čo baví vášho spoluhráča 
a ponúknite mu to.

Vyskúšajte si to v pozícii Rozprávača. Ak hráč zbiera 
všetky zbrane, na ktoré narazí, dajte mu do cesty niečo, 
na čo si môže vystreliť. Ak sa niekto vyžíva vo vypočúvaní 
podozrivých, ponúknite mu záhady, ktoré môže vypátrať.

To isté môžete robiť aj ako hráč. Ak váš spoluhráč hľadá 
vraha, pomôžte mu v tom. Ak vo všetkom vidí konšpirácie, 
spiknite sa proti nemu.

Všímajte si ľudí a drobné odtiene ich správania. Hráčovi, 
ktorému sa pred každým súbojom rozžiaria oči, predhoďte 
niekoľko príšer. To isté robte aj naopak – ak vidíte, že hráč sa 
v súbojoch nudí, vynechajte ich.

Nebojte sa pýtať. Na začiatku hry sa pýtajte: „Čo chcete 
v tejto hre?“. V strede zase „Ako sa vám to zatiaľ páči?“ 
A nakoniec „Ako sa vám to celé páčilo?“

Všetko toto je prirodzene prepojené s ideou budovania 
na nápadoch ostatných. Kým budovanie je o výstavbe 
príbehu, nasledovné rady budú najmä o ľudoch.

Prehrávajte so cťou
Keď máte prehrať, robte to s nadšením. Vychutnajte si 
prehry v súbojoch, užite si pocit, keď vás niekto zradí alebo 
dolapí.

To sa týka aj smrti postavy. Radujte sa z toho. Umierajte 
so všetkou slávou. Opisujte scény, v ktorých umierate.

Prehrávať so cťou je zrejme najdôležitejšia vec, ktorú sa 
môžete naučiť. Ak si dokážete užívať hru aj vo chvíli, keď 
vaša postava umiera tou najpotupnejšou smrťou, všetko 
ostatné si budete vedieť užiť tiež.

Dôvera
Dôverujte ostatným hráčom. Verte, že sú dobrí, verte, že vás 
majú radi, verte, že sa na vás tešia.

Prinúťte sa dôverovať im aj vo chvíli, keď to nedokážete. 
Prinúťte sa mať ich radi, aj keď ich nemáte radi. Verte, že sú 
dobrí, aj keď sú zlí.

Dôvera k ostatným hráčom neznamená, že im 
musíte veriť úplne vo všetkom. Stačí, že vám zlepší hru. 
Ak ste nedôverčiví, budete hrať opatrne, umiernene 
a konzervatívne. Namiesto toho sa prinúťte veriť im a pustťe 
sa do rizika.

Na každom hráčovi sa dá nájsť niečo, čo sa vám páči, 
čomu dôverujete, čo na ňom oceňujete. Skúste to nájsť a 
myslieť na to a vaša spoločná hra bude len lepšia.
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V nedávnej hre som videl hráča, ktorý ma iritoval. Bol 
hlučný, nepríjemne priamy a nástojil na tom, aby hral 
za jednu konkrétnu postavu.

Prinútil som sa veriť mu tým, že som si pripomenul 
veci, ktoré sa mi na ňom páčili: mal dobré nápady, dokázal 
aj počúvať a nebol netýkavka.

Počas hry som chcel odpočúvať jeho postavu, ale nebol 
som si istý, či sa mu to bude páčiť. Opýtal som sa ho, či s tým 
bude súhlasiť. Povedal „áno“ a bola z toho výborná scéna.

Ani po skončení hry sa môj postoj k nemu nezlepšil, 
ale tým, že som sa prinútil mu dôverovať, sa hra omnoho 
zlepšila.

Robte ostatným napriek
Doposiaľ som opisoval spôsoby, ktoré podporovali 
spoluprácu s ostatnými. Teraz je však čas na odvrátenú 
stranu.

