
V rukách držíte rolovú hrou založenou na 
príbehoch skrývajúcich sa v starých ročen-
kách stredných škôl. Každý hráč (okrem 
rozprávača) si vezme pod svoju správu 
študenta absolventského ročníka, ktorý 
bude jeho postavou. Odohrá s ňou udalosti, 
ktoré počas pár týždňov vyústia v nájdenie 
mŕtvoly prímusa ročníka. Každý hráč sa 
paradoxne bude snažiť, aby ho považovali 
za podozrivého, niekoho s motívom ale-
bo s neistým alibi, to však bude s veľkou 
opatrnosťou. Spôsob, ktorým sa dá vyhrať 
s najväčším počtom bodov je tesne sa vy-
hnúť obvineniu z páchateľstva a prenechať 
tohto čierneho Petra niekomu inému.

Ročenka
Hra si vyžadu-
je od hráčov 
jednu dôležitú 
vec – zohnať 
starú ročenku 
strednej školy. 
Zjavným a jed-
noduchým rie-
šením je poži-
čať si ju. Uka-
zuje sa však, 
že je lepšie 
sa vyhnúť ro-
čenkám z dôb, 
keď v absol-
ventských 
ročníkoch boli 
vaši rovesní-
ci, rodičia, či 
iní blízki. Čím 
menej je pre 

vás obsah ročenky vzdialenejší a 
neosobnejší, tým lepšie.

Pre tých, ktorí majú pocit, že sa 
finančná investícia prejaví v lepšej 
hre, si napríklad môžu kúpiť ro-
čenku chlapčenskej privátnej ško-
ly z roku 1962. Staré ročenky sú 
na internetových dražbách alebo 
v tých najzapadlejších kútoch sta-
rých antikvariátov.

Prímus
Rozprávač bude musieť pre po-
treby hry ustanoviť študenta ab-
solventského ročníka, ktorý bude 
prímusom. Podľa mojich skúseností 
má len malá časť ročeniek uzávier-
ku tak neskoro, aby v nej ešte stihli 
uviesť študenta, ktorý bol vyhláse-
ný za prímusa.

Ak ste vašu ročenku získali vý-
požičkou, možno jej majiteľ bude 
vedieť, že kto bol v danom roku 
prímusom (alebo vás odkáže na 
niekoho, kto si to bude pamätať). 
Ale ak nie, čo potom?

Možno by ste mohli chvíľu pátrať. 
Už samotné hľadanie môže byť zá-
bavné. Autorom sa podarilo zohnať 
ročenku z miestneho chlapčenské-
ho gymnázia z roku 1962 a zavolať 
do školy. Školská knihovníčka zašla 
do archívu, vyhľadala číslo škol-
ského časopisu z tých čias a v ňom 
našla, kto bol prímusom. A bola 
úplne nadšená, že to môže spraviť. 
Za menej než pol hodinu mi zavo-
lala späť a prečítala zoznam jeho 
úspechov. „No nebol fantastický?“ 
povedala mi.

Ale môže sa stať, že knihovníčka 
sa bude pýtať, na čo potrebujete 

smrť napísal Paul CzegePrímusova

Prostredie tejto hry je silne späté so školským 
systémom zavedeným v Spojených štátoch. Ab-
solvent high school (strednej školy) má typicky 
17 alebo 18 rokov. Študent, ktorý ma na konci 
absolventského ročníka najlepšie priemerné 
známky za celé štúdium spomedzi všetkých 
absolventov, je vyhlásený za valediktoriána (z lat. vale dicere, rozlúčiť sa). S 
týmto statusom je spojených viacero privilégií, valediktorián zvykne mať v 
rámci absolventskej ceremónie rozlúčkovú reč. 

V našom prostredí, ktoré čerpá z tradícií rakúsko-uhorského systému, tento 
systém na stredných školách nejestvuje. Jestvoval však pojem prímusa, za 
ktorého bol považovaný najlepší žiak (a práve tento pojem sme použili v slo-
venskom preklade hry). Bližšie k tejto analógii má skôr svet univerzít, kde 
by sme za valediktoriána mohli považovať absolventa s červeným diplomom, 
ktorý má najlepší prospech.



takúto informáciu a asi sa nepoteší 
odpovedi „Ehm, pre rolovú hru.“ 
V prípade miestnej školy môžete 
skúsiť navštíviť mestský archív či 
knižnicu, kde sa môžu nachádzať 
miestne noviny. Meno prímusa 
zvykne byť uvedené pri príležitosti 
absolventskej ceremónie.

