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Najlepší seriál, ktorý nebol natočený

O čom je táto hra
V tejto hre hráči vytvárajú a odohrávajú televízny 
seriál. Táto príručka obsahuje pravidlá pre vytvá-
ranie takéhoto seriálu spolu s hereckým obsade-
ním, prostredím a pomyselnými kulisami a pre 
odohratie príbehu spôsobom seriálových dielov.

Na každom stretnutí, v ktorom hráte túto hru, 
spolu s hráčmi vytvárate jeden diel fiktívneho se-
riálu, ktorý sa v danej chvíli ,,akože“ vysiela. Je-
den z hráčov je producent, ktorý je zodpovedný za 
vedľajšie roly a prípadných hlavných záporákov. 
Okrem toho prináša do hry nepriazne a prekážky, 
s ktorými sa môžu potýkať a na ktorých sa môžu 
rozvíjať hlavné postavy. Ostatní hráči sú zodpo-
vední za hlavné postavy a rozhodujú za ne v situá-
ciách, ktoré sa vyskytnú v danom dieli seriálu. Ko-
niec jedného herného stretnutia zodpovedá koncu 
jedného dielu a to vrátane fiktívnych záverečných 
titulkov a znelky.

Obsah a dej epizódy je na dohode hráčov. 
Dobrá epizóda sa zvykne venovať jednej význam-
nej situácii, ktorá má vplyv na celé obsadenie a 
popri tom rieši individuálne výzvy a problémy pre 
jednotlivé postavy - čiže osobné problémy, strach, 
traumy a iné nepríjemné situácie. Najzaujímavejšie 
postavy v seriáli bývajú málokedy dokonalé a väč-
šinou majú (tak ako ostatní) množstvo osobných 

ťažkostí. Filmová hviezda Lucia môže byť na seba 
prehnane pyšná, čo ju privádza do nepríjemnos-
tí. Bývalý barman Viktor môže mať samovražed-
né sklony, pretože sa mu rozpadol vzťah. Takéto 
osobné záležitosti prinášajú do hry jednak kontrast 
s veľkými a všeobecnými výzvami, ktorým čelia 
postavy každý týždeň a jednak tvoria jadro a srdce 
tejto hry.

Príbehy, ktoré vytvoríte s použitím tejto prí-
ručky, budú samozrejme ovplyvnené druhom, 
žánrom a atmosférou seriálu. Ak chcete mať seri-
ál z policajného prostredia, epizódy sa budú týkať 
vyšetrovania a vnútorných vzťahov na oddelení. 
Seriál o lovcoch pokladov z tridsiatych rokov bude 
plný odhaľovania prastarých tajomstiev a potý-
kania sa s nebezpečenstvami v najrozmanitejších 
končinách sveta. Samozrejme, toto je len všeobec-
ný popis. Nie každá kriminálka sa musí v každom 
dieli venovať len hľadaniu stôp na mieste zločinu a 
pátraním po páchateľovi.

Napokon, všetky príbehy a dobrodružstvá sú 
hlavne o ľuďoch. Nevydarené manželstvo policaj-
ného vyšetrovateľa alebo nevyriešená minulosť ar-
cheológa sú tými prvkami, ktoré prilákajú divákov 
k ďalšiemu a ďalšiemu dielu a práve na ne sa za-
meriava táto hra.

„Viem, že to môže znieť čudne, ale mám pocit, že v televízii nemôžete 
zatajiť to, čím v skutočnosti ste.“

 — Robert Urich
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Čo budeme potrebovať pre hru
Najmenej dvoch hráčov, ale je lepšie, ak sú • 
minimálne štyria.
Niekoľko listov papiera alebo kópie karty pro-• 
tagonistu (nájdete ju na konci príručky)
Písacie potreby• 
Balíček hracích kariet• 
Pokerové žetóny, korálky, mince alebo niečo • 
podobné, čo budete používať ako počítadlo 
viacerých prvkov v hre.

Dva typy seriálov
Mnoho ľudí pozerá televíziu preto, že sa chcú cí-
tiť zaangažovaní do deja na obrazovke. Najlepšie 
televízne seriály však dávajú divákom súčasne via-
cero vecí, ktoré ich môžu zaujať. Vo väčšine prípa-
dov to dosiahnu cez postavy, ktoré sa menia a sú 
dynamické. Seriály, ktoré to neponúkajú, sa stanú 
stereotypnými a predvídateľnými už po niekoľkých 
prvých epizódach. Postavy v nich sú prevažne sta-
tické a veci, s ktorými sa stretávajú, im nedávajú 
príležitosť sa zmeniť a niekam sa posúvať. Dôraz 
je potom kladený len na samotný priebeh deja, ale 
je známe, že vymyslieť zakaždým neopozeraný dej 
je naozaj náročné.

Iným druhom sú seriály, kde majú postavy 
medzi sebou množstvo zložítých vzťahov, prechá-
dzajúcich neustálymi zmenami. Diváci tak majú 
príležitosť sledovať viacero významných elemen-
tov naraz. Ak pozeráte seriál z nemocnice, chce-
te vedieť viac než len to, či sa doktorom podarí 
zachrániť pacienta. V kriminálke vás nezaujíma 
len to, či páchateľa nájdu alebo nie. Zaujímavejšie 
je to, či dvaja bývalí partneri dokážu opäť chvíľu 
spolupracovať, či sa otec dokáže preniesť ponad 
odcudzený vzťah so svojim synom, či sa lekárka 
dokáže vysporiadať so smrťou pacienta alebo či si 
policajt-zelenáč dokáže vybudovať vlastné sebave-
domie. Ktorý druh seriálov sa vám páči viac?

Nižšie uvedené seriály sú presne príkladom 
tohto druhého druhu. Obsahujú mnohopočetné 
vzťahy medzi postavami a v každej epizóde je mož-

né vidieť viacero prekážok a problémov, s ktorými 
sa postavy vysporiadávajú.
Alias. Hlavnou postavou je Sydney Bristow, kto-
rá musí čeliť viacerým osobným problémom a vý-
zvam. Prvá sezóna sa zameriava na to, ako sa jej 
práca dostáva do konfliktu s osobným životom. 
Nikomu nemôže prezradiť, čo v skutočnosti robí, 
nemôže sa spojiť so svojim otcom a nedarí sa jej 
nadviazať romantický vzťah s mužom, po ktorom 
túži. V druhej sezóne prejde dôraz na jej vzťah s 
rodičmi a hlavne s matkou. To predstavuje výcho-
disko pre rýchle a krátke príbehy a ukazuje všetky 
postavy v dôležitých a prepletených vzťahoch.
Angel. Na prvý pohľad je tento seriál o skupine 
lovcov príšer, ale v skutočnosti ide o hľadanie vy-
kúpenia, či oslobodenia sa z problémov. V každom 
dieli je možné vidieť jedného netvora, ktorý (a to 
hlavne v prvých sezónach) predstavuje metaforu 
niečoho, s čím zápasí niektorá z postáv. Angel sa 
snaží odčiniť svoje skutky, Wesley bojuje s pocit-
mi nedostatočnosti a Cordelia sa snaží nájsť svoju 
pravú vnútornú silu.
Battlestar Galactica. Ako autor považujem 
tento seriál za jednoznačne najlepší televízny seri-
ál, ktorý bol kedy natočený. Bodka. Kríza, ktorej 
čelia postavy, predstavuje ťažný prvok, cez ktorý 
preskúmavame osobnosti a vzťahy medzi nimi. 
Spolutvorca David Eick sa vyjadril, že „význam-
nou vecou v seriáli nie je len samotná vonkajšia 
hrozba, ale aj to, ako sa prevráti naruby a stane sa 
hrozbou vnútornou, popri čom sa nás snaží rozlo-
žiť opäť nie zvonku, ale zvnútra.“
Buffy, lovkyňa upírov (Buffy, Vampire Slay-
er). Tento seriál je pekným príkladom spojenia 
„príšery týždňa“ s osobnými problémami jednot-
livých postáv. Buffy samozrejme každý týždeň 
zachráni svet, ale na úkor toho, že sú jej často 
odopierané pohodlia a bežné veci z normálneho 
života. Má priateľov, ktorí bojujú po jej boku, ale 
napriek tomu má v skutočnosti často pocit odcu-
dzenia. A jej priatelia naviac musia čeliť aj svojim 
vlastným vonkajším i vnútorným problémom.
Zúfalé manželky (Desperate Housewives). 
Geniálny príklad prepojenia všetkých postáv po-
mocou záhadnej udalosti, ktorá ich všetky ovplyv-
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ní. Každý diel je zmesou vážnych a humorných 
prvkov v spojení s individuálnymi situáciami jed-
notlivých postáv, ich vzájomných vzťahov a záha-
dy okolo smrti jednej z nich. Všetkých päť žien 
bojuje s mnohými osobnými prekážkami. Každý 
týždeň tak dostanete dávku napätia, romantiky, 
zrady, vraždy, drsného humoru a ešte niečoho na-
viac.
Felicity. Seriál sa zameriava hlavne na citový ži-
vot hlavnej postavy, ale rovnako je v ňom veľký 
kus života v skupine ľudí, pretože svet Felicity je 
tvorený hlavne jej vzťahmi. Felicity, Noel, Ben, 
Elena, Julie, Sean a Megan sa jednotne snažia zis-
tiť, kým naozaj sú, pričom prechádzajú rozchodmi, 
vzťahmi, problémami s rodičmi, nepriateľstvom, 
skúškami, sexuálnymi skúsenosťami, láskou a od-
danosťou. Je to príklad výnimočnej drámy založe-
nej na postavách, ktorá sa páči širokému publiku.
Firefly. Zo všetkých seriálov, ktoré uvádzame v 
tomto zozname, je Firefly asi najlepším príkladom 
obsadenia zobrazujúceho jeden kolektív. Mal je 
síce kapitánom, ale na obrazovke sa nevyskytuje 
viac než ostatní. Každá postava má svoj osobný 
príbeh a epizódy naznačujú viacero možností, kto-
rými sa môže vyvíjať. Zostanú Zoe a Wash spolu 
šťastní? Čo sa dozvieme o kazateľovej tajomnej 
minulosti? Nájde doktor spôsob, ako vyliečiť svoju 
sestru? Tieto osobné príbehy sú protipólom cel-
kového príbehu ľudí, ktorí sa snažia prežiť každý 
ďalší deň.
Ženy z rodu Gilmorovcov (Gilmore Girls). 
Tento seriál je známy svojimi sympatickými a uve-
riteľnými postavami riešiacimi problémy, s ktorými 
sa ľahko dokážete stotožniť. Trojica starej mamy, 
mamy a dcéry pristupuje k problémom s ľahkosťou 
a humorom. V seriáli je možné vidieť všetky krásy, 
ťažkosti a smútky späté so vzájomnými vzťahmi 
postáv. Je to výborná komediálna dráma, ktorá 
ale nie je prehnane náročná.
Nezvestní (Lost). Dobre spracovaná dráma o 
prežití a ľudských vzťahoch, ktorá opisuje príbeh 
pasažierov lietadla havarovaného na ostrove v 
južnom Pacifiku. Na tomto príbehu sa mne ako 
autorovi páči premiešanie aktuálnych problémov 
postavy s prvkami z jej minulosti. Scenáristom sa 

podarilo pre stroskotancov vytvoriť viacero zau-
jímavých dobrodružstiev, ale čo sa mi páči ešte 
viac, sú osobné príbehy postáv.
Odpočívaj v pokoji (Six Feet Under). Postavy 
z tohto seriálu sú výbornými príkladmi zápasu s 
vnútornými problémami, ktoré pramenia hlavne 
zo strachu. Nate sa pokúša prekonať svoj strach 
zo záväzkov a chce sa naučiť dôverovať ľuďom. 
David sa obáva toho, ako prijme jeho homosexua-
litu rodina a popri tom jeho zápas s náboženstvom 
vedie až k sebapoškodzovaniu. Claire je na ceste 
k nájdeniu svojej identity. Tieto záležitosti sa vzá-
jomne prepletajú na pozadí prostredia, týkajúceho 
sa smrti a pohrebov.
Sports Night. Krátka séria od Aarona Sorkina, 
ktorá v podstate nebola o športe, je nádherným 
príkladom ľahkého seriálu, ktorý ale stále prinášal 
príťažlivé príbehy a postavy s komplexnými život-
mi. Rozvody, sexuálne násilie a starosť o prácu 
sa prelínajú s duchaplnými dialógmi a niekedy 
neohrabanými vzťahmi v prostredí spravodajskej 
televízie.
The Wire. Excelentná a nedocenená kriminál-
na dráma s prepracovanými postavami na oboch 
stranách zákona s talentovaným a rôznorodým 
obsadením. Omar, ktorého považujeme za jed-
nu z morálne najzložitejších postáv v televízii, trpí 
kvôli násilnej vražde svojho priateľa, s ktorým mal 
vzťah. Kuma a Daniels sa musia rozhodnúť medzi 
kariérou a rodinami a McNulty balansuje nad se-
bazničením tak, že tým dokáže získavať sympatie 
a pozornosť publika.

Kde je môj obľúbený seriál?
Okrem spomínaných seriálov existuje obrov-
ské množstvo ďalších, ktorými sa môžete pri 
hraní tejto hry inšpirovať. Uvedený zoznam 
nepovažujte za úplný – nie je totiž v ľudských 
silách vidieť všetky seriály, ktoré boli kedy vy-
tvorené. Množstvu ľudí sa páči CSI, mne sa 
ho však vidieť nepodarilo. Koniec-koncov, vy 
sami viete, čo sa vám páči najviac a určite by 
ste si našli svoje dôvody na to, prečo by práve 
váš seriál mal byť v zozname spomenutý.
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Ukážka hrania
Bežný večer, počas ktorého budete hrať túto hru, 
môže vyzerať tak, ako v nasledovnom príklade. 
Lucia, Tomáš, Jana, Peter a Viktor tvoria seriál, 
ktorý nazvali Šmelinári, rodinná dráma z dvadsia-
tych rokov.

Z ukážky vidieť, že hráči medzi sebou spolu-
pracujú, dodávajú si nápady a podporujú sa. Táto 
hra nie je o vyhrávaní ani o súperení. V takom 
Scrabble by bolo asi veľmi čudné, keby ste pomá-
hali súperom pri vymýšľaní slov. V tejto hre môžu 
postavy v príbehu medzi sebou súperiť (alebo si 
dokonca robiť napriek), ale hráči budú stále v hre 
spolupracovať.

Inými slovami, hru si môžete predstaviť v 
dvoch vrstvách. V prvej vrstve vytvárajú hráči spo-
ločný obraz toho, čo sa deje v príbehu. Kto v ňom 
vystupuje? Ako vyzerá scéna? O čom sú dialógy 
postáv? V druhej vrstve sa určí to, čo chcú dosiah-
nuť dôležité postavy a či sa im to podarí alebo nie. 
V prvej vrstve spolupracujú hráči, v druhej súperia 
postavy – niekedy medzi sebou, niekedy s vedľajší-
mi postavami a niekedy so sebou samým. V ukáž-
ke uvedenej vyššie chce Billy nájsť Roxy a jej pria-
teľov. Roxy chce svoje nové známosti ohúriť. Na 
prvý pohľad je jasné, že tieto ciele idú proti sebe, 
ale či už sa podarí dosiahnuť jeden alebo druhý, je 
dôležité to, že môžu prispieť k zábavnej hre.

Peter (producent) – „Myslím, že je načase, 
aby Jana dostala svoju scénu, nie?“

Tomáš – „Áno, posledná bola moja, takže na 
rade je Jana.“

Jana – „Super! A hneď mám aj nápad. Bude 
v nej Roxy a jej nové priateľky z horných de-
saťtísíc. Scénu chcem orientovať na charakter 
postavy. Mojím zámerom je pokúsiť sa na nich 
urobiť veľký dojem.“

Peter – „A kde sa to bude odohrávať?“

Jana – „Ups, zabudla som si premyslieť 
miesto.“

Lucia – „Čo takto ilegálny bar1? Možno sa chce 
pred nimi vytiahnuť tým, že sa vyzná v takýchto 
cool miestach, o ktorých nevie každý?“

Viktor – „Veď už z domu zmizla potajme len 
preto, aby sa s nimi mohla stretnúť, takže bude 
len dobré vybrať sa na miesto s príchuťou zaká-
zaného ovocia.“

Jana – „Super, to sa mi páči! Takže v bare.“

Peter – „Beriem. Začnime s tým, že ste niekde 
vnútri, už popíjate a počúvate nejakú miestnu 
kapelu. Tvoje nové priateľky sú ešte trochu od-
merané, čiže sa ti ešte nepodarilo na nich urobiť 
taký dojem, ako si chcela.“
1  V angličtine slangovo označovaný ako speakeasy.

(Všimnite si, že Peter niekedy nerozlišuje medzi 
Janou a jej postavou Roxy. Ak ju osloví ako 
„ty“, je to úplne bežné. Mnoho hráčov má vo 
zvyku hovoriť o svojej postave ako o sebe. Na-
príklad namiesto „moja postava odchádza“ ho-
voria „odchádzam“.)

Jana – „Hmm, Roxy by mala vymyslieť niečo 
extravagantné. Čo keby...“

Tomáš (smejúci sa) – „Počkajte! Mám ná-
pad!“

Viktor – „Ha! Ja tiež, ale choď prvý.“

Tomáš – „Míňam bod popularity a chcem, aby 
na scénu vstúpil Billy. Rodina vie, že Roxy ušla 
a Billy sa ju vydal hľadať.“

Lucia – „Takže jej šestnásťročný brat ju nájde 
v ilegálnom bare s priateľkamii, ktorých chce 
ohúriť? To sa mi celkom páči.“

Jana – „No nápad je to dobrý, ale ja nechcem 
vidieť Roxy chytenú pri čine!“

Peter – „Nuž, toto vyzerá ako konflikt. Podajte 
mi karty.
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Čo je čo v pravidlách
V tejto časti uvidíme krátky popis pravidiel, ktoré 
sa používajú pri hraní. Podrobnejšie pravidlá budú 
uvedené neskôr.
Hráči. Každý, kto sa zúčastňuje na hraní tejto 
hry je hráčom. Každý hráč v hre je zodpovedný 
za niektoré prvky v príbehu. Každý hráč okrem 
producenta (pozri nižšie) ovláda jednu z hlavných 
postáv (protagonistu) a má právo určovať jej moti-
vácie a rozhodnutia. Hráči môžu prispievať do hry 
detailami týkajúcimi sa vedľajších postáv, prostre-
dia a ostatných prvkov príbehu. Ak budú v tých-
to pravidlách spomenutí „hráči“ a „producent“, 
predpokladajte, že „hráči“ znamenajú všetkých 
účastníkov okrem producenta (ak pravidlá neuve-
dú inak).
Producent. Producent je hráč so špeciálnymi 
zodpovednosťami. Je to niečo ako bankár v Stáv-
kach a dostihoch, ibaže jeho právomoci sú trochu 
odlišnejšie a širšie. Producent si nevyberá hlavnú 
postavu. Namiesto toho zavádza do hry protiv-
níkov a prekážky, na ktoré musia postavy v hre 
reagovať. Okrem toho by mal hráčom radiť, pod-
porovať ich a riešiť prípadné nejasnosti.
Protagonista. Protagonisti sú hviezdami seriá-
lu. Predstavujú postavy, ktoré sa tešia najväčšej 
pozornosti publika. Sú to tí, ktorých chcú diváci 
vidieť radovať sa, víťaziť a byť úspešnými. Istým 
spôsobom sú protagonisti jedným z hlavných prv-
kov, okolo ktorých sa točí hra, takže pravidlá sa 
poväčšine týkajú práve ich.

V hre má každý hráč zodpovednosť za jedné-
ho protagonistu.
Epizóda. Epizóda v tejto hre zodpovedá jedné-
mu hernému sedeniu. Zakaždým keď sa stretnete 
s priateľmi a odohráte jednu hru, vytvoríte jednu 
epizódu seriálu.
Scéna. Každá televízna epizóda pozostáva z via-
cerých scén a takisto každé hranie možno rozdeliť 
na scény, ktoré môžu byť navrhnuté ktorýmkoľvek 
z hráčov. Scéna je výsek hry, ktorá sa koná v kon-
krétnom prostredí (napr. v jednej miestnosti, na 
diaľnici a podobne) a mala by pokryť konkrétne 
zámery a ciele, ktoré chce v nej hráč dosiahnuť. 

Príkladmi zámerov môžu byť „získať viac informá-
cií o mužovi“, „naháňať ujdeného väzňa“ alebo 
„urobiť dobrý dojem na starostu“.
Konflikt. Konflikt v tejto hre predstavuje situáciu, 
v ktorej sa má na želanie protagonistu stať nie-
čo dôležité. Ak v hre nastane konflikt, hráč musí 
oznámiť, čo protagonista chce dosiahnuť. Balíček 
kariet potom určí výsledok konfliktu a hráča, ktorý 
ho môže opísať.
Dejová línia. Tie najzaujímavejšie postavy nie sú 
nikdy dokonalé. Čelia osobným výzvam a prob-
lémom, napr. pomste, vykúpeniu, sebaničeniu, 
nefungujúcim vzťahom alebo nedostatku dôvery. 
Uprostred veľkých kríz a hrozieb pre holý ľudský 
život sú osobné problémy tým, čo situáciu ešte 
zhoršuje. Zmarenie zloduchových diabolských plá-
nov je určite náročnejšie, ak vieme, že hrdina musí 
bojovať s rozpadajúcim sa manželstvom.

Aby sa zdôraznil význam týchto ľudských prob-
lémov, táto hra používa techniku dejových línií. 
Každý protagonista má osobnú dejovú líniu, ktorá 
sleduje vývoj jeho vnútorných záležitostí v rámci 
viacerých epizód. Dejová línia by mala obsahovať 
zdroj alebo príčinu osobných problémov a význam-
nosť týchto problémov v jednotlivých epizódach.
Popularita. Popularita je zásoba bodov, ktoré 
môžu hráči používať na to, aby pomohli protago-
nistom (buď svojim vlastným alebo cudzím) uspieť 
alebo zlyhať v dramatických situáciách. Hráči 
môžu získavať popularitu počas hry ako odmenu 
za prvky, ktoré oživia alebo zatraktívnia hru. Pou-
žívaním popularity môžete niekedy tiež zvýšiť pro-
ducentov rozpočet.
Rozpočet. Rozpočet je zásoba kariet, ktoré môže 
producent používať na sťažovanie dramatických 
situácií, v ktorých sa nachádzajú protagonisti. Pro-
ducent začína s istým pevným rozpočtom a môže 
ho zvyšovať, ak hráči používajú body popularity.
Rysy. Rysy sú prvky, ktoré popisujú hrdinské 
vlastnosti postavy. Keďže žiadne dve postavy nie 
sú rovnaké, hra používa rysy na to, aby zvýraznila 
dôležité odlišnosti. Policajt-veterán bude hrdinom 
v inom zmysle než profesionálny cvičiteľ psov. Po-
licajt-veterán je dobrým príkladom rysu. Rovnako 
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aj cvičiteľ psov. Oba rysy pomáhajú príslušným 
postavám uspieť pri dosahovaní ich cieľov.