Nehrajte milo. Nesprávajte sa vždy tak, ako sa patrí. 
Robte napriek Rozprávačovi i ostatným. To všetko robte 
slušným spôsobom, ale robte to. Ak sa správate vždy len 
slušne, ste predvídateľní. Ak porušujete pravidlá, zlepšujete 
hru.

Nedávno som hral Runequest a vôbec som sa nebavil. 
Po hodine hrania ponad nás preletel drak, ktorý túžil 
s niekým bojovať. Niekoľkokrát som sa naň vystrelil 

a netrafil. Keďže som sa nudil, rozhodol som sa robiť 
vylomeniny.

„Mávam rukami a kričím,“ povedal som Rozprávačovi, 
„pretože chcem, aby letel smerom ku mne.“ Rozprávač 
bol najprv prekvapený, preto som sa ho opýtal, či je to 
v poriadku. Nechcel som totiž zničiť hru.

„V poriadku,“ odpovedal a opísal, ako drak letel mojim 
smerom, čo vyhovovalo hráčom, ktorí sa chceli vyhnúť 
súboju. Hodili sme kockami. Zázračnou, ale mimoriadne 
vhodnou zhodou náhod, som poslal draka do bezvedomia. 
Vyoral do piesku hlbokú brázdu.

Robte napriek ostatným hráčom a nechajte im priestor 
robiť napriek vám.

V jednom nudnom Vampire LARPe sa ku mne 
priblížili dvaja hráči, ktorí hrali mormónov, a chceli ma 
prekonvertovať na ich vieru. Pol hodinu hučali do hlavy 
mojej postave svoje veci a tá nakoniec z toho zošalela. Lenže 
hrať šialenú postavu bola oveľa väčšia zábava.

Skúste byť v hre nevychovaní. Je to zábavné a je rovnako 
zábavné, keď sa tak niekto chová voči vám. Ak aspoň raz 
počas hry zahlásite: „Kašlem na to, čo keby som….“, ste 
na dobrej ceste.
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Púšťajte sa do rizika
Veľmi často hrávame opatrne, pretože sa bojíme zlyhať. 
Sedíme ticho pri stole a bojíme sa púšťať do rizikových vecí, 
pretože sa bojíme „že by sme hrali nesprávne“.

Keď som začal hrávať Vampire LARP, bol som zneistený 
skúsenejšími hráčmi v prepracovaných kostýmoch. Bol som 
varovaný, že starší hráči využívajú mladších. Radili mi, aby 
som hral postavu, ktorá slúži postave iného hráča, „aby som 
sa naučil hrať“. Keď som to robil, nikto sa so mnou nebavil.

Vo chvíli, keď som sa prestal správať opatrne, hra 
začala byť vzrušujúca. Hral som riskantne, púšťal som sa 
do bitiek, útočil som na ostatných. Bola to zábava a na moje 
prekvapenie ma skúsenejší hráči nezabili.

Skúste to aj vo svojich hrách. Nedržte sa v úzadí. 
Predierajte sa dopredu a prípadné chyby naprávajte neskôr. 
Dôverujte ostatným hráčom a nechajte si poradiť, ak niečo 
robíte zle. Hrajte hry až po hranicu toho, keď sa narušia. 
Zámerne sa púšťajte do vecí, ktoré sa môžu zdať ako veľká 
chyba, ale vyzerajú zábavne.

Ak ste Rozprávač, vyzývajte hráčov aby robili chyby. 
Buďte záchranným kolesom. Ak riskujú a zlyhajú, dajte 
im možnosť to napraviť. Ak ich zachránite vo chvíli ich 
zlyhania, podporíte ich v robení rizikových vecí. 

Robte veci, ktoré nechcete
Ak sa vám niečo zdá ťažké, robte to až kým to už nebude. Ak 
sa niečoho bojíte, robte až kým sa toho neprestanete báť. Ak 
vás hra nudí, hrajte ju a snažte sa, aby fungovala.