Ak vás takýto výskum baví, je to 
výborné. Ak nie, tak jednoducho 
odporúčame prejsť zoznamom 
študentov v ročníku, pozrieť sa na 
ich výkony, účasti v súťažiach, za 
koho hlasovali v sekcii „najprav-
depodobnejší kandidát“ a vybrať si 
niekoho podľa uváženia. Ak je vaša 
škola taká, ako moja, už po prvom 
štvrťroku bolo pomerne evidentné, 
kto sa stane prímusom. Ročenky 
zvyknú obsahovať množstvo indí-
cií pre tých, ktorí ich chcú hľadať. 
Stačí chcieť.

Úprimne povedané, ak sa aj vo 
vašom výbere pomýlite, hra tým 
neutrpí. Zvoľte si niekoho. Vyberte 
niekoho, kto znie logicky a pokra-
čujte.

Príprava
Pred začiatkom samotného hrania 
si urobte prípravné herné sedenie. 
Každý hráč nech má ešte pred za-
čiatkom hry pár dní na to, aby si 
preštudoval ročenku, oboznámil sa 
s absolventským ročníkom a urobil 
si pár poznámok o veciach, ktoré 
považuje za pravdepodobne pou-

žiteľné v hre. Je možné usúdiť, že 
prímus s niekým chodil? Kto mohol 
byť jeho školským rivalom? Príbeh 
je ukrytý. Hru vyhrá ten, kto ho 
odhalí tým najdramatickejším spô-
sobom.

Hra začína objavením mŕtvoly prí-
musa a to niekedy koncom druhé-
ho polroka posledného ročníka (v 
duchu odhalenia tela Laury Pal-
merovej na začiatku prvej epizódy 
Twin Peaks). Ako prvú vec v rámci 
prípravy sa skupina začne prechá-
dzať po miestnosti. Každý hráč opí-
še jeden záhadný či nejasný detail 
o tele alebo okolí v ktorom sa na-
šlo, teda niečo ako „stopu“, ktorú 
mohol napríklad vydedukovať súd-
ny znalec po nájdení tela. Každý 
z týchto detailov by mal vychádzať 
(hoci aj hmliste či okrajovo) z toho, 
čo hráč usúdil zo štúdia ročenky. 
Jednoduchým príkladom môže byť 
krvavá vreckovka v prímusovom 
vrecku, na ktorej sú vyšité iniciály 
jednej zo študentiek toho istého 
ročníka.

V ďalšom kroku si hráči vyberú 
svoje postavy spomedzi študentov 
ročníka. Hráč, ktorí sa dobrovoľne 
rozhodne vyberať si ako posledný, 
má právo oznámiť ešte jeden zá-
hadný detail týkajúci sa okolností 
okolo prímusovho tela. Následne sa 
popíšu postavy, na čo stačí uviesť 
zoznam čŕt, ktoré by im podľa ro-
čenky mohli prináležať. Niektoré 
ročenky mávajú sekcie, kde sa 

uvádzajú školské či iné úspechy 
študentov. Ak nie, hráči môžu po-
užiť skupinové fotografie kapiel, 
školských klubov, športových tímov 
a podobne, z čoho vedia vyzistiť 
črty svojich postáv.

Hra
Udalosti v hre sa z pohľadu publika 
dejú v retrospektíve udalostí odo-
hrávajúcich sa počas niekoľkých 
týždňov a ústiacich do smrti prí-
musa.

Každá postava je charakterizovaná 
troma číslami, ktoré sa počas hry 
menia: akcie, reakcie a dôsledky. 
Tieto hodnoty sú zreťazené: zníže-
nie akcií spôsobí zvýšenie reakcií, 
zníženie reakcií vedie k nárastu 
následkov a redukcia následkov 
ústi do zvýšenia akcií. (Autori uva-
žovali, že by sa to mohlo diať aj 
v smere reakcie->akcie->dôsled-
ky.)

Pri reakciách a následkoch si 
hráč hádže dvanásťstennou koc-
kou (d12), kde sa snaží hodiť číslo 
menšie alebo rovné aktuálnej hod-
note reakcií resp. akcií. V prípade 
akcií hádže hráč d20, ale v prí-
pade, že má výhodu, hádže len 
osemstennou kockou (d8).