Rysy v tejto hre možno rozdeliť do dvoch sku-
pín: charakteristiky a prepojenia. Nemajú popísať 
úplne všetky schopnosti protagonistu, ale majú 
obsahovať len tie, v ktorých je protagonista výni-
močný. Policajný veterán môže vedieť variť a jazdiť 
na koni, ale to nie to, čím priťahuje divákov k ob-
razovkám. Rysy majú pokrývať oblasti, v ktorých 
je protagonista výrazný alebo odlišný od ostatných 
postáv a teda tým sa divákom páči.
Charakteristiky sú rysy, ktoré popisujú prota-
gonistove znalosti, zručnosti, vedomosti, špeciál-
ne schopnosti, minulosť a všeobecné vzdelanie. 
Charakteristikami môžu byť povolania, kultúrne 
pozadie (napr. národnosť, či rasa), presvedčenie 
a viera a pod.
Prepojenia predstavujú vzťahy, ktoré má postava 
s vedľajšími postavami v seriáli. Tieto ostatné po-
stavy môžu protagonistovi pomáhať svojimi zna-
losťami, schopnosťami a zdrojmi.

Hráč môže používať protagonistove rysy na 
zvýšenie šance úspechu v situácii, v ktorej daný 
rys používa. Ak niekto robí výskum a je profeso-
rom na dôchodku, môže mu to v istých situáciách 
pomôcť. (Ak je však automechanikom, tak zrejme 
nie.) Protagonista s charakteristikou „profesor“ 
môže použiť tento rys na to, aby sa pomocou vý-
skumu dozvedel to, čo chce vedieť.
Každý rys môže byť použitý týmto spôsobom v 
danej epizóde toľkokrát, aká je dôležitosť prísluš-
nej postavy (pozri nižšie). Ak už bol počet použití 
vyčerpaný, musí hráč spoločne s každým ďalším 
využitím tohoto rysu spotrebovať naviac aj jeden 
bod popularity.
Dôležitosť postavy. Dôležitosť postavy pred-
stavuje významnosť postavy v danej epizóde a 
používa sa pri vyhodnotení konfliktov. Pohybuje 
sa medzi jedným a troma bodmi, pričom v každej 
epizóde je iná a určuje počet kariet, ktoré hráč 
získa pri konflikte. Podľa toho, aké karty hráč do-
stane, môže vyrozprávať protagonistove úspechy 
a zlyhania v danej scéne.

V tejto hre sa počet získaných kariet hráčov 
neurčuje na základe sily či zručnosti postavy. Na-

miesto toho hra prideľuje karty na základe dôleži-
tosti a prínosu postavy k príbehu, pretože často 
platí, že príbeh je dôležitejší než schopnosti. Ak 
má postava v danej epizóde vysokú dôležitosť, 
hráč získa viac kariet. A naopak, ak je dôležitosť 
nižšia, hráč dostane kariet menej.



Vytvárame seriál

Pred začiatkom samotného hrania by ste si mali 
vyhradiť minimálne hodinu času na prípravné prá-
ce k seriálu. To je v súlade s tvorbou skutočného 
televízneho seriálu. Jeden z hráčov zvyčajne do-
stane prvotný nápad a predloží ho hráčom: „Mám 
takýto nápad na hranie. Chcete sa pridať?“ Ostat-
ní hráči môžu odpovedať rozlične: „Neviem, 
mohlo by sa to odohrávať v dvadsiatych ro-
koch? Milujem atmosféru príbehov z toho 
obdobia.“ A tým začne diskusia o 
hre. Predstavte si, že ste v zasadacej 
miestnosti televízneho štúdia. Spíšte 
nápady na papier. Uvarte si čaj alebo 
kávu. Vyhrňte si rukávy.

Použite brainstorming a ne-
zavrhujte žiaden nápad. Sadnite 
si a povedzte každý svoj názor na 
to, čo si v hre želáte mať a ako si 
ju predstavujete. Nebojte sa naho-
diť akýkoľvek vlastný nápad. Toto 
nie je hra, v ktorej jeden hráč vyhlási 
„Idem hrať XYZ a ak súhlasíte s mojimi 
podmienkami, môžete sa pridať.“ Seriál 
je vytváraný celou skupinou, nie jedným 

človekom. Prineste niekoľko svojich nápadov, ale 
netrvajte silou-mocou na svojom názore.

Producent
Dohodnite sa na tom, kto v skupine bude produ-

centom. Úloha producenta je odlišná od 
úloh ostatných hráčov a keď sa na ňom 
dohodnete, bude producent prostred-

níkom a usmerňovačom ďalšej 
tvorby. Producent môže získavať 

od hráčov nápady, posúvať 
veci dopredu a starať sa o to, 
aby všetci hráči boli na rov-
nakej vlne a hrali takú hru, 
akú si predstavujú.

Počas epizódy je pro-
ducentovou hlavnou úlohou 

vytváranie opozície pre protago-
nistov. Tou môžu byť krízy, mo-

rálne dilemy a čas od času starý 
dobrý „záporák“. Producent by sa 
mal súčasne starať o podnety pre 
jednotlivé dejové línie postáv, za-

Istým spôsobom som sa žartovne zamýšľal, ako by to vyzeralo, keby 
bola Felicity najatá CIA. To by prinieslo obrovskú kopu nápadov, ktoré 
by sme mohli zrealizovať. Lenže vo Felicity by to nešlo, čiže mi napadlo, 

že by sme mohli urobiť úplne nový seriál.
— J. J. Abrams, Producent, Alias
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pájať do hry prvky, ktoré si hráči v nej želajú mať a 
hrať za vedľajšie postavy. Producent má pomerne 
veľký vplyv na chod hry, ale väčšinu času ho preja-
vuje drobnými posunmi a postrkávaním. Niekedy 
sa jeho vplyv môže prejavovať významným a dô-
ležitým spôsobom, ale hráči by ho nemali vnímať 
ako jediného hráča, ktorý je zodpovedný za priná-
šanie prvkov a elementov do hry.

Ja mám byť producentom?
Hráči väčšinou sami cítia, či je úloha producen-
ta pre nich tá pravá. Ak máte pocit, že vám sedí 
hranie viacerých rolí, radi posúvate hru dopredu 
a páči sa vám zapájanie ostatných do hry, ak radi 
reagujete na nápady a ste tvoriví a pohotoví, úlo-
ha producenta je pre vás ako stvorená.

Nemajte obavy z toho, že producent je zodpo-
vedný za vytváranie celého príbehu a všetkých de-
jových línií, alebo že musí tráviť hodiny prípravou 
na hru. To vôbec nie je pravda!

Túto hru možno hrať aj s minimálnou alebo 
žiadnou prípravou. Úloha producenta by mala byť 
zábavná a nemala by sa stať nútenou povinnos-
ťou.

Producentova právomoc
Táto hra je veľmi demokratická, pretože každý 
účastník má takmer rovnaké práva. Množstvo 
pravidiel necháva priestor na vlastný výklad. Ak 
nastane v hre nejasnosť, je vhodné ju vyriešiť vzá-
jomnou dohodou hráčov. Niekedy však vznikne 
situácia, že hra sa začne vliecť. V tom prípade má 
producent právo urobiť rýchle rozhodnutie a po-
sunúť ním veci dopredu. Rozhodnutie je možné 
predebatovať neskôr, ale v tomto prípade je pro-
ducent tým, kto má právomoc zmeniť pravidlá.

Rozpočet
Veľkosť rozpočtu, ktorý má producent pre daný 
seriál, závisí od súčtu dôležitosti postáv. Rozpo-
čet pre každú epizódu je rovný dvojnásobku súčtu 
dôležitosti všetkých postáv plus 3. Ak teda máte 

troch protagonistov, ktorých dôležitosť v konkrét-
nej epizóde je 2, 3 a 1, rozpočet pre túto epizódu 
bude

2 × (2 + 3 + 1) + 3 = 15

Táto rovnica sa môže zdať na prvý pohľad kom-
plikovaná (a čudná), ale bola určená tak, aby dala 
producentovi tú správnu mieru právomoci vytvá-
rať postavám v príbehu prekážky.

Premisa
Každý seriál je o niečom. To niečo by ste mali 
vedieť vyjadriť jednou vetou. Sú postavy agenta-
mi FBI, ktorí odhaľujú mimozemskú konšpiráciu? 
Sú členmi posádky vesmírnej lode, ktorá prepra-
vuje po galaxii nelegálny tovar? Sú gangstrami z 
dvadsiatych rokov? To všetko sú príklady premisy 
seriálu. Jej určenie by malo byť prvým krokom pri 
príprave hry. Niektorý z hráčov môže samozrejme 
priniesť do hry svoj vlastný úvodný nápad, ale pri 
konečnom rozhodnutí by mali mať všetci rovnakú 
váhu.

Jedna seriálová sezóna v tejto hre by mala 
mať 5 alebo 9 epizód. (Vieme, že tieto čísla opäť 
vyzerajú „z brucha“, ale vychádzajú zo skúseností.) 
Väčšina skupín sa radšej blíži k piatim dielom, ale 
počet vašich epizód bude závislý na počte hráčov 
a na tom, aký seriál chcete vytvoriť. Menší pomer 

Premisa: Šmelinári
Lucia, Tomáš, Jana, Peter a Viktor sa roz-
hodli hrať túto hru. Peter sa rozhodol byť pro-
ducentom.
Dohodli sa, že ich seriál sa bude volať Šmeli-
nári, a bude to dráma z dvadsiatych rokov v 
čase prohibície. Dej sa odohráva v Milwaukee 
v Spojených štátoch, a týka sa rodiny zapo-
jenej do pašovania nelegálneho alkoholu cez 
kanadské hranice.
Hráčov je päť a plánujú urobiť päťdielny seriál. 
Pomer hráčov a epizód je teda 1:1. To zna-
mená väčší dôraz na vývoj a drámu postáv, čo 
sa všetkým zúčastneným veľmi páči.
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hráčov a epizód znamená väčší dôraz na dramatic-
ký príbeh postáv.

Dohody a konvencie
Každý seriál pozostáva z dejového pozadia, ktoré 
je tvorené miestom a často aj časovým obdobím, 
v ktorom sa odohráva. Divoký Západ, Paríž na za-
čiatku 17. storočia, vesmírna stanica v budúcnosti. 
Ak máte vymyslenú premisu, táto časť by nemala 
byť zložitá. Ale predtým, než budete pokračovať, 
by ste si mali so spoluhráčmi spoločne premyslieť 
a predebatovať niekoľko dôležitých detailov, ktoré 
by ste chceli alebo nechceli v hre vidieť. Nestrá-
cajte čas prílišnými podrobnosťami, skôr sa venuj-
te tomu dôležitému z vašich predstáv. Ak hráte v 
dvadsiatych rokoch, na ktoré z prvkov daného ob-
dobia chcete klásť dôraz? Jazz, možno prohibícia 
(ak sa dej odohráva v Spojených štátoch), alebo 
povojnová nálada v spoločnosti?

Rovnako dôležité je dohodnúť sa na tom, 
čo takmer určite v hre vidieť nechcete. Ak hráte 
Divoký západ, možno vám nie je jasné, či a ako 
chcete zobraziť Indiánov. Možno vôbec nechcete 
mať v hre nadprirodzené javy. Nech každý opíše 
svoju vlastnú predstavu. Táto hra by mala v sebe 
obsahovať to, čo by ste si v nej želali mať. Možno 
sa v nej neobjaví všetko, ale to je otázka kompro-
misu a dohody.

Atmosféra a nálada
Dve televízne relácie s rovnakými premisami a de-
jovým pozadím nemusia byť vždy rovnaké (aj keď 

sa to niekedy nezdá). Porovnajte Gilligan‘s Island1 
a Nezvestných a nájdete množstvo odlišných prv-
kov. Je atmosféra ľahká a komediálna? Alebo 
temná, vážna a hĺbavá? Dokážu postavy urobiť 
nemožné alebo sú obmedzené svojimi schopnos-
ťami a krutým prostredím? Ak majú mimoriadne 
schopnosti, sú v tom odlišní od ostatných? Je v 
seriáli množstvo hlášok a hlbokých dialógov? Ak 
by ste váš seriál naozaj natáčali, ako by to vyzera-
lo? Aká by bola hudba – ťažká symfonická alebo 
veselá?

Všetko toto tvorí náladu a atmosféru seriálu. 
Možno vám spočiatku nebude hneď všetko jas-
né, ale predtým ďalším pokračovaním by ste mali 
mať aspoň všeobecnú predstavu. Čím viac si všet-
ko ujasníte, tým ľahšie sa vám bude hrať. Okrem 
toho, stanovenie atmosféry má veľmi veľký vplyv 
na osobné problémy protagonistov. Ak má každý 
protagonista premyslený problém, ktorý je kom-
plexný, hlboký a preskúmava možnosti mysle a 
morálne dilemy a jeden z hráčov chce riešiť ne-
náročné a komické problémy, hra môže pôsobiť 
trochu ťažkopádne2.

1  Komediálny seriál z roku 1964, v ktorom 7 rozličných 
ľudí stroskotá po búrke na tropickom ostrove.
2  Často sa stáva, že hráč, ktorý chce riešiť veci ľahkým a 
veselým spôsobom, stiahne smerovanie celej hry ku komé-
dii, ba až fraške. To môže byť v značnom spore s očakáva-
niami ostatných hráčov, ktorý chcú naozaj riešiť komplexné 
problémy na úkor uvoľnenej zábavy.

Dohody a konvencie: Šmelinári
Skupina sa dohodla, že Šmelinári budú obsa-
hovať len prvky, ktoré sú vhodné pre odvysie-
lanie v televízii. Budú hrať vo Viktorovom byte 
a keďže Viktor má doma svoje deti, nebudú 
chcieť žiadne vulgarizmy. Jana chce, aby sa 
rasové záležitosti tej doby riešili veľmi citlivo. 
Tomáš chce, aby násilie v seriáli nebolo prvo-
plánové a nezmyselné, čo zodpovedá brutalite 
organizovaného zločinu počas prohibície.

Atmosféra a nálada: Šmelinári
Hráči sa dohodli na tom, že Šmelinári budú 
pomerne vážnou a serióznou drámou. Čas od 
času sa nebránia odľahčujúcim momentom, 
ale prevažne by sa mala týkať komplikova-
ných rodinných vzťahov.

Seriál by mal byť o bežných ľuďoch a teda 
sa v ňom nebudú vyskytovať žiadne fantastic-
ké prvky alebo javy, ktoré by boli náročné na 
skutočný rozpočet pre ich zložitosť.
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Osoby a obsadenie
Každý seriál potrebuje obsadenie, čiže hlavné po-
stavy, na ktoré budú dozerať jednotliví hráči. Tieto 
hviezdy seriálu budú v pravidlách označované ako 
protagonisti. Sú dôležitejšie než ostatné postavy a 
z hľadiska herných pravidiel budú mať početnejšie 
a širšie schopnosti. Každý hráč okrem producenta 
si musí vytvoriť jedného protagonistu, za ktorého 
osobnosť a rozhodnutia (a celkový príbeh) bude 
zodpovedný.

Náčrt postavy
Protagonisti v tejto hre sú na jednej strane hrdin-
skí, ale na druhej strane nedokonalí. Majú vlastné 
záujmy a potreby, ktoré sú často v konflikte s cieľ-
mi skupiny. Nikdy sa nepýtajú, či sú schopní za-
chrániť situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Otázka je, 
ako sa v nej prejavia ich osobné záležitosti a čoho 
sa budú musieť vzdať pre to, aby uspeli.

Na druhej strane nezabúdajte na to, že v hre 
napodobňujete televízny seriál, v ktorom by malo 
mať spoločné vystupovanie postáv nejaký zmysel. 
Ak hráte kriminálku, bolo by nudné a nelogické, 
keby každý policajt bol rebelom, ktorý neuznáva 
pravidlá ani nadriadených. Osobnosť, motivácie 
a minulosť sú rovnako dôležité ako schopnosti a 
zručnosti protagonistu a skupina by ich mala spo-
ločne prebrať a zvážiť. Váš seriál potrebuje posta-
vy, ktoré sú zaujímavé a dokážu medzi sebou fun-
govať tak, že sa na ne dá pozerať každý týždeň. 
Kto z obsadenia dokáže vychádzať s ostatnými a 
ako dobre? Majú niektorí protagonisti spoločnú 
minulosť? Sú medzi niektorými názorové rozdiely 
alebo problémy vo vzťahoch?

Všetci hráči vrátane producenta by mali vytvá-
rať obsadenie spoločne. Niektoré hry skupinovú 
tvorbu postáv len odporúčajú, ale tuto je to priam 
nutnosť. Ak máte hráčov, ktorí sa prejavujú viac 
než ostatní, nedovoľte im pretláčať svoje nápady 
na úkor tých druhých. Veľmi ľahko sa totiž môže 
stať, že niektorý z takýchto hráčov sa nadchne 
pre nejakú myšlienku a následne ňou prevalcuje 
ostatných. Tvorba postáv nemá byť súťažou a pre-

to dbajte na to, aby mal každý približne rovnaký 
priestor pre vyjadrenie a možnosť podeliť sa so o 
svoje názory.

Keď má každý hráč hotový náčrt postavy, je 
správny čas na niekoľko vedľajších poznámok o 
protagonistovi: vonkajší vzhľad, osobnosť, spôsob 
reči, niekoľko informácií o minulosti a pozadí po-
stavy atď.

Vytvárať podrobný životopis protagonistu nie 
je potrebné, ale ak chcete, môže vám to pomôcť. 
Pre začiatok sa stačí zamerať na jeho najvýznam-
nejšie stránky, ktoré ho odlíšia od ostatných, uro-
bia ho zaujímavým a netradičným a hlavne budú 
tvoriť náplň a inšpiráciu pre samotné hranie. Načo 
míňať dobré nápady na písanie životopisu na za-
čiatku seriálu, keď môžete s lepšími nápadmi prísť 
počas jednotlivých epizód?

Dejová línia
Tento týždeň uvidíte ďalšieho záporáka, ktorého 
hlavným poslaním je zničiť svet. Je to však to, čo 
vašu postavu trápi a ohrozuje najviac? V seriáloch, 
ktoré sa snaží táto hra napodobniť, sú osobné ži-
voty postáv často dôležitejšie, než všeobecné a 
všetko ovplyvňujúce hrozby, ktorým majú postavy 
čeliť. Navyše, tieto hrozby často slúžia na to, aby 

Náčrty postáv: Šmelinári
Všetci protagonisti seriálu budú členmi jednej 
rodiny, ktorú tvorí ovdovený otec a tri deti.
Lucia hrá Jamesa, čiže otca. Je to mrzutý a 
odcudzený muž, hlava biznisu. Tiahne mu na 
päťdesiat a vyzerá ako človek, ktorý je zodra-
ný životom.

Viktor hrá Roberta, staršieho syna, ktorý je 
vyznamenaným hrdinom vojny. Má niečo cez 
20 rokov, je tichý a vážny ako jeho otec.
Jana hrá dcéru Roxy, ktorá sa chce dostať do 
vyššej spoločnosti. Má 19 alebo 20.

Tomáš hrá Williama (prezývaného Billy), 
mladšieho syna, ktorý žiarli na svojho hrdin-
ského brata a chce si získať rešpekt u svojho 
otca. Má 16 a je strojcom mnohých problé-
mov.
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práve zvýraznili a podčiarkli vnútorné problémy 
postáv. Zavrhne protagonista svoju rodinu a milo-
vaných, aby sa mu podarilo priviesť zločinca pred 
súd?
Osobné príbehy protagonistov sú reprezentované 
pomocou pravidlového nástroja zvaného dejová 
línia. Tá slúži na sledovanie a evidovanie prota-
gonistovho zápasu s problémami počas sezóny. 
Okrem toho sa používa na rozdelenie vhodného 
počtu pozornosti medzi protagonistov v jednotli-
vých epizódach. Dejové línie sú príležitosťou pre 
hráča zmeniť smerovanie svojej postavy a ovplyv-
ňovať tak nimi charakter celého seriálu.

Dejová línia postavy sa skladá z dvoch súčastí: 
osobného problému a dôležitosti postavy.

Osobný problém

„Mami, prečo sa niekto zabi-
je?“

„Nuž, niektorí ľudia sú takí 
nešťastní, že si myslia, že je 
to jediný spôsob riešenia ich 

problémov.“

„Ale pani Youngová vyzerala 
stále šťastná.“

„To je pravda. Ale niekedy 
ľudia vyzerajú navonok úpl-

ne inak, než vo vnútri.“

„Aha, čiže ockova frajerka, 
čo sa stále smeje a hovorí 

len samé pekné a dobré veci, 
je vo svojom vnútri strašná 

krava?“

„To slovo sa mi nepáči, ale 
inak máš pravdu, Julie.“

— Julie a Susan, Zúfalé manželky

Osobný problém je najvýraznejšia a najvýznamnej-
šia charakteristika protagonistu. Predstavuje to, s 
čím postava najviac zápasí. Nie je to len záporná 
vlastnosť osoby, ale aj prvok, ktorý ukazuje sprá-
vanie a prejavovanie sa postavy a jej zmýšľanie o 
sebe. Cez osobné problémy majú hráči možnosť 

vidieť a preskúmavať zložitosť protagonistu, ktorá 
by možno inak zostala skrytá pod povrchom.
Presný postup na vytvorenie čo najlepšieho osob-
ného problému je založený na hľadaní niečoho, čo 
vám dá pokiaľ možno najširšie možnosti skúmania 
vecí, ktoré vás zaujímajú. Táto zásada platí pre 
všetky rozhodnutia, ktoré urobíte pri tvorbe posta-
vy. Ak by sme si predstavili túto hru ako súťaživú 
čiže niečo ako Scrabble alebo Monopoly, otázka 
by bola: „Čo mám urobiť pre to, aby som vyhral?“ 
Ale táto hra nie je o víťazoch a porazených, ale o 
tom, aby sa všetci spoločne bavili. Často sa môže 
stať, že výberom rysov a náčrtov, ktoré urobia 
postavu slabou alebo zraniteľnou, dáte príležitosť 
oveľa väčšej zábave a dostanete z hry viac.