Existuje hra zvaná Bacchanal týkajúca sa sexu a orgií, 
ktorú sa bojím hrať. Už len navrhnúť jej hranie vo mne 
vzbudzuje nervozitu, a som príliš ostýchavý viesť ju. Ak to 
spomeniem ostatným, tiež znervóznejú. Pretože sa jej bojím, 
mal by som ju hrať.

Hranie hier, ktorých sa bojíte, posúva vaše hranice.
Hranie hier, ktoré vás nudia, vám umožňuje nájsť nové 

spôsoby hrania.
Skúste to robiť na conoch a akciách, kde sa hráva masovo. 

Hrajte hry, ktorým sa zvyčajne vyhýbate a urobte ich 
zábavnými.

Na nedávnom cone som hral Traveller. Túto hru som 
nikdy predtým nehral a považoval som ju za nudnú. Vtedy 
sa ale ukázalo, že je kúzelne staromódna. Keď som hral 
vesmírneho cestovateľa s laserovou pištoľou v ruke, cítil 
som sa ako tínedžer. Tri hodiny som kul pikle proti ostatným 
hráčom a užíval si každú chvíľku hry.

Uvedomte si veci, ktorým sa vyhýbate a urobte ich. Ak 
nemáte radi opisy sexuálnych scén, opisujte sex. Ak sa vám 
nepáčia postavy zamerané na boj, zahrajte si ju a prispôsobte 
si ju tak, aby sa vám páčila.
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Na druhý pokus
Ak by sa hudobník zrazu uprostred skladby zastavil a 
začal hrať odznova, bol by považovaný za neschopného. 
V rolových hrách však pokojne môžeme zmeniť veci, ktoré 
sa nám nepáčia. „Zlomená noha je podľa mňa nudná. Čo 
keby som si zlomil ruku?“. Ak scéna nefunguje, môžeme ju 
zastaviť.

Nebojte sa toho. Ak je scéna nudná, zrušte ju. Ak scéna 
nefunguje, začnite ju odznova alebo ju zmeňte.

Raz som hral hru Diana: Warrior Princess s jej autorom 
Marcusom Rowlandom. Opísal snovú scénu, ktorá 
po zamyslení nedávala zmysel. „Myslím, že som kdesi urobil 
chybu,“ poznamenal. „Môžeme sa vrátiť na jej začiatok?“. 
Urobili sme druhý pokus.

Hra je šou
Zakaždým, keď Ian McAllister hrá Stitch, je to hotové 
predstavenie. Ústredným prvkom sú hodiny na stole, ktoré 
sa nikdy nezastavia. Ian na ne ukáže prstom a ohlasuje 
dramatickým hlasom: „Hodiny, ktoré spustím, sa už nikdy 
nezastavia. Nikdy.“

Keď hrávam Lacunu, nechávam na stole pohár. Ak hráč 
získa bod nebezpečenstva (static), hodím do pohára korálku, 
ktorá zazvoní o sklo. Niekedy počas dialógu s hráčom 
výhražne podržím korálku nad pohárom. Inokedy spočítam 
korálky a zahlásim „Už čoskoro“.

Keary Birch, ktorý vedie hry Call of the Cthulhu, usadil 
hráčov k stolu a plížil sa za ich chrbtami. V jednej hre 
opisoval neľudskú postavu, ktorá treštila oči a zavýjala. 
Zavýjal aj Keary a uprene sa na nás díval až dovtedy, kým nás 
dostatočne nevyviedol z miery.

Tým, že z hry nerobíme divadlo a šou, môžeme prísť 
o veľa. Hranie je často sedavá činnosť, kde sa hráči 
a Rozprávač len hrbia nad kockami.

Skúste spraviť z hry predstavenie. Používajte hlas, 
gestá, mimiku a rekvizity. Robte to hlavne vtedy, keď ste 
Rozprávač. Používajte svoju moc vo vzťahu s ostatnými 
hráčmi na to, aby ste sa s nimi zahrávali. Sú vo vašich 
rukách. Zabavte ich.