Reakcie
Reakcie predstavujú schopnosť 
postavy vyvolávať v nehráčskych 
postavách city, dôveru a vieru v 
niečo (i naopak, zbavovať ich toho). 
Zároveň je to jediný mechanizmus, 
ktorým vie rámovať scény v hre. 
Pri použití reakcií vie hráč uviesť 
scénu, opísať hrozivé, znepoko-
jujúce či negatívne správanie po-
stavy alebo nečakaný desivý vpád 
postavy na miesto, kde je už iná 
nehráčska postava (NPC). Následne 
môže ohlásiť hod reakcií a uviesť 
zámer, na základe ktorého sa NPC 
bojí postavy. Úspech znamená len 

Akým spôsobom môže status prímusa prispievať k napätiu v hre? Na štu-
denta, ktorý ašpiruje na túto rolu, môže byť napríklad vyvíjaný zo stra-
ny rodičov tlak. Popri tom je tu samotná súťaživosť medzi študentami. 
Jestvuje obava z prípadne straty budúcich vyhliadok. Študent, ktorý je až 
príliš zameraný na akademický život, býva ostatnými vnímaný negatívne 
(všetci sme sa stetli s pojmom šprta). To mu môže spôsobovať problémy 
vo vzťahoch s ostatnými. Človek potom môže zvádzať vnútorný boj o to, 
aby ho kolektív bral normálne a nepovažoval ho za niekoho, kto sa z neho 
vyčleňuje. Ľahko si možno predstaviť dramatické okolnosti, ktoré v koneč-
nom dôsledku spôsobia prímusovu smrť.



to, že zámer sa dosiahol a NPC 
sa bojí postavy. Akým spôsobom 
a či vôbec bude NPC reagovať 
v dôsledku na vyvolaný strach, je 
ponechané na rozprávača. Z tech-
nického hľadiska možno povedať, 
že úspešný hod znamená, že NPC 
zmýšľa o postave s obavami. Roz-
právač vonkoncom nie je povinný 
opisovať to, čo NPC robí, pokiaľ ho 
k tomu nevedie nejaká akcia po-
stavy. Na druhej strane mu ani nič 
nezabraňuje nechať NPC reagovať. 
Bez ohľadu na to, či hráč v hode 
uspel alebo zlyhal, sa presunie je-
den bod z reakcií do následkov. 

Právomoc rámovať scény, ktorá je 
spätá s reakciami, nemožno použí-
vať v prípade, že je indikátor reak-
cií na nule. 

Hráči môžu používať reakcie aj 
v rámci aktuálne sa odohrávajúcej 
scény. Tým vedia zarámovať „mik-
roscénu“, ktorá na chvíľu preruší 
dej aktuálnej scény a týmto spôso-
bom vzbudiť v NPC nejaký dojem, 
či zmýšľanie. Takýmto spôsobom 
môže hráč používať reakcie napr. 
na to, aby prerušil scénu a vyvolal 
v NPC taký dojem, ktorý z pra-
vidlového hľadiska vyváži výhodu 

postavy iného hráča v nadchádza-
júcom hode akcie pri interakcii 
s touto NPC.

Akcie
Akcie predstavujú schopnosť hráča 
vykonávať fyzickú činnosť v rámci 
hry. Hod, ktorého výsledok je rov-
ný alebo menší aktuálnej hodnote 
v indikátore akcií znamená, že 
postava uspela. Rozprávač opíše 
výsledok. Hod na kocke, ktorý je 
vyšší než aktuálna hodnota indiká-
tora znamená neúspech. Rozprávač 
opíše výsledok. Ak hráč dokáže ne-
jakým spôsobom vyargumentovať 
to, že jeho postava má pri danej 
činnosti vyššiu pravdepodobnosť 
úspechu (povedzme že bojuje 
s niekým, kto sa ho bojí alebo je 
postava v zápasníckom tíme), zís-
kava výhodu a hádže si d8 na-
miesto d12. Poznamenajme, že 
prvky, ktoré majú vplyv na kocku, 
ktorou hráč hádže, sa nesčítavajú 
ani neodrátavajú. Jediným rozho-
dujúcim faktorom je prvok, ktorý 
bol ohlásený ako posledný. Ak by si 
mal dve výhody „kapitán wrestlin-
gového tímu“ a „nosieva vreckový 
nožík“ a následne niekto vzbudí 
v oponentovi dojem „zabijem ťa, ty 
vrah mojej sestry“, hádžeš si d12. 
Dôležité je totiž to, že dojem bol 
vyvolaný ako posledný a nie to, že 
máš dve výhody oproti jednému 
dojmu.