P r í k l a d y  o s o b n ý c h  p ro b l é m ov
Skutočný televízny seriál zvykne mať v každej 
sezóne väčší počet epizód (najviac ich býva 23), 
počas ktorých sa vyvíja dejová línia postavy. Jed-
na postava môže mať v tomto prípade aj viacero 
osobných problémov. Vezmime si napr. Jacka z 
Nezvestných. Seriál odhaľuje jeho spory s otcom, 
Jack sám rieši otázku svojej vlastnej hodnoty, 
možno začínajúci vzťah s Kate a bremeno zodpo-
vednosti, ktoré si na seba naložil. Keďže sezóna 
v tejto hre má len 5 alebo 9 epizód, je potrebné 
si vybrať, pretože v tomto časovom rozpätí nie je 
možné pokryť všetky tieto problémy.
Odčinenie hriechov minulosti. Postava vyko-
nala v minulosti niečo veľmi zlé a teraz sa snaží 
pomáhať ostatným, aby získala pocit, že splatila 
dlh za svoje činy. Je to pekný príklad osobného 
problému, pretože do popredia môže prinášať 
skutočné motívy postavy a riešiť tak otázku, či ko-
nanie dobra výmenou za odpykanie hriechov je 
skutočne nezištné.

Príklady: Angel v Angel, Irena Derevko 
(možno) v druhej sezóne Alias, Mike Delfino 
v Zúfalých manželkách, Aeryn Sun vo Far-
scape

Šéfovský syndróm. Strach z neznámeho alebo z 
chaosu a zmätku urobili z postavy panovačnú, ma-
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nipulujúcu, úzkoprsú, netolerantnú, podvádzajúcu 
a nepoddajnú bytosť. Takéto postavy sa snažia zís-
kať nad všetkým kontrolu a majú pocit, že svojim 
konaním robia všetko v záujme svojich priateľov a 
rodiny, alebo v záujme seba samého.

Príklady: Bree v Zúfalých manželkách, Emily 
Gilmore v Ženách z rodu Gilmorovcov, Jack 
Bristow v Aliase.

Strach zo záväzkov. Postava sa vyhýba akému-
koľvek záväzku, či už je to vzťah, kariéra, projekty 
alebo sny. Príčinou je často strach zo sklamania 
seba alebo niekoho iného, alebo obava zo zlyha-
nia.

Príklady: Lorelai v Ženách z rodu Gilmorov-
cov, Ben vo Felicity.

Žiaľ. Žiaľ a smútok niekedy nútia robiť ľudí neča-
kané a čudné veci. Môžu byť odmeraní, nespoľah-
liví a občas na pokraji šialenstva. Postava s týmto 
osobným problémom často vytvára napätie vo 
svojich vzťahoch s ostatnými postavami a s o svo-
jimi blížnymi.

Príklady: Buffy na začiatku tretej sezóny v 
Buffy, lovkyni upírov, Sydney v prvej sezóne 
Aliasu, Sayid v Nezvestných, Omar v prvých 
dvoch sezónach The Wire, doktor Brown a 
Emphram v Everwood.

Romantické problémy. Postava si nevie vyspo-
riadať svoj romantický vzťah a to ju máta a spô-
sobuje jej problémy. Môže to byť existujúci vzťah 
alebo tajná (či naopak nie až taká tajná) láska.

Príklady: Polovica obsadenia v Sports Ni-
ght, Luke v úvodných sezónach Ženách z 
rodu Gilmorovcov, Jin a Sun v Nezvest-
ných.

Sebatrýzeň. Postava so sebatrýzňou má problém 
vyrovnať sa s niektorou súčasťou svojho vnútra. 
Môže to byť vonkajší výzor, spoločenské postave-

nie, rasa a pôvod, minulosť, alebo city. Bez ohľadu 
na príčinu sa postava vrhá do nebezpečenstva a 
ubližuje si. Páli za sebou všetky mosty a ruší alebo 
odmieta všetky vzťahy.

Príklady: David Fisher v prvej sezóne Odpo-
čívaj v pokoji, Sawyer v Nezvestných.

Vlastná hodnota. Asi každý človek si kladie z 
času na čas otázku, aká je jeho hodnota, ale pre 
postavu s týmto osobným problémom je to naozaj 
ťažký problém. Často ho mávajú postavy začínaj-
úce v pozícii bočného partnera, ktorý si nie je cel-
kom istý, či niečím prispieva do celej skupiny.

Príklady: Wesley v prvej sezóne Angela, 
Will Tippen v druhej sezóne Aliasu, Charlie, 
Michael a Jack v Nezvestných.

Osobné problémy: Šmelinári
Jamesovým osobným problémom je pod-
ľa Lucie neschopnosť vyrovnať sa so smrťou 
svojej ženy. Potláča svoj obrovský zármutok a 
tým spôsobuje napätie vo svojich vzťahoch s 
ostatnými. Navyše ho to často vedie k nezmy-
selným a tragickým rozhodnutiam, hlavne v 
tom, ako stále privádza svojho syna do nebez-
pečenstva.

Robertov osobný problém je dopad, ktorý 
naňho mala vojna. Hrôzy, ktoré mu mátajú 
v hlave, sú v kontraste s tým, že ho každý 
považuje za hrdinu.
Jana navrhla, že po smrti matky Roxy zistila, 
že sa musí postarať o seba len sama. Jej osob-
ným problémom je nesmierna túžba po sláve 
a šťastí a Roxy očakáva, že rodinný podnik ju 
skôr či neskôr vynesie medzi horných desať-
tisíc.

Billy je nezodpovedným rebelom. Tomáš 
navrhol, že jeho osobný problém je pocit me-
nejcennosti, pretože neustále žije v tieni svoj-
ho staršieho hrdinského brata, pričom chce 
získať rešpekt od svojho otca. Aby ukázal svo-
ju cenu a dôležitosť, neváha sa púšťať do ne-
zmyselných a šialených činov.
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Pokušenie. Postava sa neustále pohybuje po 
tenkom lane nad priepasťou plnou niečoho nega-
tívneho - zneužitie moci, drogy, gamblerstvo atď. 
- a nikdy sa od toho nevie úplne oslobodiť.

Príklady: Willow v šiestej a siedmej sezóne 
Buffy, lovkyne upírov, Charlie na začiatku 
prvej sezóny Nezvestných.

Podotýkame, že uvedené osobné problémy sú len 
ukážkové. Určite sa vám podarí vymyslieť si osob-
ný problém, ktorý vás zasiahne oveľa viac.

Dôležitosť postavy

Dôležitosť postavy je druhou zložkou protagonis-
tovej dejovej línie. Počas trvania sezóny dostáva 
protagonistov príbeh rôznu mieru pozornosti a 
dôležitosti. V niektorých epizódach hrá protago-
nista tú najdôležitejšiu úlohu, v iných je zase ved-
ľajšou alebo až okrajovou postavou. Dôležitosť po-
stavy pre danú časť príbehu si môžete predstaviť 
aj ako frekvenciu a dĺžku jej výstupov počas jednej 
epizódy. V týchto pravidlách sa meria v bodoch a 
v každej epizóde bude mať hodnotu 1, 2 alebo 3.
Ak je dôležitosť postavy 3, protagonista je 

stredobodom pozornosti. Je to jeho ťažisková epi-
zóda. Každý protagonista má v rámci sezóny len 
jednu takúto epizódu, v ktorej sa spoja a vyvrcholia 
prvky jeho príbehu. Hráč postavy má v nej o nie-
čo výraznejší vplyv na chod a výsledok udalostí.
Ak je dôležitosť postavy 2, protagonista hrá o 
niečo vedľajšiu rolu a jeho právomoc nad výsled-
kom scény je o niečo menšia.
Ak je dôležitosť postavy 1, protagonista hrá 
len drobnú rolu a má nad scénami len malú prá-
vomoc.
Skutočné sezóny majú 22-25 epizód, čo je pre 
pravidelné týždňové (alebo dvojtýždňové) hranie 
trochu veľa. Táto hra ponúka dve možnosti pre 
dĺžku sezóny, na ktorých sa môže skupina dohod-
núť. Ktorú z nich si vyberiete, záleží na množstve 
času, ktorý chcete a môžete hraniu venovať.
Dlhšia sezóna trvajúca 9 epizód. Vyberte si 
päť epizód, v ktorých budete mať dôležitosť posta-
vy 1, tri epizódy s dôležitosťou 2 a jednu s dôleži-
tosťou 3.
Krátka sezóna o 5 epizódach. V dvoch epizó-
dach budú mať jednotliví protagonisti dôležitosť 1, 
v dvoch dôležitosť 2 a v jednej 3.

Dôležitosť postavy: Šmelinári
Skupina vytvorila spoločným úsilím jednotlivé dejové línie tak, aby vedeli vzájomne spolupraco-
vať. Billyho osobný problém sa do veľkej miery týka jeho vzťahu s otcom a bratom. Na druhej 
strane Roxine vzťahy s ostatnými sú voľnejšie. Všetci sa zhodnú na tom, že vzhľadom na Billyho 
tesné prepojenia s ostatnými by jeho ťažisková epizóda bola výborným zakončením sezóny.

Billyho dejová línia má pomalý rozbeh: 1 - 1 - 2 - 2 - 3.
Roxine a Jamesove dejové línie sa odvíjajú od smrti Roxinej matky a ich hráčom sa páči mať 

obe ťažiská v rovnakej epizóde. Po zamyslení sa však rozhodnú inak: ťažiskové epizódy budú na-
sledovať po sebe: prvá pre Roxy a ďalšia pre Jamesa.

Ich dejové línie vyzerajú nasledovne. Roxy: 2 - 1 - 3 - 2 - 1, James 1 - 1 - 2 - 3 - 2. Keďže 
James je spojený s osobnými problémami Roxy i Billyho, jeho postava bude v ich ťažiskových 
epizódach vo vedľajšej úlohe.

Robertov osobný problém je viac nezávislý od ostatných postáv, pretože sa týka hlavne vecí, 
ktoré sa udiali v minulosti vo vojne. Hráči sa dohodnú,, že je ho vhodné rozvinúť na začiatku a 
počas zvyšku sezóny len sledovať jeho ďalšie smerovanie. Jeho dejová línia bude mať dôležitosti 
2 - 3 - 1 - 1 - 2. Viktor si myslí, že Robert by mal mať dôležitosť 2 v Billyho ťažiskovej epizóde, 
pretože Billyho osobný problém má súvis so žiarlivosťou na Roberta, čo môže v Robertovi vyvolať 
množstvo emócií.
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V prípade, že je jedna epizóda ťažisková pre 
dvoch protagonistov, bude mimoriadne dramatic-
ká a možno by mohla mať dvojnásobný otvorený 
koniec. Epizóda nemôže byť ťažiskovou pre viac 
než dvoch protagonistov. Rovnako nemôže byť 
ťažiskovou pilotná epizóda alebo úvodná epizóda 
sezóny.

Pri osobných problémoch a dejovej línii je tre-
ba mať na pamäti, že samy o sebe nebudú vašu 
postavu posúvať a vyvíjať. Ak chcete získať z dejo-
vej línie niečo hodnotné a zapamätateľné, musíte 
si s ostatnými hráčmi premyslieť, čím protagonista 
je a ktorými smermi by sa mohol uberať.

Rysy
Rysy odzrkadľujú výnimočné črty protagonistov. 
Niektorí sú povestní svojou silou (či už vonkajšou 
alebo vnútornou), iní zas svojimi schopnosťami a 
znalosťami, ďalší svojimi obľúbencami. Žiadny vy-
čerpávajúci zoznam rysov nejestvuje. Rysy si vy-
tvorte na základe toho, akého protagonistu chcete 
hrať.

Veľkosť alebo kvalita rysu nie je vyjadrená 
žiadnym číslom. Protagonista buď rys má alebo 
nie. Z hľadiska rozsahu môžu byť rysy také širo-
ké alebo špecializované, ako len chcete, ostatní 
hráči vám ich však musia schváliť. Rys „Rozpráva 
s duchmi“ môže byť vhodným v prípade, že hráte 
seriál s nadprirodzenými javmi, ale zrejme nie je 
tým správnym pre napínavú detektívnu drámu.

Charakteristiky

Vždy keď sa naučím niečo 
nové, vytlačí to z mozgu sta-
ré veci. Pamätáte sa na to, 
keď som sa dal na ten kurz 

vinárstva a potom som zabu-
dol šoférovať?

— Homer Simpson, Simpsonovci

Charakteristiky sú ako skupiny schopností, ktoré 
môžu obsahovať znalosti a zručnosti, kontakty a 
privilégia plynúce z postavenia. Nemusia to byť 
len pozitívne veci, charakteristikami môžu byť aj 

povahové zápory a slabosti. Najlepšie je, keď ich 
uvediete popisom, ktorý v sebe obsahuje aj spô-
sob, ktorým k nemu postava prišla. Namiesto „sil-
ný“ skúste použiť „kulturistu“. Takýto zaujímavejší 
popis v sebe obsahuje členstvo v kulturistickom 
klube, predplatené časopisy a niekoľkých priate-
ľov z posilňovne.

U k á ž kové  c h a ra k te r i s t i k y
Bývalý agent tajnej služby. Protagonista pozná 
a vie používať rôznorodé špiónske hračičky a má 
množstvo kontaktov z rôznych strán. Orientuje sa 
v súčasnej politickej situácii, ovláda viacero jazy-
kov a zachováva si chladnú hlavu i pod tlakom. Na 
druhej strane, kto vie, kedy ho niekto bude opäť 
potrebovať? Navyše, bývalého agenta môže stále 
niekto sledovať.
Šéfovský syndróm. Samozrejme, že popri tom, 
že je to vhodný príklad osobného problému, priná-
ša táto charakteristika aj isté výhody. Protagonista 
má talent mať veci pod kontrolou a držať ich na 
uzde a to bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči 
alebo nie. Ostatné slabosti a obavy sú v porovnaní 
so strachom zo straty kontroly nad situáciou mali-
cherné, čo môže budiť dojem, že takýto človek je 
v podstate veľmi odvážny.
Rodič. Je prekvapivé koľko vecí človek dokáže 
zvládnuť a naučiť sa vo chvíli, keď sa stane rodi-
čom. Protagonista zrazu dokáže zvládať viacero 
činností naraz, vydržať stáť na nohách bez spán-
ku, udržiavať si autoritu a popri tom všetkom byť 
jemným a milujúcim. Pozná množstvo ľudí, ktorí 
sú však často tiež rodičmi detí v rovnakom veku.
Študent telesnej výchovy. Získal plné štipen-
dium na prestížnej súkromnej škole vďaka svojim 
fyzickým schopnostiam. Protagonista je stále vo 
forme a dokáže zvládať vyčerpávajúci rozvrh a sta-
čí mu na to minimum spánku. Aj pod extrémnym 
tlakom sa dokáže sústrediť a popri tom podáva 
mimoriadne fyzické výkony. Často sa stretáva s 
vrúcnym prijatím u ostatných ľudí.
Politický aktivista. Aktivista verí v to, čo je 
podľa neho správne, ale často sa musí kvôli tomu 
potýkať s problémami. Vie povzbudiť ostatných 
k aktivite, pozná spôsob ako získať informácie a 
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ako si zachovávať víziu cieľa i v prípade veľkých 
prekážok. Protagonista má schopnosť presvied-
čať, množstvo kontaktov, na ktoré sa vie obrátiť 
(aj keď ich vôľa podporovať aktivistu nemusí byť 
taká intenzívna a nadšená).

Prepojenia

„Claire, vyzeráš mimoriadne 
skľúčená, čo sa stalo?“

„Nečakaj, že ti na to vôbec 
odpoviem.“

„Nuž dobre, je mi jedno, čo 
ti behá v hlave, ale dúfam, 
že z toho neobviníš mňa.“

— Ruth a Claire, Odpočívaj v pokoji

Postavy v televíznom seriáli majú množstvo vzťa-
hov s ostatnými postavami a tieto vzťahy majú 
často významný dopad na to, čo sa udeje. Váš 
protagonista má priateľa, bývalého milenca alebo 
všadeprítomného a otravného suseda a to, ako sa 
k nim správa a aký má z nich pocit, môže mať 
vplyv na jeho rozhodnutia. Navyše to môže mať 
vplyv na dôsledky týchto rozhodnutí. Takéto vzťa-
hy sú v pravidlách tejto hry označované ako pre-
pojenia.

Charakteristiky je možné používať na získanie 
kontaktov a známostí v prípade, že ich protago-
nista nutne potrebuje. Prepojenia sú však v istom 
zmysle opačné. Postavy v prepojení sú v seriáli 
natrvalo (alebo počas dlhej doby), a zodpovedajú 
vedľajším úlohám. Ak sa vyskytnú v scéne, pro-
tagonistovi vedia poskytnúť ďalšiu charakteristiku 
alebo zdroje (peniaze, vplyv a pod.). Okrem toho 
vedia postavu podporovať cez jej emocionálny 
vzťah. Protagonista tak môže uspieť buď na zákla-
de lásky, vzbudeného hnevu alebo podráždenia, 
ktoré v ňom vyvolala postava v prepojení.

Podobne ako charakteristiky, aj prepojenia by 
mali byť vyberané tak, aby vedeli čo najviac pri-
spieť k dejovej línii. Pozrite sa na osobný problém 
svojej postavy. Je protagonista náchylný na vý-
buchy hnevu? Dodajte si prepojenie s postavou, 
ktorá v ňom ten hnev dokáže vyvolať alebo ktorú 
tieto výbuchy zraňujú. Ak sa protagonista snaží 
vyhnúť svojej minulosti, vyberte si niekoho, kto 
mu ju pripomína. Čím lepší nápad, ktorý vás a 
spoluhráčov privedie k riešeniu osobného problé-
mu, tým lepší zážitok z hry budete mať.

V z o rové  p re p o j e n i a
Edgar. Edgar je protagonistov verný sluha. Vy-
cvičený v sebaobrane, orientujúci sa v poslednej 
móde, a vždy pripravený poradiť správny spôsob 
správania sa v spoločnosti.

Charakteristiky: Šmelinári
Jana si vybrala pre Roxy jednu z charakteristík, ktorú pomenovala Nekonvenčná žena1. Chce sa 
stať súčasťou smotánky, pozná netradičné pokútne miesta (ako napr. nelegálne bary), heslá, ktoré 
ju do nich dostanú a vie, ako na seba v prípade potreby upútať pozornosť.

Viktor si vybral pre svojho Roberta Vojnového hrdinu. Je to naozaj schopný vojak, triezvo 
uvažujúci a odvážny i v prípade priameho čeliaceho nebezpečenstva. To pomohlo i jeho povesti, 
pretože jeho príbeh prebehol tlačou. Zodpovední občania mu prejavujú rešpekt a úctu a ganstri 
vedia, že nie je múdre sa s ním zapodievať.

Tomáš vytvoril pre Billyho charakteristiku Delikvent. Znamená to, že Billy je drobný zlodejíček a 
vandal, chodí poza školu a podobne. Pomáha mu to tiež pravidelne sklamať svojho otca a naplniť 
tak domnelé Jamesove predstavy o ňom.

1  V slangu 20. rokov sa nazývala takáto žena flapper. Mladé ženy provokovali spoločnosť sukňami pod kolená, 
krátkymi zostrihmi, počúvaním jazzu, fajčením a vzhľadom na tú dobu nekonformným správaním. (pozn. prekl.). 
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J. C. Townsend. J. C. prevádzkuje vyhliadkové 
lety helikoptérou. Je protagonistovou dlhoročnou 
známou a často sa nechá presvedčiť na požičanie 
svojej helikoptéry na nebezpečné a nejasné úče-
ly.
Marvin. Marvin je výplod protagonistovej mys-
le, ktorý vznikol zrejme ako výsledok traumatickej 
skúsenosti. Vyzerá to tak, že jestvuje ako prejav 
jeho svedomia, ktorý prekvapene dvíha obočie a 
diví sa činom protagonistu. Okrem toho často vy-
rušuje a mätie protagonistu na verejnosti a priťa-
huje prekvapené pohľady okolitých ľudí.
Trish. Protagonistova spolubývajúca, ktorá všade 
bola, všetko videla, ale nedokáže si nájsť poriadnu 
prácu, stále sa dostáva do problémov a poriadne 
lezie protagonistovi na nervy. Na druhej strane, 
Trish pozná v meste všetky miesta, kde sa dá dob-
re opiť a je nečakaným zdrojom klebiet a bežných 
informácií.

Výber rysov

Každý protagonista by mal začať hru s dvoma rys-
mi jedného typu a s jedným rysom druhého typu. 
To znamená, že by ste si mali vybrať 2 charakte-

ristiky a 1 prepojenie alebo 1 charakteristiku a 2 
prepojenia.

Úhlavný nepriateľ
Množstvo nezabudnuteľných postáv má svojho 
úhlavného nepriateľa, ktorého cieľom je čo najviac 
strpčovať ich život. Zjavuje sa v tých správnych 
chvíľach a spôsobuje postave množstvo problé-
mov.

 „Počuj, ty sukin syn. Stá-
le sa mi motáš do života a 
robíš mi z neho peklo. Ani 
nevieš, ako si mi odporný. 
Vždy, keď som s tebou mu-
sela sedieť a počúvať tvoje 

klamstvá, predstavovala som 
si ako by to vyzeralo, keby 

som ti mohla podrezať krk.“

„Nuž, nemôžem povedať, že 
by ma tvoj postoj prekvapo-

val.“

— Sydney a Sloane, Alias

Hráči majú možnosť vytvoriť pre svoju postavu 
úhlavného nepriateľa. Neplynie z toho žiadna vý-
hoda ani nevýhoda okrem toho, že je to príležitosť 
vylepšiť a posunúť príbeh. Výber a tvorba úhlavné-
ho nepriateľa nie je nutná, takže ak nechcete, pre 
svojho protagonistu ho vytvárať nemusíte.

Dvaja protagonisti môžu mať spoločného 
úhlavného nepriateľa a ten môže byť dokonca 
hlavnou hrozbou niektorej epizódy. Poznamenaj-
me ale, že vo väčšine prípadov je i tento nepriateľ 
populárnou postavou a preto by ste ho mali zo 
seriálu natrvalo odstrániť (napr. jeho porážkou) až 
po dôkladnom zvážení. 

U k á ž kov í  ú h l av n í  n e p r i a te l i a
Edie Britt, Zúfalé manželky. V prvej sezóne 
pôsobí Edie a jej agresívny lov ďalších partnerov 
veľmi negatívne na Susan Meyer, ktorá sa snaží 

Prepojenia: Šmelinári 
Jedným z Robertových prepojení je Sarah, 
jeho láska zo strednej školy. Keď bol na voj-
ne, vydala sa za iného, ale napriek tomu k nej 
Robert stále niečo cíti. Aj samotná Sarah má 
z toho dilemu, čo ešte veci Robertovi viac sťa-
žuje, pretože ten nechce spraviť niečo zlé.

James má prepojenie na chlapíka menom 
Joe, ktorý je jeho priateľom z detstva a teraz 
slúži u policajtov. Joe sa snaží prehliadať Ja-
mesovu nelegálnu činnosť, ale všetko má svo-
je hranice. Je však jediným človekom, pred 
ktorým sa James vie aspoň trochu viac uvoľniť 
a otvoriť.