Energia
Na jednom conovom hraní sa veľmi rýchlo zbehli hráči. Sadli 
si, pozdravili sa a tvárili sa podozrievavo. Spýtal som sa ich, 
čo chcú od hry a nedostal som žiadnu odpoveď. Jeden z nich 
len povedal „Chcem len hrať!“. Tú hru sme nakoniec vôbec 
nehrali.

Kedysi dávno som tú istú chybu robil aj ja. V podstate 
z nudy a nedobrovoľne som sa pridal k hre Runequest, 
pretože v pôvodnej hre, ktorú som chcel hrať, už nebolo 
voľné miesto. Sadol som si, bol som naštvaný a od hry som 
očakával len to, aby ma ostatní zabávali. Samozrejme, že sa 
to nestalo.
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Povedzme si to priamo: úlohou každého hráča je hrať 

energicky. Ak nemáte nadšenie, ak len znudene sedíte a 
pasívne čakáte, že vás ostatní budú zabávať, neplníte si svoju 
úlohu.

Speváčku, ktorá spieva bez zápalu, kapela veľmi rýchlo 
vykopne. Herca, ktorý bol nepresvedčivý „pretože bol 
unavený“, vyhodia z divadla. Rolové hranie je v tomto 
podobné, pretože si vyžaduje tvorivého a nadšeného ducha. 
Ak to robíte polovičato, nebude to fungovať.

Energia je o pozornosti, počúvaní, reagovaní, 
koncentrácii a o spoluúčasti. Športovci to často nazývajú 
„byť v zóne“. Môžete hrať pokojne a predsa intenzívne. 
Môžete mlčať a napriek tomu byť energickí: budete počúvať 
a reagovať.

Nepleťte si však hlučnosť s energiou. Ak sa snažíte byť 
stredobodom pozornosti, idete na to z nesprávneho konca. 

Ako hrať energicky? Inšpirujte sa hercami a športovcami. 
V rámci prípravy sa potrebujete zahriať. Zistite, čo vás 
dostane pred hraním do nálady. Nasledujúce veci fungujú 
v mojom prípade:

•	 nepiť alkohol (pred hrou)

•	 nepiť priveľa kávy (pokiaľ to nemá byť hyperak-
tívna hra)

•	 potichu si sedieť pár minút, najlepšie na slnku

•	 chvíľku sa poprechádzať

•	 preletieť si text hry

•	 uistiť sa, že mám všetko, čo potrebujem

•	 dostatočne sa vyspať a keď to nejde, vstať 
dostatočne všas na to, aby som bol pri hraní už 
bdelý

•	 pred rannou hrou si dať raňajky

•	 vyhnúť sa ťažkému obedu, napríklad hranolkám

Pri hraniach na conoch tieto rady dôsledne dodržiavam. 
Hodinu pred hrou sa sám vyberiem na krátku prechádzku 
a čítam si text alebo pravidlá hry. Nepijem alkohol a dobre sa 
najem.

V prípade bežného hrania tieto pravidlá dodržiavam 
voľnejšie. Po práci totiž nemám veľa času na prípravu. 
Ale snažím sa prejsť sa na miesto hrania peši, relaxovať 
a prípadne si vylúštiť krížovku, aby som dostal z hlavy 
myšlienky na zamestnanie.

Každý z nás je iný. Vy sami viete, čo vás dostane 
do správnej hernej nálady. Urobte to.
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Zapadnite do skupiny
Každá z nasledovných filozofií má nasledovníkov, ktorí si 
o nej myslia, že je to jediná správna cesta ako hrať.

•	 Rozprávač vedie dobrodružstvo.

•	 Ak Rozprávač prevedie hráčov svojím 
dobrodružstvom, je to násilné vedenie 
dobrodružstva (railroad), teda hra, v ktorej v 
podstate na voľbách hráčov nezáleží.