Dôsledky
Dôsledky predstavujú udalosti v 
scény, ktoré majú vplyv na posta-
vu. Hráč vie v rámci scény ohlásiť, 
že chce na seba zobrať dôsledok. 
S následkami nie je spätá žiad-
na právomoc rámovať scény! To 
znamená, že hráč to musí ohlásiť 
výhradne v rámci prebiehajúcej 
scény. Hodí sa kockou. Číslo men-
šie alebo rovné aktuálnej hodnote 
v indikátore následkov znamená, 
že právomoc opísať podrobnosti 
dôsledku je na hráčovi. V opačnom 
prípade má túto právomoc rozprá-
vač. Bez ohľadu na to, či bol hod 
úspešný alebo nie, sa jeden bod 
presunie z následkov do akcií.

Víťazstvo
Na konci herného sedenia musí 
každý hráč predložiť súpis bodov, 
ktoré si podľa svojho dojmu má 
zaslúžiť a to podľa nasledovnej 
schémy:

1 bod za každý detail z ročenky, 
ktorý hráč zaviedol do hry a to buď 
cez dialóg postáv, opis následkov 
alebo rámovania scén s použi-
tím reakcií. Príkladom môže byť 
zmienka o obchode, ktorý má re-
klamu na zadnej strane ročenky, či 
spomenutie mena profesora či ria-
diteľa školy. Počas herného sedenia 
je možné získať týmto spôsobom 
maximálne desať bodov. (Autori si 
nie sú istí, či by sa nemalo hodno-
tiť niečo viac, ako len zmienka. Ob-

Príkladom zjavného motívu pre vraždu prímusa je príbeh zaslaný prispieva-
teľom fóra The Forge:

Moja matka bola druhou najlepšou študentkou v triede. Na konci prvého pol-
roka v absolventskom ročníku sa jej spolu s ďalšími ľudmi podarilo dostať z 
pokročilej matematiky hodnotenie A (ekvivalent našej jednotky). Medzi nimi 
bol chalan, ktorý mal vždy samé A a matematický génius, ktorý dostával z 
angličtiny B.

Druhý polrok mal byť mimoriadne ťažký, čiže čistý Ačkar sa rozhodol nevy-
brať si pokročilú matematiku. Namiesto toho strávil radšej hodiny v študov-
ni. (Americký systém podporuje už na stredných školách možnosť výberu 
predmetov.) Matka sa však rozhodla ísť aj na tú ďalšiu matematiku. Na konci 
z nej dostala B. (Učiteľ dal v triede len jedno A, jedno B a zvyšok mal C.). 
Chalan, ktorý dostal A, bol roztržitým géniom, čo skončil ako profesor na 
prestížnej University of California. 

Moja matka sa teda trápila s matematikou, kde jednoducho nemohla pred-
behnúť matematického génia. Chalan zo študovne matematiku neabsolvoval, 
a práve to rozhodlo. Na konci mal totiž lepší priemer ako matka a tým sa stal 
prímusom.



chod alebo profesor by sa možno 
mali priamo objaviť v scéne.)

4 body za zavedenie vzťahu do hry. 
Ten môže byť milostný či rodinný 
a mal by byť medzi dvoma ľuďmi, 
ktorí sa spomínajú v ročenke. Hráč 
musí obhájiť existenciu vzťahu 
v tom čase a to na základe faktov 
uvedených v knihe.

8 bodov za objasnenie jedného 
z tajomných či nejasných detailov 
týkajúcich sa okolností prímusovho 
tela.

Na konci každého herného sedenia 
hráči tajným hlasovaním určia, 
ktorá z hráčskych postáv podľa 
nich bude tá, ktorá je zodpovedná 
za smrť prímusa. Výsledky hlaso-
vanie pozná len rozprávač , ktorý 
ich odhalí až na konci hry. (Hra 
môže pozostávať z viacerých sede-
ní.) V tej chvíli získava každý hráč, 
ktorý nebol vrahom 5 bodov za 
každý hlas získaný v tajných hlaso-
vaniach, ktorý ho mylne považoval 
za vrada. Hráč, ktorý sa ukáže ako 
vrah, získa 8 bodov za každé herné 
sedenie.