Roxy má prepojenie s Claire, dcérou ob-
chodného magnáta, na ktorého chce Roxy 
urobiť skutočne dobrý dojem. Claire požíva 
istý stupeň úcty a slávy, ktorú má vďaka ot-
covi a jej vzťah k Roxy je ešte nevyjasnený 
- nevie ešte, čo si o nej má myslieť.
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nadviazať vzťah s novým mužom bývajúcim cez 
ulicu.
Mitzi Dalton Huntley, Odpočívaj v pokoji. 
Bezohľadná rivalka Fisherovcov, ktorá neváha po-
užiť hocijaké prostriedky na to, aby odpredala ich 
podnik Kroehnerovi, obrovskej bezcitnej mega-
korporácii, pre ktorú pracuje.
William Rawls, The Wire. Pre mňa ako autora 
predstavuje stelesnenie nepriateľa. Jeho jedinou 
túžbou je kariéra, pre ktorú obetuje hocičo a ho-
cikoho a často privádza poručíka Danielsa a jeho 
tím do náročných situácií.

Popularita
Popularita poukazuje na úspech seriálu, na atrak-
tívnosť vystupujúcich postáv a na ohlas u publika 
(napr. v podobe listov divákov). Na začiatku prvej 
epizódy nemajú protagonisti v ukazovateli popula-
rity žiadne body. Počas hrania sa predpokladá, že 
body budú narastať spolu s tým, ako bude hráč vy-
tvárať pre svojho protagonistu zaujímavý príbeh.

Miesta deja a 
mizanscény
Jednotlivé scény seriálu sa nemusia odohrávať 
len na niekoľkých pevne určených miestach. Je 
však užitočné, ak sa hráči dohodnú na niekoľkých 
miestach, ktoré budú pre scény seriálu kľúčové. 
V rámci hrania môže určenie miesta deja a kulís 

pomôcť zarámovaniu scény a dať skupine základ, 
z ktorého môžu vychádzať pri tvorbe deja. Po-
čas hrania môžu byť miesta deja opisované čoraz 
podrobnejšie a môžu byť do nich pridávané ďalšie 
detaily. Týmto spôsobom je možné docieliť lepšie 
ponorenie sa do hry a udržiavať dojem kontinuity 
príbehu.

Napr. v druhej sezóne Žien z rodu Gilmo-
rovcov postaví Luke pre Lorelei chupu, svadobný 
baldachýn, ako svadobný symbol. Napriek tomu, 
že nesplní svoj účel, v neskorších sezónach je ho 
možné vidieť na dvore. To môže vyvolať u fanúši-
kov, ktorí videli viac sezón, spomienky na minulé 
udalosti. „Hej! To jej postavil Luke! Oni sa nako-
niec nezobrali? Možno sa im to podarí v ďalších 
epizódach.“

Typické miesta deja
V televíznych seriáloch sa dej často odohráva na 
miestach, ktoré sú vo vzťahu s konkrétnou posta-
vou. Môže to byť jej pracovňa, byt, obľúbený pod-
nik alebo i miesto, ktore jestvuje len v jej predsta-
vách. V tejto hre majú protagonisti svoje typické 
miesta deja, ktoré napomáhajú rozvíjať a prehlbo-
vať postavu. Vytvorením scény, ktorá sa odohráva 
na protagonistovom typickom mieste, umožňuje 
hráčovi získať do budúceho deja jedno použitie 
rysu, ktorý už zužitkoval v danej epizóde. (Týmto 
spôsobom samozrejme nie je možné nahonobiť 
do zásoby viac použití než je dôležitosť postavy v 
tejto epizóde.)

Úhlavní nepriatelia: Šmelinári
Tomáš chce pre Billyho úhlavného nepriateľa, 
ktorý je bohatý a to mu dáva právo šikanovať 
ostatných. Jana navrhne, že by to mohol byť 
mladší brat Claire, ktorá je Roxyiným prepo-
jením.

Pre samotnú Roxy nechce úhlavného ne-
priateľa, pretože sa chce zamerať na jej vzťah 
s priateľmi a rodinou.

Jamesov úhlavný nepriateľ je ďalší šmeli-
nár, ktorý chce získať teritórium v Milwaukee 
pre seba.
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Jedno miesto deja môže byť typickým pre via-
cero (hoci aj všetkých) protagonistov. Aj keď ho 
nazývame „miestom“, nie je obmedzené len na 
rozostavenie kulís. Možno je to nejaká rekvizita, 
ako bol napr. Sawyerov list v Nezvestných. Mož-
no je to typické gesto, ktoré postava robí, keď je 
nervózna. Ben vo Felicity si škriabe zátylok, ak 
má hovoriť o niečom zložitom. Hlavná idea by 
mala spočívať v naznačení publiku, že sa ide diať 
niečo dôležité. Ak hráč zavedie do hry scénu na 
typickom mieste, všetci v hre by mali spozornieť, 
pretože sa dej práve ide zamerať na vývoj hráčovej 
postavy.

Ukážkové typické miesta deja

Bistro U Lukea. Skúste si spomenúť aspoň na 
jednu epizódu Žien z rodu Gilmorovcov, v ktorej 
nebola scéna U Lukea. Dobre, tak na dve. Nao-
zaj, nemôže ich byť až tak veľa! Ale toto bistro je 
skôr Lorelainým typickým miestom, pretože Lu-
keov vývoj postavy sa deje väčšinou inde. Lorelai 
v bistre prehlbuje svoj vzťah s Lukom a nadväzuje 
vzťahy s ostatnými obyvateľmi Stars Hollow.
Pláž. Je ťažké si predstaviť scénu z Nezvestných, 
ktorá sa odohráva na pláži a neodohráva sa v nej 
nič, čo pohne osudom aspoň jednej z postáv. Vlny 
špliechajúce o piesok, jemný morský vánok a sln-
ko už-už zapadajúce za obzor sú výbornými kulisa-
mi pre hlboké zamyslenie sa a ponorenie do seba 
samého.

Začiatok hrania
Pred začiatkom hrania je často treba prekonať 
niekoľko prekážok a vysporiadať sa s niektorými 
nejasnosťami a problémami. Aby to bolo čo naj-
ľahšie, je vhodné, keď si skupina vyhradí pred za-
čiatkom hrania dostatok času na prediskutovanie 
týchto vecí. Predovšetkým je dobré sa dohodnúť 
na tom, ako celý seriál začne.

Väčšina televíznych seriálov začína nejakou 
veľkou zmenou, ktorá sa udeje v životoch hlav-
ných postáv. Presťahovali sa do nového mesta, 
stratili niečo alebo niekoho dôležitého, alebo našli 
v živote niečo nové. Bez ohľadu na to, čo konkrét-
ne bude tým spúšťačom, malo by to predstavovať 
začiatok vývoja udalostí pre protagonistov i pre 
seriál samotný. Ak je seriál o superhrdinoch, za-
čiatok by mohol priniesť popis toho, ako získali 
svoje nadľudské schopnosti. Ak v ňom vystupujú 
kriminalisti, možno je dobrým nápadom ukázať 
ich prvý deň v práci.

The Wire spojí všetky postavy dohromady 
tak, že z nich vytvorí špeciálnu jednotku na-
sadenia. Tak, ako sa spoznávajú medzi sebou 
postavy, spoznávame ich aj my diváci.

Zúfalé manželky začínajú samovraždou Mary 
Alice Youngovej a jednotlivé postavy spozná-
vame počas toho, ako sa oboznamujú a vy-
rovnávajú s touto situáciou.

Typické miesta deja: Šmelinári
Robertovým typickým miestom deja sú 
flashbacky1 do zákopov počas vojny, v kto-
rých vedie rozhovory so svojimi spolubojov-
níkmi.

Jamesovým typickým miestom je stodola 
na rodinnej farme, ktorá sa používa na usklad-
nenie a predaj pašovaného alkoholu.

1  Scéna, ktorá sa odohráva v minulosti, retrospek-
tívna scéna.
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Ďalšie ukážkové seriály

Premisa
Záhadná substancia, ktorá sa zjavila na strednej škole Brid-
gewater, ovplyvnila niektorých študentov tak, že im dala 
mimoriadnu schopnosť zvanú opar.

Seriál je zameraný na skupinu študentov, ktorí zistili, že 
majú zvláštne schopnosti, ktoré sa u každého prejavujú 
inak. Pravým pôvodcom, o ktorom však nevedia, je jeden 
z profesorov, ktorý vytvoril opar v rámci svojich diabol-
ských experimentov a teraz sa snaží zo všetkých síl zabrá-
niť tomu, aby sa o tom niekto dozvedel. Opar dáva ľuďom 
mimoriadne schopnosti, ale seriál sa zameriava na to, ako 
sú tieto schopnosti v skutočnosti bremenom pre postavy.

Obsadenie
Alice. Tichá študentka, ktorá prišla na školu začať nový 
život, ale opar spôsobuje, že ju neustále prenasleduje mi-

nulosť. V jej prípade sa prejavuje ako zbraň ničivej sily. 
Alicin osobný problém je búrlivý vzťah s otcom, ktorý je 
bohatým a vplyvným človekom.

Lauren. Brilantná študentka s tendenciou byť až príliš 
zodpovedná. Opar sa v jej prípade prejavuje ako schop-
nosť ovládať mysle. Jej osobný problém je snaha zameria-
vať sa na problémy ostatných, čím sa snaží potlačiť vlastné 
problémy.

Nicola. Študentka fyziky, ktorú máta smrť iného študen-
ta. Jej schopnosťou je ovládanie času a rýchlosti. Osobný 
problém sa prejavuje ako strach z jej vlastnej schopnosti, 
o ktorej si myslí, že je pre okolie príliš nebezpečná.

Preston. Skazený rebelant z bohatej rodiny. Svoju schop-
nosť používa na vytváranie zvukových vĺn, ktoré dokáže 
zameriavať na cieľ. Jeho osobný problém je sebaničiace 
správanie a nedostatok zodpovednosti.

Typické miesta deja
Dom, v ktorom žijú protagonisti, triedy v škole, laborató-
rium, kaviareň a ostatné miesta v študentskom kampuse.

Začiatok
Je ráno po súboji so záhadným nepriateľom, o ktorom 
nemá nik z protagonistov jasnú predstavu alebo spomien-
ky. Všetci sa však obávajú, že niekoho zabili.

Premisa
Posádka záchrannej lode riskuje svoje životy, aby zachrá-
nila cestujúcich vesmírom, ktorí sú v problémoch.

Epizódy sa týkajú troch protagonistov, ktorí sa vrhajú do 
nebezpečných záchranných akcií v nehostinných prostre-
diach. Každý z nich má problémovú minulosť a nejasnú 
budúcnosť. Vo vývine deja sa musia často spoliehať len 
sami na seba a musia si vzájomne pomáhať. Seriál bude 
poskytovať zmes akcie a drámy.

Obsadenie
Brea Mackle. Brea je kapitánkou a pilotkou lode, bývalé 
letecké eso, ktorá ale nechce veľmi rozprávať o svojej vo-
jenskej minulosti. A naviac je to dcéra známeho diploma-
ta. Prechováva veľký odpor voči planetárnej vláde, aj keď 
na začiatku seriálu pravý dôvod nepoznáme.

Nate Spisak. Nate je palubným lekárom. Je najnovším 
členom posádky a je skryto závislý na záhadnom narkoti-
ku. Je tiež možné, že používa nepravé meno a skrýva pred 
ostatnými množstvo vecí. Je mimoriadne zdatným medi-
kom, ktorý sa vyzná v okrajových a pochybných častiach 
miest a vesmírnych staníc.

Gustav. Gustav predstavuje svaly a silu, ktorá ochraňuje 
posádku pred problémami v nebezpečných lokáciách. Po-
háňa ho neistá potreba ohurovať a robiť dobrý dojem na 
ľudí, čo môže mať súvis s tým, že jeho starší brat je úspeš-
ným a známym žoldnierom.

Typické miesta deja
Miesta vo vesmírnej lodi, hlavné prístavisko vesmírnej sta-
nice, kde má loď hlavné stanovište.

Začiatok
Seriál začína Nateovým prvým dňom v práci. Na loď pri-
chádza nahradiť predošlého lekára, ktorý zahynul v po-
slednej misii.
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Premisa
Seriál sa odohráva koncom 
19. storočia v Anglicku. 
Postavy pracujú ako tajní 
agenti Jej Veličenstva Vik-
tórie, v podobnej úlohe ako 
ich neskorší nasledovníci, 
agenti 00X. Seriál používa 
premrštené elementy – či 
už sa to týka schopností 
postáv alebo najrôznejších 
vynálezov storočia pary 
– v istom ohľade blízkych 
Julesovi Verneovi. Každý 
týždeň cestujú hrdinovia 

krížom-krážom po zeme-
guli, aby porážali šialených 
vedcov a zločincov viktori-
ánskej éry, ktorých cieľom 
je získať nadvládu nad sve-
tom.

Tento seriál odlišujú od 
ostatných morálne a etické 
dilemy, ktorým musia po-
stavy v každej epizóde čeliť. 
Čo všetko sú schopní obe-
tovať, aby si udržali vernosť 
a lojalitu Korune?

Obsadenie
Vodca. Charizmatický, 
neodolateľný, okázalý a in-
špirujúci. Výborný šermiar, 
ktorému neodolá nik. Pre-
nasleduje ho spomienka 
na milovanú osobu, ktorú 
nedokázal zachrániť. Jeho 
osobný problém sa týka 
snahy nútiť sa do extrémov 
a popierať zlyhanie, čo nie-
kedy prináša veľké straty.

Kutilka. Dokáže zhoto-
viť hocičo, ak má dostatok 
medi, pary a ozubených 
koliesok. Tajne miluje jed-
nu z ostatných postáv, ale 
jej romantický vzťah vyzerá 
byť beznádejný. Jej osob-
ným problémom je láska, 
ktorá jej sťažuje už aj tak 
komplikovaný život.

Prieskumník. Navštívil 
všetky končiny sveta – od 
Antarktídy až po Amazon-
ku. Ostrostrelec, ktorý po-

zná zvyky mnohých krajov. 
Prisahal pomstu mužovi, 
ktorý ho preľstil a obral 
o majetok a povesť. Tá je 
jeho osobným problémom, 
pretože ho nezriedka oberá 
o chladnú hlavu.

Typické miesta deja
Dej sa bude zrejme odohrá-
vať na tých najrôznejších 
miestach, keďže postavy 
budú putovať od mrazivých 
končín severu až po naj-
horúcejšiu Afriku. Každá 
postava by však mala mať 
svoju charakteristickú rekvi-
zitu. Okrem toho budú v se-
riáli scény odohrávajúce sa 
v „hlavnom stane“ postáv.

Začiatok
Seriál začína založením 
agentúry priamo Jej Ve-
ličenstvom, ktoré osobne 
zvolá hrdinov.

Premisa
Tento detský seriál je o Lo-
sovi, ktorý sa presťahoval 
do veľkého mesta a snaží sa 
zapadnúť do kolobehu živo-
ta. Pracuje ako záskok pre 
choré kone, ktoré ťahajú 
vozy v centrálnom parku.

Epizódy v seriáli by mali byť 
založené len na vzťahoch, 
túžbach, a príslušnostiach 
do skupín, kde samotný 
dej hrá len minimálnu rolu. 
Tento seriál je z ukážkových 
seriálov asi najviac založený 
na osobných problémoch.

Poznámka: Los v Angeles 
nie je mojim nápadom. 
Vytvoril ho Vincent Ba-
ker, Alexaner Cherry, Ron 
Edwards, Calder Johnson 
a Gordon Landis, ktorí ho 
skutočne odohrali. Ak sa 
teda dívate na ukážkové 
seriály a máte pocit, že „ja 
nič také nedokážem vymys-
lieť“, toto je ukážka niečo-

ho, čo vzniklo možno za 15 
minút. Je to ľahšie, než to 
vyzerá.

Obsadenie
Los. Hlavná postava, Los, 
je naozajstným losom. Kým 
ostatné postavy sú hrané 
skutočnými hercami, Los je 
v závislosti od rozpočtu buď 
vygenerovaný počítačom 
alebo je tvorený veľkou 
bábkou. Los sa vyznačuje 
váhavou a pomalou rečou 
a nie je veľmi komplikova-
ný. Jeho osobný problém 
sa týka identity – dokáže 
uspieť vo veľkom meste bez 
toho, aby sa vzdal toho, 
kým v skutočnosti je?

Jimmy. tichý a plachý 
chlapec odvedľa. Veľmi rád 
kreslí. Snaží sa naučiť ko-
munikovať s ostatnými.

Wendy. Dalšie dievča od 
susedov, ktoré je plné pod-
pory a lásky pre ostatných, 
ale nedostáva toľko, koľko 

dáva. To je pre ňu niekedy 
ťažké, hlavne teraz pri roz-
vode jej rodičov.

Susan. Losova dospelá 
priateľka Susan je manažér-
kou, ktorá sa v prachoch 
skutočne vyzná. Zápasí 
s rozporuplným pocitom, 
že žije dvojitý život, kde 
jej osobné a profesionálne 
skúsenosti sú natoľko vzdia-
lené, že jej to spôsobuje 

osobné problémy.

Typické miesta deja
Ulice v susedstve, park, 
byty protagonistov.

Začiatok
Asi prvý deň Losa v meste, 
kde stretáva deti a snaží sa 
nájsť prácu a miesto na bý-
vanie.
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Premisa
Seriál sa zameriava na vojenskú školu v starom Grécku. 
Množstvo epizód bude zameraných na každodenný život 
študentov a učiteľov. V seriáli sa možno vyskytne niekoľ-
ko anachronizmov, tie ale budú slúžiť vývoju postáv. Aby 
mohli postavy opúšťať školu a ubytovne, môžeme predpo-
kladať, že grécka armáda má práve nedostatok vojakov, 
čiže študenti aj ich učitelia sa musia zapojiť do akcie. Trója 
zmiešaná s One Tree Hill?

Obsadenie
Achilles je synom bohyne Thetis, čo ho predurčuje stať 
sa najväčším bojovníkom, akého kedy Grécko poznalo. 
Zatiaľ je však neotesaným mladým chlapcom, príliš seba-
vedomým a nerozumným.

Laertes. Múdry a skúsený bojovník, ktorý zažil mnoho 
bitiek. Teraz sú však jeho najlepšie časy už preč a niekedy 
má problém uvedomiť si svoju smrteľnosť.

Appolonia. Amazonka, zručná s lukom, ktorá sa zmieta 
medzi láskou k boju a sľubom slúžiť svojej rodine.

Patrochus. Nový študent na škole a jeden z najzapále-
nejších bojovníkov, ktorí sa kedy v nej cvičili. Pravým dô-
vodom jeho entuziazmu je túžba získať dostatočné schop-
nosti a potom sa zbaviť Laerta. Tým by naplnil túžbu po 
pomste za smrť svojho otca.

Typické miesta deja
Dej sa bude odohrávať na rôznych miestach v okolí školy 
a na rôznych lokáciách v okolí Egejského mora.

Začiatok
Je prvý deň v škole.

Premisa
Niekoľko žien, či už slobodných alebo manželiek a mami-
čiek je členkami agentúry tajných operácií. O ich členstve, 
prirodzene, netuší nikto z ich známych. Za chrbtom svo-
jich rodín získavajú ukradnuté súbory, bojujú s teroristami, 
prelamujú šifry a zneškodňujú nukleárne hlavice. Popri 
tom dodržiavajú najvyššie utajenie a žijú normálnym živo-
tom bežných žien.

Kľúčovou myšlienkou tohto seriálu je ukázať kontrast me-
dzi tajným povolaním s rozsiahlymi možnosťami a bežný-
mi problémami v každodennom živote. Predstavte si Char-

lieho anjelov skombinovaných s Thelmou a Louise. Alebo 
Mission: Impossible zmiešaná so Sexom v meste.

Obsadenie
Megan. Majsterka bojových umení, gymnastka a atlétka, 
ktorá prešla bolestivým rozvodom, čo má niekedy neblahý 
vplyv na plnenie jej misií. Pomôže jej frustrácia dostať zo 
seba to najlepšie?

Valerie. Hackerka, expertka na pyrotechniku a demolá-
cie a matka malej rebelky. Ak jej dcéru prichytia pri pod-
vádzaní v škole – podarí sa jej vyriešiť túto situáciu, alebo 
bude mať veľa práce pri zachraňovaní sveta pred šialeným 
teroristom?

Joan. Cestná pirátka a ostrostrelkyňa, ktorá prežije kaž-
dú misiu bez jediného škrabanca. Kiežby to platilo aj o jej 
milostnom živote.

Typické miesta deja
Hlavný stan agentúry, ich domovy, ulice mesta, budovy 
úradov a inštitúcií, aleje atď.

Začiatok
Seriál začína udalosťami, ktoré vyústia do založenia tajnej 
agentúry. Všetky hladné hrdinky zistia, že majú mimoriad-
ne schopnosti, ktoré by inak ostali nevyužité a rozhodnú 
sa s tým niečo spraviť.
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Vytvárame epizódu

Ak ste uskutočnili všetky kroky popísané v predo-
šlej kapitole, máte nazbieraný dostatok nápadov, 
ktoré môžete použiť v príbehu. V tejto časti vám 
poradíme spôsob, akým môžete tieto idey spoloč-
ne prepracovať do zmysluplných a zaujímavých 
príbehových prvkov. Kým predošlá kapitola bola 
o tom, „čo“ a „koho“ používať v tejto hre, táto 
kapitola je o tom, „ako“ to využiť.

Počas každého herného sedenia vytvoríte jed-
nu epizódu – teda uzavretý príbeh s jasným za-
čiatkom a koncom, do ktorého zapojíte všetkých 
protagonistov, dejové pozadie a ostatné prvky 
príbehu, o ktorých sme hovorili v predošlých ka-
pitolách. Pri hraní hry je viac než dobré mať stále 
na pamäti cieľ odohrať počas jedného herného se-
denia jednu epizódu.

Druhy epizód
Uzavreté epizódy. Až donedávna sa väčšina te-
levíznych seriálov skladala z uzavretých epizód. V 
nich sa väčšinou všetko zameriavalo na jedinú de-

jovú líniu, ktorá sa začala a skončila počas trvania 
jedného dielu a na udalosti z minulých dielov sa od-
kazovalo len minimálne. Seriál s takýmto druhom 
epizód je možné pozerať v ľubovoľnom poradí a na 
samotný dej to bude mať minimálny vplyv. Takýto 
druh epizód je najlepšie používať v seriáloch, kde 
nie sú protagonistove osobné problémy príliš váž-
ne a dramatické a nepotrebujú veľký priestor pre 
rozvoj a prehlbovanie. V seriáloch, ktoré sa týkajú 
hlbokých osobnostných problémov, by sa takýto 
druh epizód mal používať čo najmenej. Protago-
nisti v tomto type sa menia pomaly a počas dlhé-
ho obdobia – teda počas viacerých sezón.
Seriálové epizódy. Seriálové epizódy kladú veľ-
ký dôraz na dlhotrvajúce dejové línie a na to, ako 
sa postavy menia a vyvíjú počas celého trvania 
seriálu. Môžu sa v ňom vyskytovať globálne dejové 
línie, ale nie je to nutnosťou. V oboch prípadoch 
sa určite dá rozpoznať, či je daná epizóda zo za-
čiatku alebo z konca sezóny. Tento druh epizód je 
vhodnejší pre použitie v hraní tejto hry.