•	 Hry, v ktorých hráči hrajú proti sebe, sú zábavné.

•	 Hráči, ktorí konajú proti iným hráčom, ničia hru.

•	 Ak Rozprávač číta vopred pripravený text, je to 
nudné.

•	 Ak Rozprávač číta vopred pripravený text, navodí 
tým lepšiu atmosféru.

•	 Hry by sa mali zaoberať vážnymi otázkami a 
problémami.

•	 Hry sú zábava! Vážne otázky si nechajte 
na inokedy!

•	 Byť hlučný je dobré, znamená to, že hráš s 
nadšením!

•	 Byť hlučný je zlé, neberieš ohľad na ostatných!

Ak hráte s neznámou skupinou hráčov, nikdy 
nepredpokladajte, že ich filozofia hrania bude v súlade 
s vašou.

Ak predostierate nápady, ktoré môžu byť citlivé či 
kontroverzné, buďte opatrní. Ak opisujete v hre sexuálne 
scény, vnímajte intuitívne reakcie ostatných hráčov. Ak 
ľudia budia dojem, že sa im to nepáči, vynechajte ich.

Najdôležitejšie je komunikovať. Pýtajte sa, či je daná 
vec prijateľná. „Môžem zabiť ženu tvojej postavy?“ alebo 
„Chcem ťa zastaviť, je to v poriadku?“.

Nikdy nepredpokladajte, že vaše zaužívané spôsoby 
hrania sú všeobecne platné. To sa samozrejme týka aj 
všetkých myšlienok v tejto knihe. Používajte ich a užívajte 
si ich, ale zavádzajte ich opatrne a diskutujte o nich vo vašej 
skupine.
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Slovo na záver
A sme na konci.

Nemali by ste sa však pokúšať použiť všetky nápady 
naraz. Ak sa budete chcieť sústrediť na všetky techniky 
naraz, budete pracovať príliš veľa na to, aby ste si hru 
užívali.

Namiesto toho držte obsah tejto knihy v podvedomí. 
Nedržte sa svojich nápadov silou mocou. Ak vidíte príležitosť 
pre niektorú z techník, použite ju. Ale nepretláčajte ju 
nasilu. Nápady používajte vtedy, keď je to v hre prirodzené.

Niektoré z techník sa vám budú páčiť viac, iné menej. 
Používajte obľúbené techniky, ale rovnako aj tie, ktoré sa 
vám zdajú náročné alebo nezaujímavé. Ak sa vám páčila časť 
o rozprávaní príbehov, ale sekcia o postavení už nie, skúste 
sa venovať technikám o postavení. Skúste si ich prispôsobiť 
tak, aby fungovali.

Nebojte sa ma kontaktovať na graham@thievesoftime.com 
a povedať mi, ako tieto nápady fungujú vo vašej hre. Rovnako 
môžete navštíviť môj web www.thievesoftime.com. Teším sa 
na vaše reakcie.

Vďaka za prečítanie tejto knihy. Užite si svoje hranie.

Glosár hier
V tomto glosári uvádzam popisy hier, o ktorých som sa 

zmieňoval v príkladoch. Sú uvedené v poradí, v akom som sa 
s nimi oboznamoval.

Dungeons and Dragons
V súčasnosti vydáva Wizards of the Coast
http://www.wizards.com/dnd

Hra, ktorú som hrával, keď som bol tínedžer. Vtedy sa 
ešte volala Advanced Dungeons and Dragons. Klasická 
dobrodružná hra na hrdinov v žánri fantastiky.

Call of Cthulhu
Chaosium, Inc
http://www.chaosium.com

Vyšetrovacia hororová hra založená na diele H. P. Lovecrafta. 
Keď som bol tínedžer, vlastnil som príručku, ale hral som ju 
len veľmi zriedka. Teraz ju považujem za hru, ktorá dokáže 
na conoch spoľahlivo zabaviť ostatných.