Hra sa končí, keď niektorá posta-
va získa v dvoch po sebe idúcich 
tajných hlasovaniach všetky hlasy 
ostatných hráčov. Hráči potom opí-
šu epilógy svojich postáv.

Kľúčom k víťazstvu je teda vzbudiť 
v ostatných dojem, že vaša postava 

je najpravdepodobnejším vrahom, 
ale držať sa dostatočne ďaleko od 
toho, aby zaň bola naozaj vyhláse-
ná.

Poďakovanie
Prímusova smrť by nejestvovala 
nebyť podpory a nadšenia priateľov 
a vplyvu ostatných herných dizaj-
nérov. Mnohokrát vďaka za:

Striedavé vytváranie stôp, •	
ktoré sa týkajú prímusovho 
nebohého tela je značne in-
špirované mechanikou Threat 
Assesment v hre Wraiths od 
autora menom Ian Millington.
Spojené nádoby indikátorov •	
našli inšpiráciu v kruhovej 
ekonomike žetónov rozpráva-
nia v hre od Red, White, Blue 
autora menom Jared Soren-
sen.
Pantheon, ktorý napísal Robin •	
Laws, v sebe obsahuje schému 
pre výpočet bodového ohod-
notenia hráčov na základe ich 
príspevku k príbehu.

Otázky
Na akých hodnotách začínajú indi-
kátory akcií, reakcií a následkov?

Autori hry navrhujú rovnaké hod-
noty pre všetky indikátory a to nie-
čo medzi 5 a 7.

Iným nápadom je nechať hráčom 
rozložiť 12 bodov medzi tieto tri 
indikátory podľa uváženia. Vysoké 
hodnoty totiž môžu spôsobiť príliš 
veľa bodov v jednom z indikátorov, 
čo spôsobí príliš veľa zaručených 
úspechov po sebe.

Akú úlohu má rozprávač pred 
hrou okrem výberu prímusa? Aká 
je úloha rozprávača počas hry?

Nechajme slovo autorovi: „Ak by 
som sa pripravoval na hru, strávil 
by som nejaký čas štúdiom ročenky 
a snažil sa preniknúť do vzťahov, 
ktoré sa v nej skrývajú. Počas hry 
by som agresívne rámoval scény, 
bral inšpiráciu z mojich vlastných 
skúseností zo strednej a z hráčskej 
naháňačky po bodoch, ktorá spô-
sobuje zavádzanie nových miest 
a vzťahov. Opisoval by som aké-
koľvek výsledky hodov akcií, či už 
sú kladné alebo záporné. Opisoval 
by som dôsledky, ktoré na seba 
berú postavy, v prípade, že zlyhajú 
v hode. A rámoval by som všetky 
scény, okrem prípadu, keď hráč po-
užije reakcie. Dával by som pozor 
na celkový stav indikátorov posta-
vy. Ak má postava nízku hodnotu 
v akciách, postavil by som pre 
hráča situáciu, keď sa bude modliť 
o to, aby uspel vo fyzickej akcii. 
Jednou z myšlienok vo gamistickej 
filozofii hrania je podľa mňa pri-
nútiť hráča nájsť spôsob, akým má 
presúvať body na to, aby si zvýšili 
v prípade dôležitých vecí šance na 

úspech (čiže aby čísla, ktoré musia 
kockou podhodiť, boli čo najvyššie). 
V hre by som využíval strach hrá-
ča, že niekto jednohlasne zvolí vra-
ha, vytváraním situácií, v ktorých 
bude poriadne zamotaný, ale stále 
bude mať možnosť vyvolať aspoň 
toľko pochybností, aby sa hlasova-
nie zvrátilo. Ak sa to niektorému 
hráčovi darí až priveľmi a získava 
priveľa hlasov, situácie by som 
smeroval tak, aby nastali pochyb-
nosti, či je naozaj vrahom.“

Reakcie sú jediným spôsobom, 
ktorým môže hráč začať scénu. 
Akými inými spôsobmi môže hráč 
zavádzať do hry miesta a vzťahy, 
ktoré sú v ročenke?

Primárne cez repliky: 
„Chodieva stále za Stevom Hartwi-
gom?“ 
„Stretol som ho v Karaoke Bowlin-
gu minulý piatok.“