 „Scenárista je zodpovedný za vytvorenie príbehov, ktoré sú temné a 
príťažlivé a zdravo násilné. Príbehy, v ktorých postavy, ktoré milujete, 
robia hlúposti a nesprávne veci a napriek tomu sa z toho dostanú… 
pretože to sú prvky, ktoré z príbehov robia rozprávky a nie nudné 

seriózne debaty.“
— Joss Whedon, tvorca Buffy, lovkyne upírov
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Pilotná epizóda
„Viem, že moje záznamy sú 

... pestré.“

„Máš pocit, že „pestré“ je 
to správne slovo? Nemáš na 
mysli skôr „katastrofálne“?

„Ale veď to nie je až také 
zlé.“

„Kvôli tebe nám zhorela telo-
cvičňa.“

— Buffy a riaditeľ, Buffy, lovkyňa upírov

Prvé herné sedenie v novom seriáli sa nazýva pi-
lotná epizóda. Podobne ako v prípade televíz-
nych seriálov je jej úlohou zistiť, či všetko funguje 
tak, ako bolo naplánované a vyskúšať si tvorivé 
nápady. Samotné hranie pilotnej epizódy by sa v 
ničom nemalo odlišovať od ostatných epizód. Je-
diným rozdielom je to, že hráči sa môžu zamyslieť 
nad tým, či všetko, čo je v hre použité, má svoj 
význam a miesto. Každý protagonista by mal do 
epizódy vniesť svoj osobný problém a producent 
môže predstaviť niekoľko postáv, ktoré sa budú v 
seriáli pravidelne objavovať.

Po skončení pilotu by mal každý hráč povedať 
svoj názor na to, čo sa mu v ňom páčilo a čo nie, 
prípadne čo by zmenil. V tomto bode má každý 
príležitosť poupraviť, prípadne úplne prepracovať 
svojich protagonistov.

Pravidlá pre pilotnú epizódu

Pilotná epizóda nie je priamou súčasťou sezóny. 
Dá sa na ňu dívať tak, že ju natočili tvorcovia len 
preto, aby vedeli zistiť, či má význam pokračovať 
v natáčaní celého seriálu. Z tohto dôvodu sa pilot-
ná epizóda nezapočítava do vývoja dejových línií 
jednotlivých protagonistov. Každý protagonista 
v pilotnej epizóde má mať hodnotu v osobnom 
probléme rovnú 2, čiže každý má rovnakú príleži-
tosť na jej použitie a prehodnotenie. Ak sa skupi-
na zhodne na tom, že pilot bol dobrý pre každého, 

môžete ho dodatočne vyhlásiť za prvú epizódu. V 
taktomto prípade si môžu hráči prehodnotiť svoje 
dejové línie tak, aby začínali na hodnote 2. Ďalšou 
alternatívou je nechať pilot pilotom a až nasledu-
júcu epizódu vyhlásiť za oficiálny prvý diel sezóny. 
Rozhodnutie je len a len na skupine.

Ťažisková epizóda
 „Jestvuje vôbec niečo, čím 
by sme sa mohli vyrovnať za 

ten biznis v Tampe?“

„Čo takto prezradiť, kde sa 
nachádza človek, čo ti zničil 

život?“

— Sawyer a Hibbs, Nezvestní

Každý protagonista má počas sezóny jednu ťa-
žiskovú epizódu. V nej má hráč jasnú príležitosť 
odhaliť a naplno rozviesť hĺbku a zložitosť svojej 
postavy. Tieto epizódy sú vrcholnými momentami 
sezóny a v skutočnej televízii na ne bežia už týždeň 
dopredu upútavky. Hlavná postava v tejto epizóde 
je vrcholnou hviezdou pred kamerou a na jej konci 
sa posunie v deji i v jej vnútri niekam oveľa ďalej.

Akým spôsobom je možné vytvoriť dobrú ťa-
žiskovú epizódu? To závisí od druhu seriálu a od 
osobného problému, ktorý postava má. Najjedno-
duchšou cestou pre producenta je voviesť postavu 
do situácie, ktorá má blízky a osobný súvis s jej 
osobným problémom. Ak má postava problémy s 
láskou, vytvorte epizódu, v ktorej si môže vybudo-
vať nový vzťah. Ak sa postava stále snaží odčiniť 
svoju minulosť, dajte ju do situácie, v ktorej sa jej 

Pilotná epizóda: Šmelinári
Popri uvedení jednotlivých osobných prob-
lémov, ktoré majú protagonisti, sa pilotná 
epizóda venuje hospodárskemu dopadu pro-
hibície v Milwaukee na jednotlivých ľudí a vy-
svetľuje, prečo sa James zúfalo rozhodol dať 
sa na cestu šmelinára. Navyše, v rovnaký deň 
sa vráti Robert z vojny.
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minulé obete dožadujú spravodlivosti, alebo kde 
bude opäť pokúšaná zopakovať činy z minulosti. 
Je na hráčoch, aby sa rozhodli, ako budú na tieto 
situácie reagovať ich postavy. Na základe ich sprá-
vania môžu všetci zistiť, kým v skutočnosti postava 
je a ktorým smerom sa môže uberať.

Po skončení ťažiskovej epizódy by mala mať 
celá skupina predstavu o tom, ako by sa mohol 
osobný problém postavy vyvinúť a prejaviť v ďalšej 
sezóne. Možno ostane rovnaký a možno sa zmení 
na niečo nové.

V ťažiskovej epizóde však nemusí protagonista 
prejsť búrlivými premenami alebo kalváriou, ktorá 
z neho spraví niekoho úplne iného. Základom epi-
zódy by malo byť zvýraznenie a zameranie sa na 
osobný problém a naznačenie rôznych spôsobov 
jeho vývoja a prípadného vyriešenia.

Dvojdielne epizódy
Niektoré epizódy môžu byť príliš dlhé na to, aby 
sa dali odohrať počas jedného herného sedenia. 

To je prípad epizódy, ktorá je ťažisková pre dve 
postavy zároveň. Ak hráči vidia, že majú rozpra-
covaných priveľa vecí naraz, je lepšie ich uzavrieť 
v ďalšom hernom sedení, než ich riešiť násilným 
ukončením. 

Samotné hranie bude prebiehať rovnako. Her-
né sedenie (ktoré zodpovedá prvej časti epizódy) 
by ste mali zakončiť v dramatickej situácii, ktorá 
prinúti divákov pozrieť si aj druhú časť. Samotná 
druhá časť by mala všetky veci uzavrieť a mala byť 
dvojnásobne zaujímavejšia než prvá časť.

Scény
 „Prišli sme odhaľovať temné 
stránky malých miest a za-

čneme vaším.“

„Stars Hollow nemá žiadne 
temné stránky. U nás sa ani 

neoplatí mať strážcov na 
parkovisku.“

— Paris a Rory, Ženy z rodu Gilmorovcov

Epizódy sa delia na scény, čo sú časové úseky 
nepretržitého deja, ktorý sa odohráva na jednom 
mieste. Príkladom môže byť dialóg medzi dvoma 
protagonistami alebo naháňačka v uliciach mesta. 
Každá scéna by mala bezpodmienečne obsahovať 
buď informácie, ktoré sú dôležité pre vývoj deja, 
alebo hlbší pohľad do vnútra postáv. Mala by byť 
nová a a prinášať niečo originálne. Bez ohľadu na 
to, aká hlbokomyseľná je scéna, ak získajú diváci 
dojem, že sa v nej veci opakujú, jej dopad sa strá-
ca.
Dobré scény: Protagonista sa dozvedá, kto je 
hlavným zloduchom. Postava si našla priateľa, 
ktorému môže dôverovať. Protagonista prejavuje 
smútok nad stratou milovaného.
Zlé scény: Protagonista spisuje zoznam „Čo na-
kúpiť“. Protagonista smúti za stratou milované-
ho piaty raz v tejto epizóde. Postava vchádza do 
miestnosti, bojuje s príšerami, zabíja ich, oberá ich 
o poklady a odchádza.

Ťažiskové epizódy: Šmelinári
V ťažiskovej epizóde Roxy vyvrcholí jej po-
sadnutie šplhaním sa čo najvyššie v spoločen-
skom rebríčku a položí pre hráčku Janu otáz-
ku: kam až dokáže Roxy zájsť kvôli získaniu 
toho, čo chce? V predchádzajúcich epizódach 
si producent Peter veľmi pozorne všímal roz-
hodnutia, ktoré Jana pre Roxy robila. V tejto 
epizóde sa rozhodol dej dramaticky vygrado-
vať.

V úvodnej scéne postaví Peter Roxy pred 
dilemu. Jej bohatí a vplyvní priatelia ju už ne-
považujú za zaujímavú a užitočnú a rozhodli 
sa ju odstrániť zo svojich kruhov. Roxy sa roz-
hodla ohúriť ich ešte poslednýkrát. Prezradí 
im všetko o otcovom nelegálnom podnikaní 
a sľúbi im toľko alkoholu, koľko len budú po-
trebovať.

Vo zvyšku epizódy Peter vnesie do hry 
konflikty, v ktorých vystupuje polícia, konku-
renčné gangy a Roxyina rodina. Roxy si tak 
musí zvoliť, na kom a na čom jej v skutočnosti 
záleží.
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Ako vytvoriť scénu
Vytváranie scény začína požiadavkou od hráča. V 
rámci hry si hráči striedavo vyžadujú scény. Ten, 
kto je na rade, musí oznámiť producentovi tri veci: 
orientáciu scény, zámer v nej a miesto deja. Pro-
ducent na základe týchto troch informácií uvedie 
scénu3, pričom popíše čo vidia diváci na jej začiat-
ku. Úvodný popis je často v niekoľkých vetách, 
ktorý môže uzavrieť otázkou „Čo chceš teda ro-
biť?“ prípadne „Nech sa páči“. Následne sa hráči 
chopia úloh svojich protagonistov a popisujú ale-
bo odohrávajú veci a udalosti, ktoré ich protago-
nisti robia.

Kontrolný zoznam pri požiadavke na 
scénu

Orientácia scény. Predstavuje jej zmysel a dô-
vod prítomnosti protagonistu v epizóde, ktorým je 
buď rozvoj a prehĺbenie postavy alebo posunutie 
deja. Scéna sa môže týkať hocičoho alebo môže 
obsahovať hocičo, čo dáva v seriáli zmysel. Dôle-
žité je však to, že veci, ktoré sa v nej dejú, musia 
byť v súlade s jej orientáciou.
Zámer. Predstavuje všeobecný popis toho, čo sa 
má v scéne stať. Nemal by opisovať to, ako scé-
na dopadne, ale skôr to, aký konflikt v nej môže 
nastať. Príkladom zámeru v scéne z Nezvestných 
je „Locke a Boone sa snažia otvoriť tajný poklop, 
ktorý našli zahrabaný v zemi.“ Podľa toho, či je 
účelom scény rozvoj postavy alebo deja, viete ur-
čiť, čo by sa mohlo odohrať počas práce Locka a 
Boona.
Miesto deja. Kde sa scéna odohráva? Na tradič-
nom mieste alebo na nejakom novom? Ak je to 
miesto, ktoré sa v seriáli už vyskytlo, máte k dis-
pozícii množstvo podnetov a informácií – podrob-
nosti o popise, rekvizity, ľudí, ktorých tam mož-
no stretnúť atď. Ak sa scéna odohráva na novom 
mieste, máte príležitosť prejaviť svoju tvorivosť a 
tieto informácie vytvoriť.
Ak ste na rade pri vytváraní scény a nedokážete 
si prvky scény vytvoriť sami, nezabúdajte na to, 

3  zarámuje ju

že sú tu aj ostatní hráči, ktorí vám určite dodajú 
množstvo nápadov.

Koho scéna má byť prvá?

Zodpovednosť za vytvorenie úvodnej scény je na 
producentovi, ktorý predloží hráčom niečo, na čo 
môžu reagovať. Potom by mal prísť na rad hráč, 
ktorého protagonista má v tejto epizóde ťažiskovú 
scénu.

Potom, čo prebehne scéna pre hráča s ťažis-
kovou epizódou, si môžete zvoliť ľubovoľné pora-
die – napr. v smere (alebo v protismere) hodino-
vých ručičiek.

V prípade potreby možno poradie vymeniť. 
Napr. ak má niektorý hráč nápad na nočnú scénu 
a hráč nasledujúci za ním chce scénu cez deň, po-
kojne ich poradie vymeňte.

Koľko scén je potrebné vytvoriť?

Ako už bolo spomenuté vyššie, počas jednej epi-
zódy by mal mať každý hráč, vrátane producenta, 
príležitosť pre viacero scén.

Ako prispieť k scéne
Potom, čo hráč vytvorí východiská scény, spolu 
s ostatnými hráčmi ju odohrá. Hráči postáv, vy-

Tvorba scény: Bridgewater
Tomáš (producent) – „Lucia, teraz si na 
rade ty. Akú scénu si predstavuješ?“
Lucia – „Hm, scénu zameranú na dej. V la-
boratóriu. Nicola skúma prstene, ktoré sa jej 
a ostatným podarilo nájsť.“
Jana – „Dajme si to v noci, pretože to znie 
temnejšie.“
Lucia – „Dobre, nech je po tvojom. Je 
noc.“
Tomáš – „Myslím, že veľmi rýchlo zistíš, 
na čo sú tie prstene. Scéna začína záberom 
zvonku, ktorý ukazuje, že je tma. V budove 
sa svieti len v jednom okne, prirodzene, je to 
laboratórium. Rýchly prestrih do vnútra la-
boratória, kde Nicola pripravuje snímok. Čo 
chceš robiť?“
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stupujúcich v tejto scéne, popíšu, čo ich postavy 
robia a hovoria. Producent odohrá roly vedľajších 
postáv a hráči svoje postavy.

Hráč má jednoznačnú právomoc nad rozhod-
nutiami, činmi a replikami svojho protagonistu. 
Čo protagonista v scéne povie? Chce hľadať ne-
jaké stopy? Čo by asi tak mohol v scéne spraviť? 
Chce vyzvať niekoho na súboj? Alebo prehodiť pár 
slov pri biliarde? Všetky rozhodnutia sú na hráčo-
vi. Ostatným hráčom však nič nebráni v prinášaní 
nápadov, ktoré môžu byť protagonistovi prospeš-
né. S jedinou výnimkou (ktorou je vyhodnotenie 
konfliktu) má hráč konečné slovo pri rozhodovaní 
sa za svojho protagonistu.

Ako hrať za protagonistu

To, ako sa chopíte roly svojej postavy, je úplne na 
vás. Jestvuje na to množstvo spôsobov a prístu-
pov. Niektorí hráči sa „ponoria do postavy“ a hra-
jú ju divadelným spôsobom – hovoria zvláštnym 
hlasom, používajú gestá a mimiku. Rozhodnutia 
protagonistu opisujú tak, ako by to robili sami. 
Hovoria teda „Dívam sa z okna“, ak chcú, aby 
tak urobil ich protagonista. Iným hráčom sa skôr 
páči opisovanie akcie z pozície rozprávača, čiže 
spôsobom, ktorý je typický pri čítaní knihy. Oba 
spôsoby sú vhodné, rovnako i spôsob, ktorý má 
prvky z jedného i druhého.

V niektorých herných skupinách sa stáva, že 
hráči, ktorým sa páči divadelný prístup, môžu byť 
sklamaní neosobným prístupom hráčov upred-
nostňujúcich knižný spôsob a naopak. Je preto 
dobré si pred začiatkom hrania vyjasniť postoje k 
spôsobu rozprávania a uistiť sa, že každý chápe a 
akceptuje spôsoby ostatných hráčov.

Konflikt
Chris miluje Mary, ale Mary sa o pár minút ide • 
vydávať za iného.
Danielin násilný bývalý priateľ sa s ňou sna-• 
ží dať dohromady už po tretíkrát. Daniela má 
stále veľký problém odmietnuť ho.

Niekde vo vnútri budovy sa snaží terorista za-• 
biť dvoch unesených. Keiko, policajt-zelenáč, 
nemá nikoho, kto by mu kryl chrbát.
Prestonovi parťáci sa naňho spoliehajú pri ak-• 
cii proti ich spoločnému nepriateľovi. Do baru 
však vchádza jeho bývalá priateľka s nezná-
mou kráskou.

Všetky tieto príklady ukazujú konflikt, teda rozpor 
medzi tým, čo postava chce a tým, na čo v skutoč-
nosti má. Konfliktom môže byť fyzická prekážka 
rovnako ako spoločenská, rozumová, či dokonca 
spirituálna výzva. Bez ohľadu na jeho povahu by 
mal výsledok konfliktu mať silný dopad na príbeh 
a to bez ohľadu na to, ako prebehne jeho opis.

Ko n f l i k t y  s ú  o  t ú ž b e
Jedným zo základných prvkov hry je sledovanie 
vnútorného zápasu protagonistov cez ich osobné 
problémy a vzťahy. Konflikty sú priamo orientova-
né na tieto vnútorné boje, pretože pred protago-
nistu kladú jeho túžbu. Má protagonista to, čo sa 
žiada, aby svoju túžbu naplnil? Je už pripravený? 
Čo ak chce toho ešte viac?

Ko n f l i k t y  s ú  o  n á ro č n ý c h  ro z h o d -
n u t i a c h  a  i c h  d ô s l e d ko c h

Scéna môže postaviť protagonistu pred veľkú dile-
mu, čím núti hráča rozhodnúť sa z dvoch vecí pre 
protagonistu pre tú dôležitejšiu. Konflikt pomôže 
určiť, aké následky vyplynú z voľby či už jednej 
alebo druhej možnosti.

Uvedenie konfliktu

Väčšina scén by v sebe mala obsahovať konflikt, 
pretože je to spôsob, akým ich urobiť napínavými 
a ako posúvať príbeh dopredu. Hráči často budú 
žiadať scény, v ktorých bude konflikt viditeľný už 
na prvý pohľad. V iných prípadoch však budú 
chcieť aj scény bez konfliktu. Rovnako sa môže 
stať, že hráči sa budú snažiť vytvoriť konflikt tak, 
že budú scénu vedome tlačiť. V každom prípade je 
konečná zodpovednosť na zavedenie konfliktu do 
hry na producentovi.

Vyhlásiť konflikt v scéne má právo ľubovoľný 
hráč, ktorý má pocit, že je dobré ho v nej mať. Ak 
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je konflikt v scéne úplne zjavný a nik nechce oňho 
požiadať, ostáva povinnosť vyhlásiť ho na produ-
centovi. Podobne by to malo byť v prípadoch, 
keď scéna pokračuje už dlhšiu dobu bez náznaku 
konfliktu. Producent by mal potom zaviesť do nej 
prvky, ktorými podporí jej vyústenie do konfliktu 
a následne ho vyhlásiť.

Krok 1 – Ktorí 
protagonisti v ňom 
vystupujú?

V konflikte musí vždy 
vystupovať aspoň jeden 
protagonista. Môžu to 
byť dvaja protagonisti 
idúci proti sebe, viacero 
protagonistov, ktorí sa 
zjednotia proti jednému 
alebo viacerým vedľaj-
ším postavám, alebo 
viacero protagonistov a 
vedľajších postáv, ktorí majú úplne rozličné ciele. 
Konflikt, v ktorom vystupujú len vedľajšie postavy, 
však v hre nemôžete mať.

Ak sa chce protagonista zúčastniť konfliktu, 
musí v danej scéne vystupovať. Hráč, ktorý v scé-

ne nemá postavu a chce sa na konflikte zúčastniť, 
musí minúť bod popularity. Tým môže nejakým 
spôsobom do scény svoju postavu uviesť a tak ju 
zapojiť do konfliktu.

Krok 2 – Čo je v stávke?

Stávka predstavuje to, čo chce protagonista z kon-
fliktu skutočne získať. 
Lásku, spravodlivosť, 
sebavedomie, priateľov 
alebo sebadôveru. Mož-
ností je nesmierne veľa 
a závisia jednak od situ-
ácie, ktorá predchádza 
konfliktu a jednak od 
charakteru postavy. Ak 
sa dve postavy hádajú, 
možno chce jedna do-
siahnuť to, aby sa druhá 
cítila previnilo a druhá 
chce, aby s ňou prvá sú-

hlasila. Alebo sa chcú obe postavy cítiť sebavedo-
me, pretože majú pocit, že hádku vyhrali. Stávka 
naozaj záleží na tom, čo si hráči myslia, že ich 
postavy chcú najviac.
V každom konflikte musia hráči postáv, ktoré sú 
v ňom zapojené, jednoznačne oznámiť, čo je pre 
ich postavy v konflikte v stávke. V závislosti na 
výsledku konfliktu predstavuje predmet stávky to, 
čo protagonista získa alebo nezíska. To znamená, 
že ak sú hráčove karty lepšie ako producentove, 
protagonista vyhráva predmet stávky. V opačnom 
prípade protagonista predmet stávky nezískava.

A k c i a
Akým spôsobom teda môže protagonista získať 
predmet stávky? Niekedy je to priamočiare – tak 
ako to bolo v príklade hádky uvedenom vyššie. 

Vzorový konflikt: Šmelinári
Ukážka hrania na strane 7 končí v momente, 
keď nastáva konflikt. Takýto typ konfliktu nie 
je problém v hre spozorovať, pretože samotní 
protagonisti sa v scéne svojimi akciami posta-
vili proti sebe.

Roxy odišla z domu napriek tomu, že jej 
to otec zakázal a čo je horšie, dostala sa do 
nelegálneho baru. Ak ju tam nájde otec, bude 
mať skutočne veľké problémy. Okrem toho sa 
Roxy chce predviesť pred svojimi priateľmi.

Na druhej strane je Billy, ktorý sa silou mo-
cou snaží získať rešpekt u svojho otca. Dúfa, 
že ak nájde Roxy a privedie ju späť k otcovi, 
dosiahne tým to, čo chce. Ak sa mu to poda-
rí, značne tým uškodí spoločenskému posta-
veniu Roxy.

Vzorový konflikt – Kto v ňom 
vystupuje?