Vampire: The Masquerade, Mind’s Eye Theatre
White Wolf 
http://www.white-wolf.com

Keď mi tiahlo na tridsiatku, hrával som živú podobu (LARP) 
Vampire, nazývanú Mind’s Eye Theatre. V tomto texte ho 
označujem ako Vampire LARP. 

mailto:graham@thievesoftime.com
http://www.thievesoftime.com
http://www.wizards.com/dnd
http://www.chaosium.com
http://www.white-wolf.com
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Vampire je v súčasnosti známy aj v prepracovanej verzii 

pod názvom Vampire: The Requiem. S ňou súvisí aj nová 
verzia Mind’s Eye Theatre.

My Life with Master / Můj život s Pánem
Paul Czege, Half Meme Press 
http://www.halfmeme.com

Neskôr, keď som sa stal tridsiatnikom, som objavil hry 
nezávislých autorov. Táto hra bola jednou z prvých, na ktoré 
som narazil a považujem ju za jednu z najlepších. Hráte 
poskokov zlého Pána. Zábava, ktorá mrazí.

Dogs in the Vineyard
D. Vincent Baker, lumpley games 
http://www.lumpley.com

Ďalšia vynikajúca hra od nezávislého autora. Hráte 
pištoľníka, ktorý putuje alternatívnym Divokým západom, 
a vykonáva úlohu božieho sudcu, ktorý vykonáva rozsudky.

HeroQuest
 Robin D. Laws, Issaries, Inc 
 http://www.glorantha.com

Ďalšia hra malého nakladateľstva odohrávajúca sa vo fantasy 
svete bronzovej doby so silne antickým nádychom.

Bacchanal
 Paul Czege, Half Meme Press 
 http://www.halfmeme.com

Hra o zhýralých orgiách, chlastaní, sexe a neviazanej zábave 
v starom Ríme, ktorú sa bojím hrať.

Shab Al-Hiri Roach
 Jason Morningstar, Bully Pulpit Games 
 http://www.bullypulpitgames.com

Zvláštna, ale výborná hra, ktorá mieša akademické 
prostredie, horor a prastaré telepatické hmyzie božstvo. V 
jadre je to hra o zápase o moc a veľmi ju odporúčam.

Lacuna Part I: The Creation of the Mystery and 
the Girl from Blue City

Jared Sorenson, Memento Mori Theatricks 
http://www.memento-mori.com

Táto fantastická sci-fi hra je môj nedávny objav. Agenti 
záhad sa ponárajú do tajomného sveta v mysliach, kde lovia 
podvratné živly.

Primetime Adventures / V hlavných úlohách
 Matt Wilson, Dog-Eared Designs 
 http://www.dog-eared-designs.com

Hra malého nakladateľstva založená na moderných 
televíznych seriáloch. Herná skupina si vytvorí svoj vlastný 
seriál.

Traveller
Pôvodnú verziu vydal Games Designer’s Workshop. 
V súčasnosti je k dispozícii viacero verzií od rôznych 
vydavateľov.

http://www.glorantha.com
http://www.halfmeme.com
http://www.bullypulpitgames.com
http://www.memento-mori.com
http://www.dog-eared-designs.com
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Klasická sci-fi hra, ktorú som však objavil až v časoch, keď 
som bol tridsiatnikom, a to na jednom cone.

Diana: Warrior Princess
Marcus Rowland 
http://www.heliograph.com/diana

Bizarná, ale výborná hra, ktorá pozerá na dvadsiate storočie 
očami historicky nepresnej drámy.

Stitch
Iain McAllister (vo vývoji) 
http://www.giantbrain.co.uk

Hra o cestovaní v čase, ktorá sa hrá s časovým limitom. V 
súčasnosti je vo vývoji, ale už teraz vyzerá dobre.

Runequest
Pôvodne vydal Chaosium

Ďalšia fantasy rolová hra, ktorú som mal tú česť raz hrať.