V tomto konflikte vystupuje Billy, Roxy a Ro-
xyini známi. James a Robert v scéne nie sú. 
Lucia a Viktor svoje postavy do scény zapojiť 
nechcú.
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Obaja protagonisti sa hádajú, aby získali, čo chcú. 
V niektorých prípadoch nemusí byť predmet stáv-
ky až taký jasný. V tom prípade je nutné, aby si 
producent a hráči vyjasnili, čo chce protagonista 
dosiahnuť.

Krok 3 – Míňanie rozpočtu
Potom, čo boli ustanovené stávky a spôsob, 

akým ich získať, producent rozhodne o náročnosti 
konfliktu, čiže o tom, koľko kariet si potiahne ako 
súper protagonistov.

Producent získava v každom konflikte jednu 
kartu zadarmo. Každá ďalšia karta ho stojí jeden 
bod rozpočtu, ale v jednom konflikte môže produ-
cent minúť z rozpočtu najviac 5 bodov, čiže ťahať 
najviac 6 vlastných kariet.

P re č o  s ťa ž ova ť  a l e b o  u ľa h č ova ť 
ko n f l i k t ?

Ak ste producentom, odporúčania pre nastave-
nie náročnosti sú pomerne jednoduché. Rozpočet 
míňajte na konflikty, v ktorých by bolo podľa vás 
zaujímavé, keby protagonista zlyhal. Rovnako ho 
môžete použiť v prípade, že chcete získať právo 

opísať výsledok konfliktu. Zvyčajne to zodpovedá 
situáciám, v ktorých sú stávky naozaj vysoké, ale 
rozhodnutie je na vás a na tom, aký dojem zo situ-
ácie máte v danej chvíli.

Krok 4 – Používanie rysov a popularity

Potom, čo producent určil náročnosť, sa hráči 
postáv podieľajúcich sa na konflikte musia roz-
hodnúť, koľko kariet si potiahnu v mene protago-
nistov. Každý hráč získava zadarmo toľko kariet, 
koľko je jeho dôležitosť postavy v danej epizóde. 
Ďalšie karty môže získať používaním rysov a po-
pularity. Použitím rysu alebo každým minutým bo-
dom popularity získava hráč ďalšiu kartu. Použitie 
rysu sa ráta do počtu povolených použití daného 
rysu v prebiehajúcej epizóde.

Hráč, ktorého protagonista vystupuje v kon-
flikte, môže použiť ľubovoľný z rysov, ktorý má na 
karte postavy a získať tým ďalšiu kartu. Niekedy sa 
môže stať, že použitie rysu je pritiahnuté za vlasy, 
ale žiadne pravidlo vyslovene zakazujúce používa-
nie nevhodných rysov nejestvuje. Je na hráčovi 
postavy v konflikte, aby dokázal udržať v používaní 

Vzorový konflikt – Stávky
Jana ohlási, že stávka pre Roxy je „môže 
Roxy pokračovať v robení dojmu na svojich 
priateľov?“ Pokúsi sa to dosiahnuť tak, že sa 
bude snažiť, aby ju Billy pred priateľmi nezne-
možnil, presnejšie povedané, pokúsi sa pred 
Billym skryť.

Tomáš oznámi, že stávka pre Billyho je 
„urobí Billy dojem na otca“? Pokúsi sa vyhľa-
dať Roxy v nelegálnom bare a vyzerať pri tom 
zodpovedne a inteligentne.

Vzorový konflikt – Míňanie rozpočtu
Producent Peter sa na tento konflikt teší, pre-
tože má pocit, že ním môže zásadným spôso-
bom rozvinúť postavy Roxy aj Billyho. Roz-
hodne sa minúť 3 body rozpočtu, čím získa 
právo potiahnuť si 4 karty.

Vzorový konflikt – Používanie rysov
Dôležitosť postavy Roxy je v tejto epizóde 3, 
čo znamená jej ťažiskovú epizódu. Jana tak 
získava tri karty. Naozaj jej veľmi záleží na 
tom, aby Roxy získala to, čo chce, takže sa 
rozhodne použiť charakteristiku Nekonvenč-
ná žena, čo zodpovedá tomu, že Roxy sa v 
tomto tmavom a preplnenom bare vyzná ako 
doma a dokáže Billyho preľstiť. Okrem toho 
použije svoje prepojenie s jedným s bohatých 
dievčat, ktoré sú s ňou v bare. Roxy vie, ako 
vysvetliť dievčatám, že sa nemajú príliš hýbať 
a že majú Billymu brániť v tom, aby uvidel 
Roxy. To dá Jane spolu 5 kariet.

Billyho dôležitosť je v tejto epizóde 2, čo 
znamená 2 karty. Používa charakteristiku De-
likvent, čo mu pomôže zakryť to, že ako mla-
distvý v tomto bare nemá čo robiť, a snaží sa 
nájsť Roxy. Tomáš navyše použije na získanie 
ďalšej karty jeden bod popularity, čím má do-
hromady právo potiahnuť si 4 karty.
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rysov rozumnú mieru. Ak vyhráte konflikt, oča-
káva sa, že v rámci opisu uvediete použitie tohto 
rysu. Ak máte pocit, že takýto opis by nebol v 
súlade s logikou alebo zameraním vašej postavy, 
či celého seriálu, zamyslite sa, či má vôbec zmysel 
daný rys použiť.

Na druhej strane, opisom netradičného po-
užitia rysu, ktorý je tvorivý a nečakaný, môžete 
získať body popularity od ostatných hráčov (pozri 
str. 34).

Karty, ktoré ste získali využitím popularity, si 
pred ich odhalením držte mimo ostatných kariet. 
Položte si ich bokom alebo pred ostatné karty.

O v p l y v ň ova n i e  ko n f l i k tov  z vo n -
k u

Hráč, ktorého protagonista v konflikte nie je, ho 
môže ovplyvňovať míňaním bodov popularity, kto-
rými vie získavať karty. Tie môže podľa vlastného 
uváženia venovať buď producentovi alebo inému 
hráčovi protagonistu v konflikte. Hráč sa musí 
rozhodnúť, komu svoje karty venuje ešte pred oto-
čením všetkých kariet .

Krok 5 – Rozdajte karty a vyhodnoťte 
výsledok

Po určení náročnosti, použití rysov a využití popu-
larity rozdá producent príslušný počet kariet jed-
notlivým hráčom. Karty rozdáva lícom nadol.

Po tom, čo každý dostal svoje karty, sa ich 
otočením zistí celkový výsledok. Každá červená 
karta (teda srdce alebo káro), ktorú hráč získa, sa 
ráta za jeden bod. Ak má hráč viac bodov než 
producent, vyhráva stávku. V prípade rovnakého 
počtu bodov vyhráva ten, kto má viac sŕdc. Ak je 
i tak remíza, víťazstvo získava ten, kto má menšie 
srdce (alebo menšie káro ak nemá nik srdcia). Ak 
nik nezískal ani jednu červenú kartu, rozdajte kar-
ty znova.

Krok 6 – Opis výsledku

Keď si vyjasníte, kto získal či nezískal predmet 
stávky, je namieste opísať priebeh udalostí, vedú-
cich k výsledku. Na opise sa môže podieľať celá 
skupina, ale jeden hráč by mal mať právo zlúčiť a 
zjednotiť nápady ostatných hráčov a mať posledné 
slovo v tom, čo sa stalo alebo nestalo.
Pri opise (a hlavne v prípade, že máte konečné 
slovo) je dobré sa riadiť nasledovnými radami:

Opis musí vysvetľovať, akým spôsobom hráč • 
vyhral alebo prehral stávku a to na základe vý-
sledku kariet.

V opise by malo byť zahrnuté logické a prime-• 
rané správanie sa jednotlivých postáv.

Pri opise treba brať do úvahy použité rysy a • 
akcie, ktoré hráči ohlásili pre svoje postavy.

Vzorový konflikt – Vonkajšie vplyvy
Viktor si myslí, že keby Roxy zlyhala, bola by 
scéna oveľa dramatickejšia. Rozhodne sa teda 
minúť bod popularity na získanie karty, ktorú 
venuje producentovi.

Vzorový konflikt – Výsledok
Producent získava 5 kariet, napr.:

    
= 2 body
Viktor získava jednu kartu, ktorú venuje pro-
ducentovi:

 = +1 bod

Jana si potiahla 5 kariet:

    = 3 body

Tomáš si potiahol 4 karty:

    = 0 bodov

Výsledok: Producent získava spolu 3 body 
(to vrátane Viktorovej bonusovej karty), čo je 
viac než Tomášova 0. Jana má tiež 3 body, 
ale producent má viac sŕdc. Žiadny z prota-
gonistov teda nevyhráva stávku. Roxy neuro-
bila dojem na priateľov a Billy neohúri svojho 
otca.
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U r č e n i e  h rá č a  s  p o s l e d n ý m  s l o -
vo m
Právo mať posledné slovo nad opisom získava 
hráč, ktorý získal v konflikte hodnotou najvyššiu 
kartu. V prípade rovnakej hodnoty majú červené 
karty prednosť pred čiernymi, žaluď tromfne piky 
a srdce tromfne káro.

Rady pre vytváranie konfliktov

 „Prečo nemôžeme použiť 
odpaľovacie zariadenie na 

pravoboku?“

„Je tam teraz obchod so su-
venírmi.“

— Starbuck a Taylor, Battlestar Galactica

Niekedy je ťažké vytvoriť dobrý a zmysluplný kon-
flikt. Prinášame vám preto niekoľko rád a odpo-
rúčaní.

N e z a b ú d a j te  n a  o s o b n ý  p ro b -
l é m . 
Dobrý konflikt v sebe obsahuje protagonistov 
osobný problém. Hráč si osobný problém vyberá 
preto, že ho považuje za dôležitý a zaujímavý. Z 
tohto dôvodu je veľká pravdepodobnosť, že kon-
flikt, v ktorom bude osobný problém, nemôže byť 
pre hráča nudný. Ak chcem mať postavu, ktorá o 
sebe pochybuje, očakávam, že takáto situácia na-
stane aj v príbehu. Chcem, aby postava zápasila 
s pochybnosťou, čiže sa budem pokúšať o súvis 
tohoto problému so stávkou v konflikte.

Konflikt „Podarí sa nám poraziť zloduchov?“ 
nemá žiadny súvis s osobnými problémami pro-
tagonistov a preto môže byť ťažké v ňom použiť 
dobrú stávku. Neznamená to však, že nemôžete 
používať čisto akčné scény, kde nejde o nič, len 
pár vystrelených nábojov a trochu krvi. Ak ich 
robíte, skúste ich prepojiť s postavami. Pochybu-
júci protagonista si môže dať stávku „prejavím v 
boji odvahu a chrabrosť“? Z toho plynú dve vý-
hody. Ako hráč môžem z toho vyťažiť prvky pre 
vývoj mojej postavy (a to bez ohľadu na výsledok). 
Okrem toho má hráč, ktorý opisuje scénu, o inšpi-
ráciu viac pre svoje rozprávanie.

Č í m  s k ô r,  t ý m  l e p š i e . 
Neobávajte sa dávať svoje postavy do konfliktov a 
to hlavne v prípade, že ste v hraní tejto hry začia-
točníkmi. Je veľmi ľahké začať rozprávať a opiso-
vať a odohrávať jednotlivé dialógy (či už divadelne 
alebo literárne) a potom zistiť, že ubehlo pätnásť 

Vzorový konflikt – Opis výsledku
Jana i Tomáš majú esá, lenže Janino kárové 

eso  tromfne Tomášove trefové eso , 

čiže právo opisovať má Jana.
Ako sa odohrá celá scéna? Jana navrh-

ne, že Billymu sa napriek všetkému podarilo 
v bare nájsť Roxy. Mal s ňou veľkú hádku, 
ktorou ju pred priateľkami dokonale strápnil. 
Tým však získal pozornosť vyhadzovača, kto-
rému došlo, že Billy tu nemá čo robiť a preto 
ho z baru vyhodí. Znemožnená Roxy ušla z 
baru. Billy neobišiel o nič lepšie a navyše mu 
James a Robert vynadali za to, že nebol viac 
opatrnejší a taktnejší.

Tomáš opíše to, čo si myslí, že by povedal 
Billy. Lucia a Viktor dodajú repliky Jamesa a 
Roberta. Celá skupina sa dohodne na detai-
loch scény, a toto všetko schváli a zosumari-
zuje Jana.

Zavedenie osobných problémov: 
Šmelinári

Konflikt, ktorý sme opísali v predošlých prí-
padoch je orientovaný na osobné problémy 
oboch protagonistov. Roxy chce stúpať po 
spoločenskom rebríčku a potrebuje na to pria-
zeň svojich priateľov. Billy chce spraviť niečo, 
čím stúpne v očiach svojho otca. Či už svo-
je stávky vyhrajú alebo prehrajú, dokážu tým 
tvorivo posunúť dejové línie svojich postáv.
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minút hrania bez konfliktu. Majte to neustále na 
pamäti.

Niekoľko prvých hraní sa vám môže zdať ťaž-
kopádnych a môže to byť v rozpore s tým, čo 
máte vo svojich predstavách. Než sa vám to zažije 
do krvi, môžete vyhlásiť „Stop! Myslím, že potre-
bujeme konflikt. Čo by sa sem hodilo?“ Ak si zvyk-
nete a zaužívate používanie konfliktov, v ďalších 
hraniach vám to pôjde oveľa lepšie a zažijete viac 
zábavy.

Kedy ukončiť scénu?
Hlavnou myšlienkou v každej scéne je zameranie 
sa na jej účel (či už je to dej alebo postavy). Scénu 
možno teda považovať za ukončenú vo chvíli, keď 
má hráč, ktorý si scénu vyžiadal, pocit, že účel bol 
naplnený. Najčastejšie sa scéna skončí po vyhod-
notení konfliktu, aj keď niektorí hráči budú chcieť 
ešte dodať pred koncom krátky dialóg alebo pár 
detailov.

Prestrihy

V televíznych seriáloch je bežnou praxou preru-
šiť scénu v tom najnapínavejšom momente a pre-
strihnúť na odlišnú scénu s inými protagonistami. 
Diváci sú tak udržiavaní v napätí, pretože túžia ve-
dieť, ako tá scéna dopadne.

Túto techniku môžete pokojne použiť aj v tej-
to hre. Producent môže buď na základe svojho 
zváženia (alebo na základe výzvy hráča) vo vhod-
nej chvílu strihom prerušiť existujúcu scénu a začať 
novú scénu. Často to býva dobrý spôsob, ako udr-
žiavať svižné tempo epizódy. Výhodným miestom 
na prestrihnutie je začiatok konfliktu.

Získavanie popularity
Popularita znamená, že postava je pre divákov 
atraktívna a má u nich úspech. Podporuje postavu 
a tlačí ju do čoraz lepších, vzrušujúcejších a dra-
matickejších výkonov. Postavy získavajú popula-
ritu tým, že predvádzajú svoju hĺbku a prepraco-
vanosť. Hráči teda získavajú body popularity ak 
ukazujú, že ich postava rastie a vyvíja sa.

Popularita by mala byť evidovaná pomocou 
mincí alebo pokrových (či iných) žetónov. Vždy, 
keď nastane konflikt, producent vezme za každý 
minutý bod rozpočtu jeden žetón a odloží ho do 
pohára či nádoby. Tieto odložené žetóny sa nazý-
vajú bankom obecenstva.

Počas epizódy môže kedykoľvek ľubovoľný 
hráč (okrem producenta) zobrať z banku obecen-
stva jeden žetón a odmeniť im iného hráča. Že-
tón v tomto prípade predstavuje pozitívne reakcie 
divákov, napríklad v podobe listov do redakcie. 
Jeden hráč môže odmeniť iného hráča počas jed-
nej scény najviac jedným žetónom. To, za čo je 
odmena, závisí na odmeňujúcom hráčovi. Môže 
to byť za výborný dialóg, tvorivé použitie rysov, 
strhujúci opis, posunutie deja alebo za hocičo, čo 
prinesie do hry zábavu. Žetóny, ktoré ostanú v 
banku obecenstva po skončení epizódy, sú zaho-
dené (neprenášajú sa teda do ďalšej epizódy).

Využívanie popularity

Popularitu možno využiť na získanie ďalších kariet 
v konflikte. Karty získané týmto spôsobom si však 
musia hráči držať oddelene od ostatných kariet 
(napr. ich odložením bokom). Každá karta získa-
ná popularitou, ktorá po otočení priniesla hráčovi 
bod (teda je srdcová alebo kárová), pridá po skon-

Prestrihy: Šmelinári
V momente, keď Billy vchádza do baru a za-
čína sa obzerať po Roxy, Peter oznámi To-
mášovi a Jane „nezabudnite, čo ste chceli 
povedať“ a prestrihne na scénu s Jamesom 
a Robertom.

Získavanie popularity: Šmelinári
Lucia oceňuje Tomášov opis Billyho konania 
po tom, čo ho vyhodili z baru. Za odmenu 
mu teda pridelí bod popularity. Rovnaký po-
zitívny dojem má Tomáš z Janiných nápadov 
v scéne, ktorý rovnako  odmení bodom po-
pularity.
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čení konfliktu producentovi jeden bod do rozpoč-
tu. Karty, ktoré nie sú víťazné, sa zahodia.

Popularita môže byť tiež použitá na príchod 
protagonistu doprostred scény. Jednoducho miň-
te jeden bod a opíšte, ako sa protagonista v scéne 
objaví. Body popularity použité týmto spôsobom 
automaticky putujú do rozpočtu producenta.

Nevyužitá popularita

Body popularity nemusia byť minuté v rámci epi-
zódy či dlhšieho obdobia. Všetky body popularity, 
ktoré neboli použité, sa prenášajú do ďalšej epi-
zódy.

Od scén k príbehu
Máme teda hotový nápad na seriál s množstvom 
zaujímavých postáv a už vieme, ako vytvárať scény 
a vyhodnocovať konflikty. Je 19.00, štvrtok ve-
čer, pizza je už objednaná a všetci majú do 22.30 
čas, ktorý chcú vyplniť vytvorením nezabudnuteľ-
nej epizódy. A čo teraz? Čo konkrétne majú všetci 
spraviť pre to, aby vytvorili príbeh?

Keď je jasné, čo je koho zodpovednosťou, pri-
chádza čas vytvoriť niekoľko scén a zoradiť ich tak, 
aby vytvorili jednu epizódu. Skutočné televízne 
scenáre sa riadia predpísaným formátom, ktorý 
rozdeľuje epizódu na dejstvá (podobne ako je to 
v divadelnej hre). Toto rozdelenie môžete použiť 
na to, aby mala vaša epizóda logickú štruktúru a 
usporiadanie.

Dejstvo
Dejstvá vo filme a televíznych seriáloch dávajú 
deju logickú štruktúru – od úvodu problému, cez 

jadro k záveru. Množstvo filmových scenárov sa 
riadi troma dejstvami, ale hodinové televízne se-
riály sú založené na štyroch dejstvách (ktoré mož-
no oddeliť reklamou). Keďže vaša skupina nie je 
obmedzovaná reklamnými prestávkami, môžete si 
zvoliť buď troj alebo štvordejstvový formát.

Prvé dejstvo – Uvedenie do situácie

Každý príbeh by mal odpovedať na základnú otáz-
ku: aký dôvod majú postavy pre to, čo robia? 
Prečo sa rozhodli dať sa na kariéru dobrodruha 
namiesto pokojnej práce v úrade, kde mohli vo 
voľnom čase sledovať televíziu? Prvé dejstvo filmu 
alebo epizódy ukazuje dôvod, prečo robia postavy 
to, čo robia.

Vytvorenie úvodnej scény epizódy je na pro-
ducentovi. Mal by načrtnúť problém, ktorý prota-
gonisti nemôžu ignorovať (alebo by nemali) a tým 
dať základ pre rozvoj deja. Čo konkrétne budú 
protagonisti robiť je na nich, ale určite by mali ro-
biť aspoň niečo.

Príkladmi úvodných scén sú:

Priateľ(ka) niektorého z protagonistov je ne-• 
zvestný / mŕtvy / vo veľkých problémoch.

Postavy nájdu dôkazy veľkej hrozby, ktorej • 
musia čeliť.

Protagonisti nájdu niečo záhadné.• 

Vzorový konflikt – Využívanie 
popularity

V predošlom príklade nebola karta, ktorú zís-
kal Tomáš minutím bodu popularity, víťazná. 
Musí ju teda zahodiť. Viktorov bod populari-
ty zodpovedá srdcovej šestke, čiže putuje do 
rozpočtu.
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Priateľ niektorého z protagonistov sa zrazu za-
čal správať čudne. Prerušil všetky vzťahy a začal 
byť agresívny a vyhľadáva fyzické potýčky.

Prvé dejstvo sa zvyčajne končí vo chvíli, keď sa 
protagonisti dohodnú na tom, ako chcú reagovať 
na súčasnú situáciu. V tomto dejstve je tiež vhod-
né začať vnášať do deja prvky zamerané na osob-
ný problém ťažiskového protagonistu a elementy, 
z ktorých vzídu ďalšie hrozby pre postavy.

Druhé dejstvo – komplikácie a kontrasty

Ak by sa problém načrtnutý v prvom dejstve dal 
vyriešiť ľavou zadnou, bola by to veľmi krátka a 
nudná epizóda. Preto nikdy ľahkým nie je, aj keď 
to na prvý pohľad nemusí tak vyzerať. 

Druhé dejstvo je o tom, čo stojí protagonis-
tom pri dosahovaní ich cieľov v ceste. Zlí chlapci 
s veľkými nožmi, najmodernejší výstražný systém, 
alebo priateľ, na ktorého sa vždy všetci spoliehali a 
teraz sa stal nerozhodným a nespolupracujúcim. V 
žiadnej scéne by takéto prekážky nemali chýbať.

V druhom dejstve by mal tiež aspoň jeden hráč 
zvážiť možnosť rozvinúť svoju postavu. Mali by sa v 
ňom vyvinúť dejové línie, ktoré sú vo vzájomnom 
kontraste a protagonisti vo vedľajších úlohach by 
sa mali snažiť konať tak, aby tým upriamili pozor-
nosť na ťažiskového protagonistu.

Tretie dejstvo – ďalšie komplikácie 
alebo dejové zvraty
Vo chvíli, keď sa zdá, že všetko je na najlepšej 
ceste k vyriešeniu problémov, nadíde tretie dej-
stvo, ktoré nastolí ešte väčšiu prekážku. Zloduch, 
ktorého postavy prenasledovali, sa ukázal byť len 
poskokom ešte väčšieho a silnejšieho zločinca. 
To, čo sa ukázalo ako bežná nevydarená lúpež, 
je zrazu len jedným článkom v sérii nevyriešených 
sadistických vrážd. Veci, ktoré sa dejú v tomto dej-
stve by mali dramaticky gradovať.