Poďakovanie
Pri písaní tejto knihy mi pomáhalo priveľa ľudí na to, aby 

som si ich všetkých zapamätal, čo hneď rozoberiem bližšie.
Najväčšia vďaka patrí Keithovi Johnstonovi, ktorý 

vynašiel tento štýl improvizácie a Ronovi Edwardsovi, ktorý 
naštartoval hnutie nezávislých (indie) hier. Bez Keitha by 
táto kniha nebola nikdy napísaná a bez Rona by nebola 
nikdy vydaná.

Vďaka patrí klubom Bay Area Theatresports a The 
Spontaneity Shop (Tom Salinsky a Deborah Frances White), 
ktorí ma naučili improvizácii.

Vďaka všetkým, ktorí si prečítali tento text a poskytli 
k nemu pripomieky: Gregor Hutton, Andrew Kenrick, Steve 
„Immersed“ Dempsey, Simon „Tedious“ Rogers, Meguey 
Baker, Alex Fradera, David Walmsley a Jason Morningstar. 
Hoci som použil len polovicu ich pripomienok, cením si ich 
všetky.

Vďaka tiež patrí pre ľudí, ktorí upravili glosár hier: Jeff 
Zahari, Simon Carryer a Ian (Isbo).

Vďaka tiež každému, kto prispieval komentármi 
do môjho denníka a dával doň svoje rady: Emily Care, John 
Four, wizofice, Marc Majcher, Matt Machell, Seth Ben-Ezra, 
Fleisch, Claire Bickell, jmac, Ben Johnson, Per Fischer, wml, 
Sami, Georgios, Paul Tevis, jzn, Paul Czege, Fang Langford, 
Brand Robins a každý, kto svojimi príspevkami robil reklamu 
na online kasína, medzi ktorých zjavne patrí Bill Nighy.

http://www.heliograph.com/diana
http://www.giantbrain.co.uk
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Vďaka patrí webovým portálom Story Games (www.story-

games.com), Knife Fight (www.i-would-knife-fight-a-man.com) 
a Collective Endeavour (www.collective-endeavour.com), kde 
som rozoberal svoje nápady.

Špeciálne sa chcem poďakovať tým, ktorí prispeli 
do diskusnej témy „Nuďte ma“. Jarod Scott si zaslúži 
poďakovanie za to, že mi umožnil citovať ho.

Vďaka tiež prispievateľom do témy „Čo sa stane ďalej?“, 
hlavne tým, ktorí mi umožnili citovať ich: Paul Czege, Rafael, 
Warren, Matthijs. Špeciálne sa chcem poďakovať Paulovi, 
ktorý povolil citovanie len vtedy „iba ho jeho odpoveď 
neznemožní“. Neznemožnila.

Vďaka a ospravedlnenie patrí tiež Stevenovi a KT („Call 
Me Curly“), ktorých som sa snažil kontaktovať a poprosiť ich 
o povolenie, ale nepodarilo sa mi to. Ich výroky som napriek 
tomu použil, pretože boli výborné. Ak vám to prekáža, ozvite 
sa mi.

Vďaka ľuďom, ktorí mi pomohli s úvodom vo chvíli, keď 
som nevedel, ako ďalej: Justin D. Jacobson, Paul Czege, David 
Donachie, Thor Hansen a Jamey Crook.

Vďaka tiež Lulu, cez ktoré som vydal túto knihu 
a tvorcom softvérov Scribus a GIMP.

Vďaka tiež Basilovi a Tilly, našim mačkám, ktoré mi 
pomáhali tým, že sa prechádzali po mojich poznámkach 
presne vo chvíli, keď som sa ich snažil čítať.

A špeciálna vďaka patrí Liz za jej trpezlivosť a za to, že 
vo chvíľach, keď jej trpezlivosť došla, ma netresla po hlave 
panvicou.

Graham Walmsley: Play Unsafe
(C) 2007
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Česko-slovenské fórum rolových hier:  
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Sekcia o rolových hrách v hostinci U starého elfa:
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