Tretie dejstvo väčšinou končí momentom, v 
ktorom sa jednej alebo viacerým postavám odha-
lia všetky súvislosti a príčiny diania a dôvod nároč-
nosti riešenia týchto problémov.

Štvrté dejstvo: rozriešenie a záver

Štvrté dejstvo predstavuje vyvrcholenie epizódy a 
finálny stret s príčinou problémov. V tomto dejstve 
budú určite niektorí víťazmi a iní porazenými. To, 
kto skončí na ktorej strane, bude väčšinou vyplý-
vať z rozhodnutí protagonistov. Hlavná i vedľajšia 
zápletka by mali dosiahnuť bod, v ktorom sa roz-
hodne, kto čo získa alebo stratí (i keď sa problémy 
nemusia vyriešiť natrvalo).

Bridgewater: Kontrasty v deji
Lauren, a jej osobný problém so sebaovláda-
ním inšpirovali Ivana k vytvoreniu osobnost-
nej scény pre Prestona. V nej Preston ignoru-
je úlohy, ktoré mu boli pridelené a namiesto 
toho sa venuje biliardu v bare.

Bridgewater: Tretie dejstvo
V treťom dejstve epizódy seriálu Bridgewater 
sa Lauren vydá za objektom svojej lásky, pro-
fesorom Sloanom, od ktorého čaká pomoc v 
záhade s klonmi. Hráči odhalia, že Sloane je 
zjavne zapletený s ľuďmi, vytvárajúcimi klony 
a Lauren sa tak dostáva do smrteľného nebez-
pečenstva.

Bridgewater: Prvé dejstvo
Michal, Zuzana, Laura, Milan a Ivan hrajú epi-
zódu seriálu Bridgewater (pozri str. 22). Mi-
chal popíše úvodnú scénu s Prestonom (hrá 
ho Ivan), ktorý sa vracia zo školy do domu 
prenajatého všetkými protagonistami. Vstu-
puje do izby a vidí svoj zrkadlový obraz, ktorý 
sa naň hrozivo díva. Je to jeho klon? Pustia sa 
do zápasu, v ktorom vyhrá skutočný Preston. 
Klon sa rozpustí na beztvarú hmotu.

Protagonisti majú teraz pred sebou prob-
lém: kto vyrába tieto ich divné klony? Kto je 
vlastne skutočný a kto je klonom?
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Záverečná scéna epizódy

Ťažiskový hráč má právo odrozprávať poslednú 
scénu, v ktorej sa venuje následkom, spôsobeným 
udalosťami epizódy. Táto scéna sa nemusí riadiť 
pravidlami pre konflikt a hráč má výhradné právo 
pre opis a rozprávanie. Často je to krátka a po-
kojná scéna.

Reklamné prestávky

Každý hráč (vrátane producen-
ta) má počas hry právo na 
vyhlásenie reklamnej prestáv-
ky. Väčšinou je ich vhodné 

uskutočňovať 
v napätých 
momentoch 
u p r o s t r e d 
scény alebo 
medzi scéna-
mi. Prestávky 

sú vhodnou 
príležitosťou pre 

hráčov a producenta si nachvíľu oddýchnuť a za-
myslieť sa nad komplikáciami a dilemami, ktoré 
sa v deji vyskytli. Rovnako je to vhodná chvíľa na 
niekoľko viet s hráčmi, ktorými sa vie producent 
uistiť, že sú všetci spokojní s vývojom hrania.

V ďalšej časti uvidíte...
Na konci každej epizódy by sa mala skupina do-
hodnúť na nejakom prvku napätia4, ktorý by sa 
vyskytol v pomyselných televíznych upútavkach 
propagujúcich ďalší diel. Skutočné upútavky sú 
často tvorené niekoľkými rýchlymi momentami 
toho, čo sa udeje v nasledujúcej časti, čiže jedno-
dvojsekundovými zábleskmi deja, ktorý bude na-
sledovať. Tento štýl možno použiť aj v hre. Každý 
hráč (počnúc hráčom, ktorý bude mať nasledovnú 
epizódu ako ťažiskovú) môže popísať jeden mo-
ment. Rovnako môže poskytnúť krátky náhľad aj 
producent.

Vhodnou zásadou je to, že ukážkové momen-
ty by mali načrtávať problémy, ktorým budú pro-
tagonisti čeliť a teda by mali obsahovať situácie, na 
základe ktorých je možné očakávať komplikácie 
alebo drámu.

Tieto prvky môžu byť veľmi silným nástrojom, 
ktorým viete navnadiť všetkých ostatných hráčov 
na ďalší diel. Hráči sa tak môžu utvrdiť v tom, že 
nadchádzajúca epizóda bude obsahovať tie miesta, 
ľudí a problémy, ktoré chcú naozaj vidieť a produ-
cent zase bude mať k dispozícii kopu nápadov pre 
ďalšie herné sedenie.

4  V originále to má prostý názov teaser.

Bridgewater: štvrté dejstvo
Lauren so svojou schopnosťou nemá veľké 
ťažkosti s prekonaním Sloana, ale musí sa 
rozhodnúť, ako s ním nakoniec naloží. Roz-
hodne sa ho nechať ísť a tým čeliť dôsledkom, 
ktoré z toho plynú pre ňu a jej priateľov.

Na druhej strane získal Nikolin romantický 
vzťah správny smer. Na konci epizódy bola 
pozvaná na večeru.

Prestonovo neuvážené ignorovanie zodpo-
vednosti vytvorilo medzi ním a Lauren barié-
ru. Hoci príbeh ešte zďaleka nie je ukončený, 
epizóda skončí v momente, keď mu Lauren 
oznámi, že mu už nemôže ďalej dôverovať.

Bridgewater: záverečná scéna epizódy
Laura sa rozhodla vytvoriť záverečnú scénu 
pre Lauren. Opíše Lauren, sediacu ticho vo 
svojej izbe, ako hľadí na spoločnú fotku seba 
a profesora Sloana.

Bridgewater: V ďalšom dieli uvidíte...
Michal, producent seriálu Bridgewater, po-
núkne záber na dvoch vedcov skláňajúcich 
sa nad niečím, čo vyzerá ako operačný stôl. 
Kamera sa otočí, aby ukázala tvár Lauren. 
Neznámy hlas povie „O tri hodiny bude pri-
pravená.“

Ivan opíše záber na Prestona obkľúčeného 
tmavej uličke klonmi všetkých protagonistov, 
ktorý povie len„Takže to ostane takto, alebo 
nie?“.
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Úlohy a zodpovednosti každé-
ho hráča
Pred hraním by mali byť každému jasné jeho úlohy 
a zodpovednosti počas herného sedenia. Každý 
hráč by sa mal snažiť čo najviac prispieť k dobrej a 
zábavnej epizóde.

Úlohy a zodpovednosti producenta

Vytvoriť iskru. Producentovou úlohou je naštar-
tovať epizódu, čo je veľká zodpovednosť. Musí sa 
stať niečo, čomu postavy (i hráči) nevedia odolať 
alebo čo nevedia ignorovať.
Držať tempo. Scény by mali mať zmysel a účel 
a všetko, čo sa deje, by malo byť zmysluplné a 
logické. Producent by mal dávať pozor na to, aby 
sa scény neodchyľovali od zámeru hráča, ktorý o 
ne požiadal.
Vytvárať konflikty. Kde nie je konflikt, nie je 
príbeh. Presnejšie povedané, príbeh je možný aj 
bez konfliktu, ale nebude príliš zábavný. Predkla-
dajte pred protagonistov problémy. Jeden za dru-
hým. Tlačte ich do krízových situácií. Pretože len 
vtedy začnú byť veci napínavé a dramatické.
Počúvať, čo hovoria hráči. Producent má po-
väčšine viac príležitostí pre vytváranie scén, než 
hráči. Dajte si preto pozor, aby ste hráčov neú-
myselne netlačili niekam, kam sa nechcú dostať. 
Producent by si mal zvyknúť na to, že s prvkami, 
ktoré do scén pridávajú hráči, je treba len súhlasiť. 
Ak máte v obľube hádzať protagonistov priamo 
do situácií, nechajte hráčov, nech ich vyriešia po 
svojom.
Nechať protagonistov žiariť vo svetlách re-
flektorov. Hlavnou myšlienkou hry je, bez ohľa-
du na všetko ostatné, vytvorenie výborného a 
nezabudnuteľného príbehu. Ak chcete dosiahnuť 
tento cieľ, protagonista musí byť zatiahnutý do na-
pínavých a vzrušujúcich situácií. Aj keď by mal byť 
v nich úplne bezmocný a mal by čeliť niečomu, 
čo nemá šancu zdolať, stále by si mal zachová-
vať sympatie a zaujímavosť. Postavy sú tie, ktoré 
majú mať v správnom čase v deji posledné slovo. 
Producent by sa preto na protagonistov mal dívať 
práve týmto spôsobom.

Preplietať viacero prvkov. Producent by mal 
reagovať na akcie ostatných hráčov a vytvárať 
scény, ktoré zodpovedajú ich záujmom a túžbam. 
Scéna, ktorou pokryjete záujmy viacerých postáv 
naraz, je na to výborným spôsobom.

Ak potrebujete pauzu, dajte si ju. Hranie tej-
to hry môže byť niekedy náročné. Hráči prinášajú 
jeden nápad za druhým a vašou úlohou je reago-
vať na ne a zároveň udržiavať tempo. Ak máte 
pocit, že je toho v danom momente príliš veľa, 
vyhláste päťminútovú prestávku a počas nej si v 
pokoji premyslite ako ďalej.

Úlohy hráčov

Berte veci v scéne také, aké sú. Aj napriek 
veľkému úsiliu každého hráča sa nemusia veci po-
dariť tak, ako ste to mali v úmysle. Ostatní hráči 
môžu opisovať veci týkajúce sa vášho protagonis-
tu spôsobom, ktorý vám nevyhovuje alebo sa vám 
nepáči. Producent môže voviesť protagonistu do 
situácie, ktorá mu absolútne nevyhovuje. Ďalším 
prípadom môže byť situácia, keď sa pridáte do 
scény, ktorej zámer je v protirečení s tým, čo za-
mýšľate robiť so svojim protagonistom.

V takýchto prípadoch je najlepším riešením 
ponechať veci tak ako sú, pokračovať v scéne 
a prípadné pripomienky alebo protesty vzniesť po 
skončení epizódy. Berte veci tak ako prichádza-
jú a skúste z nich napriek nedostatkom vyťažiť čo 
najviac. Po skončení hrania si skúste s ostatnými 
predebatovať prvky, ktoré vám alebo vašej postave 
nevyhovali a dôvody, prečo to tak je. Hráči budú 
o nich poučení a nabudúce sa im pokúsia vyhnúť.

Spojenie viacerých prvkov: Šmelinári
V predošlých scénach nechala Lucia Jamesa 
vyšetrovať záhadnú postavu, ktorá sabotovala 
ich dodávky, aby tým pomohla súperiacemu 
gangu. V rovnakom čase zaplietol Viktor Ro-
berta do búrlivej hádky s jeho bývalým priate-
ľom zo školy. Producent Peter vytvorí scénu, 
v ktorej získa James informácie vedúce k Ro-
bertovmu priateľovi. Je naozaj tou tajomnou 
postavou? Čo s tým spraví James?
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Rozvíjajte osobný problém protagonistu. 
Vy ste tí, ktorí vedia o svojej postave najviac. Vyu-
žívajte príležitosti na vytvorenie aspoň jednej scé-
ny, v ktorej rozviniete jej charakter alebo osobný 
problém. Premyslite si, o čom budú jej scény.
Podporujte ostatných protagonistov. Zod-
povednosť za príbeh nie je len na producentovi, 
ale aj na vás. Je tiež zjavné, že príbeh nebude len 
o vašej postave. Prispejte k dobrému príbehu tým, 
že pomôžete a podporíte ostatných hráčov. Vaša 
postava sa môže stať cieľom vtipov a narážok. 
Inokedy je lepšie nechať postavu v úzadí a prene-
chať vyriešenie situácie inej postave. Ak pomôžete 
ostatným hráčom vyniknúť ich postavám, oni ne-
chajú neskôr vyniknuť vašu postavu.
Stavajte na jestvujúcich základoch. Všet-
ko, čo sa rozhodnete robiť v rámci epizódy (či už 
v rámci vašej alebo cudzej scény) by malo stavať 
na tom, čo sa už v epizóde udialo. Prinajmenšom 
by to nemalo byť v protirečení s tým, čo sa stalo. 
Ak máte výborný nápad na scénu, ale zrazu niekto 
pred vami vytvoril niečo, čo by vašu scénu robilo 
nelogickou alebo nezmyselnou, jej násilné začle-
nenie nemusí byť práve najlepšie. 

Vyhľadávajte konflikty. V tejto hre nejestvu-
je možnosť, ako znížiť schopnosti vašej postavy 
alebo ako ju vyradiť z hry. Nestrácate karty, ani 
žetóny, ani nebudete musieť čakať niekoľko kôl. 
Nejestvuje dôvod, prečo by sa vaša postava mu-
sela vyhýbať hrozivým či nebezpečným situáciám. 
Producent vám bude dávať nápady a príležitosti 
pre takéto situácie. Je na vás, ako sa k nim posta-
víte. Neseďte nečinne. Vyrazte vpred.
Ak je dôležitosť vašej postavy 3... ...máte ťa-
žiskovú epizódu, čiže producent bude upriamovať 
pozornosť hlavne na vás. To je príležitosť ako sa 
prejaviť naplno, myslite teda vo veľkej mierke.

Ak je dôležitosť vašej postavy 2... Vaša po-
stava má vedľajšiu úlohu okrem prípadu, že v tejto 
epizóde nejestvujú žiadni ťažiskoví protagonisti. 
V oboch prípadoch máte k dispozícii viacero mož-
ností vedenia svojho protagonistu.

Jednou z nich je dodávať do hry podnety a 
prvky, ktoré môže ťažisková postava používať na 
rozvoj svojho osobného problému. Ak sa osob-
ný problém týka hnevu, dodávajte do scén prvky, 
v ktorých váš protagonista podporí jeho prejav. 
Ak sa problém týka dôvery, nechajte vašu posta-
vu vybudovať alebo porušiť dôveru, ktorá je medzi 
ňou a ťažiskovou postavou.

Inou možnosťou je vytvorenie paralelného prí-
behu vašej postavy, ktorý je v kontraste s ťažisko-
vou postavou. Ak je príbeh ťažiskovej postavy o 
rozpadajúcom sa vzťahu, vaša postava môže buď 
začať nový vzťah alebo posunúť existujúci vzťah 
niekam ďalej.

Ak je dôležitosť vašej postavy 1... Vaša 
postava má s dôležitosťou len okrajový význam. 

Stavanie na základoch: Bridgewater
Počas scény, ktorá nasleduje po Prestonovom 
súboji so svojim záhadným klonom, dostane 
Ivan nápad – Prestona ten súboj značne vyvie-
dol z miery – a následne prezradí, že Preston 
má dvojča, s ktorým si vôbec nerozumie.

Dôležitosť postavy 3: Záchrana 2313
V aktuálnej epizóde Záchrany 2313 čelí Gustav 
výzve v podobe záchrany svojho staršieho 
brata, ktorého loď havarovala v nehostinnom 
teritóriu. Gustavov osobný problém spočíva 
v potrebe robiť na ostatných neustále dobrý 
dojem. Milan, ktorý hrá Gustava, vytvorí scé-
nu, v ktorej bude jeho brat tým prvkom, cez 
ktorý sa môžu naplniť Gustavove osobné túž-
by. Brat bol totiž hrdinom, tým, kto sa staral 
o ostatných, tým, kto iných ohuroval. Gustav 
má teraz jedinečnú možnosť byť v jeho úlohe, 
ak sa mu podarí vyslobodiť ho z nebezpečia.

Dôležitosť postavy 2: Záchrana 2313
Počas Gustavovej ťažiskovej epizódy uvedie 
Viktor svoju postavu Natea v scéne o kúpe 
drog, na ktorých je závislý. Jeden z protago-
nistov ho zbadá. Nate je zahanbený a jeho 
povesť tým utrpela, čo je v kontraste s Gusta-
vovou túžbou urobiť dojem na jeho staršieho 
brata.
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V tomto prípade zvážte možnosti popísané pre 
dôležitosť 2, ale používajte ich menej intenzívne 
alebo v jemnejšej forme. 

Ak nejestvujú ťažiskové postavy... Čím je 
menšia dôležitosť jednotlivých postáv, tým viac 
priestoru má producent a ostatní hráči na zavá-
dzanie silných dejových momentov či zvratov. Ak 
majú všetky postavy dôležitosť 1 (čo nie je vylú-
čené), epizóda by mala byť zameraná na rozvoj 
deja.

Úvodná skladba, hudba 
a znelka
Žiadny seriál sa nezaobíde bez vlastnej úvodnej 
skladby a váš tiež. K dispozícii máte nepreberné 
množstvo scénickej hudby a soundtrackov, ale daj-
te pozor na to, že notoricky známe melódie môžu 
odpútať pozornosť, prípadne vyvolať neželané 
asociácie. Napríklad je dobré sa vyvarovať hudby 
z filmov, kde hrdinovia vládnu svietiacimi mečmi a 
tajomnými schopnosťami.

Kinematografia
Keďže vyrábate seriál, hráči by mali opisovať veci 
seriálovým spôsobom. Nebojte sa opisovať detail-
né zábery, panorámy a jazdy atď. Podporujte ná-
ladu a atmosféru seriálu tým, že budete opisovať, 
ako by to vyzeralo na obrazovke. Niekoľko príkla-
dov nižšie vám poslúži ako inšpirácia:
Transfokácia (preostrenie). Záber obsahujúci 
dve elementy – jeden na popredí a druhý na poza-
dí. Kamera je na začiatku zaostrená len na jeden 
z nich a v istom momente preostrí na ten druhý.
Ostrý strih. Násilný prestrih, ktorého úlohou je 
prekvapiť alebo zaskočiť divákov. Väčšinou sa po-
užíva ako ironický kontrapunkt k predošlým uda-
lostiam.
Prechod cez objekt (match cut). Prechod me-
dzi dvoma zábermi, kde postava alebo rekvizita 
v prvom zábere je rovnaká ako v druhom zábere, 
pričom sa zmení len pozadie.
Uhol pohľadu. Ukazuje, že kamera sa díva na 
scénu z konkrétneho bodu. Príkladom je pohľad 
očami protagonistu.
Statický záber. Obraz na scéne „zamrzne“ a 
stane sa pevným (v podstate fotografiou).
Rapidmontáž. Séria krátkych scén, ktoré sú vzá-
jomne prepojené a spoločne vedú k rozuzleniu.
Mimo záberu. Postava, ktorá rozpráva a je v scé-
ne, ale nie v zábere.
Mimo scény. Postava, ktorá rozpráva a nie je 
prítomná v scéne. Príkladom je napríklad vnútor-
ný monológ postavy.
Jazda. Kamera sleduje postavu, ktorá sa pohybu-
je po scéne.
Celok. Záber na všetky postavy v scéne.

Dôležitosť postavy 1: Záchrana 2313
Brea Mackle má v tejto epizóde dôležitosť 1. 
Jana vytvorí scénu, v ktorej sa Brea a Gustav 
pokúsia vlámať do skladu vesmírnej stanice. 
Breu odohrá ako pomocníčku, ktorá bude 
trúsiť vtipné hlášky, pričom Gustav bude váž-
ny a sústredený len na danú úlohu.

Šmelinári: soundtrack
Vhodnou hudbou na pozadie epizódy Šmeli-
nárov by mohla byť scénická hudba z Krstné-
ho otca, Nedotknuteľných, Millerovej križo-
vatky a Cesty do zatratenia.
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Vytvárame sezónu

To, aký seriál pomocou týchto pravidiel vytvoríte, 
závisí na tom, akým spôsobom sa budú vaše po-
stavy rozvíjať, aby pôsobili zaujímavo a uveriteľne. 
Rozvoj postáv však potrebuje svoj čas. Preto je pri 
hraní dôležité pamätať na to, že sezóna seriálu by 
nemala byť len náhodnou zbierkou nesúvisiacich 
epizód. To, či je sezóna kvalitná, môžu hráči po-
súdiť podľa toho, či ich protagonisti získali nejakú 
životnú skúsenosť – či už kladnú alebo zápornú.

Franchise
Diváci sa vracajú k svojmu obľúbenému seriálu 
hlavne preto, že očakávajú od epizódy isté typické 
veci, ktoré na seriáli obľubujú. V každej epizóde sa 
snažia jednotlivé postavy dosiahnuť svoje ciele, či 
už je to nelegálne pašovanie alkoholu, boj s nadpri-
rodzeným zlom, riešenie záhad, dosiahnutie vzde-
lania alebo kradnutie tajomstiev od cudzích krajín. 
Cieľom môže byť hocičo, ale v jednom seriáli by 
mali byť tieto hlavné ciele približne rovnaké.

Vo filmovom priemysle sa rovnaké prvky, kto-
ré prináša seriál v každom dieli, nazývajú franchi-
se. Franchise je formula, predpis alebo šablóna, 
na ktorej vystavajú scenáristi jednotlivé epizódy. 
Je to podobné, ako v prípade rýchlych občer-
stvení, ak si pozriete seriál s jasne definovanou 

franchise, bude vám približne zrejmé, čo a v akej 
kvalite môžete čakať.

Dohoda o franchise vo vašom seriáli má via-
cero výhod. Predovšetkým pomáha udržiavať 
súdržnosť a konzistentnosť seriálu. Pomôže vám 
vytvoriť skutočný seriál a nie len sadu poviedok, 
nahádzaných za sebou bez ladu a skladu. Okrem 
toho franchise pomáha producentovi vytvoriť pre 
každý diel seriálu problém, s ktorým sa budú mu-
sieť protagonisti vysporiadať. Hráčom to tiež po-
skytne mantinely, v ktorých sa môžu pohybovať, 
a tým majú uľahčené mnohé rozhodnutia. Treťou 
výhodou franchise je udržiavanie dôrazu na pro-
tagonistu. Ak sa pri pohľade z vtáčej perspektívy 
dejú v každej epizóde približne rovnaké veci, pro-
tagonisti a ich osobné životy sú tými prvkami, kto-
ré spravia zo seriálu originálnu a napínavú vec.

„Pokúšal som sa napísať pravdivý príbeh o jednej žene. Ale mal som 
pocit, že ak by som ho napísal viac než dobre, možno by sa mi podarilo 

napísať pravdivý príbeh mnohých a mnohých iných žien.“
— Marc Cherry, tvorca, Zúfalé manželky

Šmelinári: Franchise

Šmelinári sú seriál o rodine zapletenej do pa-
šovania ilegálneho alkoholu za čias prohibície 
v Spojených štátoch. Fanúšikovia môžu oča-
kávať od epizód porušovanie zákona, politiku 
a rodinnú drámu.
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Globálna dejová línia 
„Ach, čo si to spravila, Mary 

Alice?“

–- Susan, Zúfalé manželky

Producent má možnosť počas sezóny zaviesť do 
nej dejovú líniu, tiahnucu sa cez viacero epizód či 
dokonca cez celú sezónu. Udalosti v nej by sa mali 
týkať seriálu ako celku a mali by zahŕňať viacero 
postáv. Táto globálna dejová línia by však nemala 
byť v konflikte s individuálnymi dejovými líniami 
protagonistov. Rovnako by sa producent nemal 
snažiť tlačiť túto líniu do vopred predurčeného zá-
veru.

Prepájanie epizód nie je zložité. Často stačí 
len povedať, alebo naznačiť, že niekoľko zdanli-
vo nezávislých udalostí medzi sebou súvisí. Ďalšou 
možnosťou je zavedenie vedľajšej postavy, ktorá 
bude v rámci viacerých epizód protivníkom po-
stáv. Rovnako môžete v tejto role použiť protago-
nistovho úhlavného nepriateľa.

Príklady globálnych dejových 
línií
Zúfalé manželky – tajomstvo obklopujúce smrť 
Mary Alice Youngovej.
Odpočívaj v pokoji – spoločnosť Kroner, ktorá 
chce odkúpiť rodinný podnik Fisherovcov

Sports Night – honba za sledovanosťou, ktorá 
ohrozuje existenciu relácie.

Používanie dejových 
línií

„Chcel som opäť žiť, opäť 
uvidieť svojich priateľov a 

chcel som vysvetliť všetkým 
tým, ktorých som miloval a 
ktorým som veril, môj po-
hľad na to, čo sa stalo.“

„Ale my vieme, čo...“

„Vy o tom neviete vôbec 
nič.“

— Wes a Gunn, Angel

Dejové línie protagonistov slúžia predovšetkým na 
to, aby sa sezóna niekam posúvala. Osobný prob-
lém protagonistu tak predurčuje akúsi cestu, kto-
rou musí postava prejsť. V rámci hry je producent 
zodpovedný za to, aby predkladal pred hráčov si-
tuácie, ktoré majú súvis s ich osobnými probléma-
mi, a ktoré ich budú posúvať niekam inam. Hlavný 
problém v rámci epizódy však nie je až taký dôle-
žitý. Významné sú hlavne rozhodnutia, ktoré musí 
protagonista urobiť pri vysporiadavaní sa s týmto 
problémom.

Ak sa na konci sezóny pozriete na celkové 
konanie protagonistu súvisiace s jeho osobným 
príbehom, mali by ste uvidieť príbeh, ktorý o ňom 
niečo vypovedá. Nemusí jednoznačne vysvetľovať 
každé jedno rozhodnutie postavy, ale určite by 
mal ukázať, akým charakterom a osobnosťou pro-
tagonista je.

Dejová línia má v sebe množstvo inšpirujúcich 
a poháňajúcich prvkov a zároveň dáva množstvo 
priestoru na ich rozpracovanie. Rozhodnutia, kto-
ré hráč vykonáva pri načrtávaní a vytváraní dejovej 
línie, by mali mať svoje odôvodnenie a význam. 
Nič vám nebráni zvoliť si každú epizódu (okrem 

Šmelinári: Globálna dejová línia
V pilotnej epizóde sa diváci dozvedia, že ro-
dina sa venuje pašovaniu, aby získala penia-
ze na záchranu rodinnej farmy. Peter zavedie 
globálnu dejovú líniu o ich rivalovi z Chicaga, 
ktorý by rád získal vplyv v Milwaukee a vy-
sťahovanie rodiny z farmy by mu v tom len 
pomohlo.

Táto línia dobre zapadá do hlavnej idey se-
riálu, pretože núti postavy uvažovať nad tým, 
čo všetko môžu na záchranu svojho domova 
obetovať.
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prvej) za ťažiskovú. Zamyslite sa však nad tým, čo 
vás vedie k voľbe danej epizódy ako ťažiskovej.
Ak je ťažisková epizóda na začiatku sezóny, váš 
protagonista sa musí pomerne rýchlo rozvinúť a to 
môže byť prvkom, ktorému môžete s ostatnými 
hráčmi venovať značnú dávku pozornosti a úsilia. 
Naopak, ťažisková epizóda na konci sezóny zna-
mená postupné skladanie drobnej mozaiky, ktorá 
sa na konci môže prejaviť ako celok.

Ukážkové dejové línie
Wesley Wyndam-Pryce, Angel. Wesley prechá-
dza jedným z najzložitejších a najúžasnejších pre-
rodov, ktoré som mal tú možnosť vidieť v televízii. 
Počas piatich sezón (ale hlavne v tretej sezóne) sa 
mení z nezodpovedného frajera na skúseného a 
životom ostrieľaného človeka. Táto zmena sa deje 
v uveriteľných krokoch a je založená na udalos-
tiach, ktorými prechádza. Ledva unikne smrti, zra-
dí a stratí svojich priateľov a jeho jediný spoločník 
sa stane jeho nepriateľom. Wesley je skutočne mi-
moriadnou postavou.
David Fisher, Odpočívaj v pokoji. V prvej sezó-
ne David úporne zápasí s konfliktom medzi svo-
jou vierou a sexuálnou orientáciou. Tento boj ho 
prevedie hroznou cestou sebapoškodzovania, ale 

na konci sezóny nájde pre to všetko porozumenie 
a zmieri sa s tým, kým naozaj je.
Ben Covington, Felicity. Na začiatku druhej se-
zóny sa prejaví Benov strach z citového vzťahu 
s niekým. To ho vedie k ukončeniu nového vzťahu 
s Felicity, o ktorej si myslí, že sa doňho zamilovala. 
Počas sezóny zápasí sám so sebou a pochybuje, či 
je pre ňu dostatočne dobrý. Až na konci sezóny sa 
ukáže byť dostatočne otvoreným a pripraveným 
na to, aby sa s ňou opäť dal dohromady.

Idea
„Toto sú ťažké časy. Ak sa 

niekomu podarí získať robo-
tu, radšej nech sa veľmi ne-
pozerá na to, aká robota to 

je. Ale ak sa mu podarí zistiť 
o situácii všetko, čo sa len 

dá, no, potom má na výber.“

„Nemyslím si, že má veľmi 
na výber.“

— Šerif a Mal, Firefly

Idea literárneho, televízneho či filmového diela je 
myšlienka alebo posolstvo, ktoré chcú podať tvor-
covia príbehu. Posolstvo by malo byť skôr morál-
ne než mentorské či kazateľské. Idea sa často týka 
povahy človeka a ľudstva (to sa týka hlavne diel zo 
science-fiction). Nie všetky seriály potrebujú mať 
ideu, ale dobrá idea môže posunúť seriál niekam 
inam než do klasického klišé „našli sme stopy, od-
halili páchateľa a potom išli na pivo“.

V rámci pravidiel tejto hry je možné tému 
určiť na základe toho, čo sa protagonista naučil 
alebo aké skúsenosti získal z vecí, ktoré vyplynuli 
z jeho rozhodnutí. Idea v tomto prípade pozostáva 
z dvoch zložiek: z osobného problému protagonis-
tu a z prvku, ktorý majú všetci protagonisti spoloč-
ný. Ak majú všetci rovnaké zamestnanie, idea by 
mohla s ním súvisieť. Ak sú všetci členmi jednej 
rodiny, idea by sa mala týkať práve nej.

Záchrana 2313: Dejové línie.
Viktor hrá postavu Natea Spisaka, lekára so 
záhadnou minulosťou, ktorý zápasí s osobným 
problémom – závislosťou na silných drogách. 
Počas trvania sezóny rozoberá Viktor za po-
moci spoluhráčov a producenta, príčiny a spô-
soby závislosti a to, aký vplyv má závislosť na 
jeho terajší a budúci život. Jeho neschopnosť 
reálne fungovať je zdrojom napätia medzi Na-
teom a ostatnými protagonistami. Niektorí 
mu chcú pomáhať a iní sú z neho znechutení 
a odtiahnutí.

Viktor pomaly odhaľuje, že Nate používa 
drogy, aby oddialil a potlačil hroznú stratu, 
s ktorou bude sám opäť konfrontovaný v ťa-
žiskovej epizóde.
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Ukážky ideí
Nasledovné príklady nepovažujte za vytesané do 
kameňa. Je ťažké zhrnúť seriály trvajúce viacero 
sezón do niekoľkých viet. Navyše ideu jednej epi-
zódy identifikujete ľahšie než ideu tiahnucu sa ce-
lým seriálom.
Bez rodiny niet nezávislosti – Firefly. Posád-
ka a pasažieri lode Serenity túžia po istom druhu 
slobody. Prídu však na to, že skutočná hodnota 
slobody a nezávislosti sa prejaví len vtedy, keď si 
všetci budú napriek ťažkostiam pomáhať.
Tých, ktorých milujete, nemôžete ovládať – 
Ženy z rodu Gilmorovcov. V tomto seriáli je mož-
né vidieť dva vzťahy medzi matkou a dieťaťom. Lo-
relai, ktorá je v oboch vzťahoch, bojuje s tým, aby 
neovládala svoju dcéru tak, ako jej matka Emily 
ovláda ju. Počas trvania seriálu však zistí, že jej 
snaha riadiť Rory podľa vlastných názorov a oča-
kávaní sa napriek tomu prejavuje dosť silne.
Domov sa už nemôžete vrátiť – Farscape. 
Každá z postáv sa snaží získať niečo, čo stratila. 
Počas seriálu však zisťujú, že ich cesta, ktorou pre-
chádzajú, ich zmenila natoľko, že to, po čom pô-
vodne túžili, už nie je pre nich také lákavé ako na 
začiatku.

Vytváranie a adresovanie idey 
seriálu
Idea je spoločným dielom hráčov alebo výsledkom, 
ktorý vyplynie z vyrozprávaného príbehu. Ustano-
venie idey nemá byť na producentovi a idea ne-
musí byť jasná hneď na začiatku. Producent sa má 
hlavne rozhodnúť akým spôsobom bude prezen-
tovať postavy a scény, na ktoré budú protagonisti 
reagovať, pričom tieto scény by mali byť založené 
na dejových líniách protagonistov. Producent sa 
pozrie na protagonistu a podľa toho, ako ho vidí, 
pred neho predloží otázku alebo dilemu. Podľa 
toho, ako túto otázku alebo dilemu protagonista 
vyrieši, sa buduje idea seriálu.

Zmeny protagonistov
„Mám pocit, že sme si vyme-
nili miesta. Ak by mi pred 

troma rokmi v prvom roční-
ku niekto povedal, že ja bu-
dem ten, kto bude mať jasné 

smerovanie v živote a ty 
budeš mať zmätok v tom, čo 
chceš v živote robiť, vôbec by 

som mu neveril.“

— Ben, Felicity

Postavy v tejto hre sa menia a vyvíjajú, ale to ne-
znamená, že sa stávajú silnejšími a schopnejšími. 
A ak sa to náhodou stane, v herných pravidlách sa 
to nijak neprejaví. Postavy budú mať stále rovnaký 

Adresovanie idey: Šmelinári
Šmelinári sú hlavne o rodine a teda aj hlavná 
idea by sa mala týkať rodinných vzťahov a ich 
súvisu s osobnými problémami protagonis-
tov.

James sa nevie dostať zo zármutku nad smr-
ťou svojej ženy a tento žiaľ sa prejavuje v jeho 
vzťahu s deťmi. Vo chvíľach, keď si tento do-
pad na vzťahy uvedomí, sa ešte viac posúva 
do sebazáhuby. Jeho príspevok k idei je „ak 
neuprednostníte rodinu pred vlastnými problé-
mami, spôsobíte si tým len viac problémov.“

Robert sa snaží prekonať hrôzy, ktoré zažil 
vo Veľkej vojne, ale nedokáže nájsť oporu v 
rodine. Namiesto toho sa obráti na svoju bý-
valú lásku zo strednej školy, čím spôsobí ešte 
viac problémov. Jeho vplyv na ideu je „rodinu 
nemožno nahradiť ničím.“

Roxy sa pokúša nájsť lepší život, lenže tým 
zraňuje otca a bratov a zisťuje, že tým sa jej 
sen o živote stáva menej príťažlivým. Prispieva 
k téme tým, že „je nemožné byť úplne nezá-
vislým od rodiny.“

Billy sa snaží získať dobré meno u svojho 
otca a to vytvára napätie medzi ním a jeho 
súrodencami. K téme prispieva tým, že „ne-
môžete obetovať rodinu pre rodinu.“
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počet rysov a ich dôležitosť bude stále závisieť na 
ich osobných problémoch.

Postavám teda nepribúdajú nové rysy, ale ich 
rysy je možné zmeniť, a to najmä v ťažiskových 
epizódach, kde môže postava prejsť významným 
prerodom. V takýchto prípadoch má hráč príleži-
tosť si vytvoriť nový rys, ktorým nahradí niektorý 
z existujúcich.

Zmena osobného 
problému
S vývojom protagonistov prichádza prirodzený vý-
voj ich osobných problémov. Každý protagonista 
by mal mať individuálny osobný problém a jeho 
prípadný nový osobný problém by mal vyplynúť 
z toho, ako sa vysporiadal s tým starým.

Hráč sa môže rozhodnúť pre zmenu osobného 
problému svojej postavy kedykoľvek po ťažiskovej 
epizóde. Tento nový osobný problém si však musí 
ponechať minimálne do nasledovnej ťažiskovej 
epizódy.

Zmena rysu
Hráč si môže zmeniť rys v troch prípadoch (ak 
chce):

Medzi sezónami seriálu.• 

Na konci ťažiskovej epizódy.• 

Vo významnom momente počas svojej ťažis-• 
kovej epizódy.

Tento nový rys musí nahradiť jeden jestvujúci rys 
rovnakého druhu – teda nové prepojenie musí na-
hradiť staré a charakteristika musí nahradiť cha-
rakteristiku (nemôžete teda vymeniť charakteristi-
ku za prepojenie alebo naopak.) Zahodenie rysu 
v rámci výmeny môže, ale nemusí znamenať to, 
že postava už danú schopnosť, zručnosť, či kon-
takt nemá. Hovorí to len to, že nahradený rys už 
nemôže mať pravidlový vplyv na príbeh. 

Zmena rysu by mala znamenať významnú 
zmenu v protagonistovi, teda zmenu, ktorú chce 
hráč pre svoju postavu vyslovene zdôrazniť.

Zmena osobného problému: Šmelinári
Jamesov osobný problém v prvej sezóne súvi-
sí s jeho zármutkom a s tým, ako sa s ním vy-
sporiada. Počas sezóny Lucia (hrá za Jamesa) 
usúdi na základe konfliktov a vývinu deja, že 
James sa so žiaľom nedokáže celkom vyspo-
riadať. V druhej sezóne sa uvrhne do špirály 
alkoholizmu, čo ho ešte viac oddiali od svojich 
detí.

Zmena rysu: Šmelinári
Roxyin osobný problém „preraziť vo vyššej 
spoločnosti“ sa po prvej sezóne zmení a pre-
to sa Jana rozhodla, že jej charakteristika 
Nekonvečná žena už nemá taký význam ako 
predtým. Vymyslí si teda novú charakteristiku, 
ktorá sa jej viac hodí. To však neznamená, že 
Roxy stratí prehľad o podnikoch, populárnej 
hudbe a o tom, čo je in. Tieto prvky sa  v prí-
behu stanú pre Roxy (alebo Janu) menej vý-
znamnými a dôležitými, než predtým.
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Dodatky

Ďalšie príklady 
konfliktu

Záchrana 2313 – Súboj myslí
Úvod
Zuzana si vyžiadala scénu zameranú na posta-
vu, v ktorej budú Brea a Nate hľadať informácie 
v nejakej pokútnej krčme. Zameranie na postavu 
znamená, že samotný konflikt by sa nemal týkať 
nájdenia informácie, ale mala by sa v ňom preja-
viť Breina osobnosť. Producent si spomenie, že 
Brea mala úhlavného nepriateľa, ktorý by mohol 
byť pre ňu veľmi dobrým zdrojom konfliktu. Povie 
teda, že Brein nepriateľ sedí v bare spolu s niekoľ-
kými kumpánmi. Všimne si Breu a na celú krčmu 
zakričí niekoľko nadávok na jej adresu.

Kto vystupuje v scéne?

V scéne je okrem Brey ešte Nate. Ale Nateov hráč 
Michal sa rozhodol, že nechce, aby sa jeho posta-
va podieľala na scéne. V konflikte teda vystupuje 
len Brea a jej nepriateľ.

Stávky

Zuzana chce, aby si Brea zachovala svoju povesť, 
ktorú má v krčme a v tejto situácii si ho udrží tak, 
že vyzve svojho nepriateľa na súboj ostrých jazy-
kov.

Míňanie rozpočtu
Podľa producenta je toto stredne dôležitý konflikt 
s dobrým potenciálom pre vývoj postavy, ale nie 
je to zase udalosť, ktorá by otriasla seriálom. Roz-
hodne sa minúť 2 body z rozpočtu, čím získa 3 
karty.

Dôležitosť postavy a rysy

Dôležitosť Brey je v tejto epizóde 2, čo oprávňuje 
Zuzanu potiahnuť si 2 karty. Brea má charakteris-
tiku „diplomatova dcéra“, ktorá sa pekne hodí do 
súboja dôvtipu. Keďže Zuzane na víťazstve naozaj 
záleží, na karte postavy si zaškrtne jedno použitie 
tohto rysu. Dohromady tak získa 3 karty.

Vonkajšie vplyvy

Milan hrá Gustava, ktorý v tejto scéne nevystupu-
je. Jediný spôsobom, ktorým môže Milan ovplyv-
ňovať konflikt je míňanie bodov popularity. Brein 
nepriateľ mu veľmi pripomína jedného bývalého 
kolegu z práce a tak sa rozhodne prispieť k jeho 
porážke. Minie 1 bod popularity, čím získa 1 kar-
tu, ktorú potom pridá k Zuzaniným kartám.

Výsledky

Producent otočí svoje 3 karty:

   = 2 body

Zuzana odhalí svoje karty:
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   = 2 body

Nakoniec ukáže Milan svoju kartu:

 = +1 bod

Milanova karta je tou, ktorá rozhodne o Breinom 
víťazstve (3 body voči producentovým 2). Pretože 
má kartu s najvyššou hodnotou, má právo vyroz-
právať výsledok konfliktu.

Opis

Milan opíše, ako Brea potichu utrúsi mimoriad-
ne sarkastickú a podpásovú urážku, na ktorú jej 
nepriateľ takmer zareaguje násilne, potom stratí 
nervy a za veľkého rozruchu úplne ponížený opus-
tí krčmu. Ostatní štamgasti sú nadšení a radostne 
pripíjajú na Breine víťazstvo.

Ženy v utajení – naháňačka aút
Drámu a napätie pri vyhodnocovaní konfliktov 
v akčných scénach je možné dosiahnuť nasledov-
ných spôsobom. Ten funguje najlepšie v prípade, 
keď si producent a aspoň jeden z hráčov ťahajú tri 
či viac kariet.

Rozdajte príslušný počet kariet, rubom hore 
(teda zvyčajným spôsobom).

Na rozdiel od zvyčajného prípadu, keď si kaž-
dý hráč otáča všetky karty naraz, sa v tomto prípa-
de karty otáčajú v troch kolách, v ktorých si každý 
hráč musí otočiť aspoň jednu kartu. Hráči s viac 
než tromi kartami sa môžu rozhodnúť, v ktorom 
kole otočia viac kariet. Hráči s menším počtom 
kariet musia preskočiť prvé, prípadne druhé kolo. 
V poslednom kole si musia otočiť aspoň jednu kar-
tu všetci hráči, vystupujúci v konflikte.

V každom kole má právo opisu ten hráč, ktorý 
si v ňom otočil najvyššiu kartu. Pri určovaní víťa-
za sa berú do úvahy červené karty, pričom srdce 
tromfne káro a vyššie srdcia porážajú nižšie.

Celkové víťazstvo v konflikte sa určí zvyčajným 
spôsobom – vyhráva ten, kto má najväčší celkový 
počet bodov.

Úvod

Joan, postava Daniely, a Megan, postava Jú-
lie, prenasledujú teroristu na preplnenej diaľnici. 
V aute teroristu je atómová minibomba, ktorá má 
byť odpálená na štadióne.

Kto vystupuje v scéne?

Joan a Megan sú zjavní účastníci. Tomáš, ktorý 
hrá Valerie, by teoreticky mohol použiť popularitu 
na to, aby nejak vstúpil do scény, ale v tomto prí-
pade sa rozhodne tak neurobiť.
Stano je producent a bude teda hrať za teroris-
tov.

Stávky

Zámer Joan a Megan je zjavný: zabrániť teroristovi 
odpáliť bombu. Ale čo je naozaj v stávke? Hráči sa 
zhodnú na tom, že „vybuchne to alebo nie?“ nie 
je stávka vhodná pre tento seriál, pretože ak by sa 
tak stalo, bolo by to pre seriál a protagonistov prí-
liš kruté. Stávka potom musí vyplynúť z niečoho 
iného, čo je pre postavy rovnako dôležité.

Tomáš navrhne, že na diaľnici sa tiež nachá-
dza Joanin nový priateľ, pred ktorým sa buď chce 
skryť alebo bude chcieť predísť tomu, aby nebol 
náhodnou obeťou prenasledovania teroristu. Da-
niele sa páči prvá možnosť, pretože sa skôr hodí 
do ľahkej komediálnej atmosféry a navyše z nej 
môžu vyplynúť zaujímavé komplikácie pre budúc-
nosť.

Čo sa týka Megan, Júlia povie, že stávka pre 
ňu spočíva v tom, či sa jej podarí dosiahnuť čo 
najmenšie škody na ostatných autách. Súvislosť 
s jej osobným problémom nie je ešte teraz jasná, 
ale keďže dôležitosť Megan v tejto epizóde je len 
1, Júlii vyhovuje, že konflikt bude zameraný na 
Joan.

Míňanie rozpočtu

Producent Stano má v rozpočte už len 3 zostáva-
júce body. Rozhodne sa ich použiť všetky, pretože 
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tento konflikt bude asi posledným v rámci epizó-
dy. Spolu teda získa 4 karty (3 za body a jednu za 
to, že je producentom).

Dôležitosť postavy a rysy

Joanina dôležitosť je v tejto epizóde 2. Popri tom 
použije charakteristiku „cestná pirátka“, ktorý je 
tu vhodnou voľbou. Spolu získa 3 karty. Daniela 
sa navyše rozhodne minúť bod popularity, aby zís-
kala ešte jednu kartu, a tým si zvýšila šance voči 
producentovi.

Megan má nízku dôležitosť 1. Jej charakteris-
tiku „majsterka atletiky“ Júlia použije na to, aby 
Megan popreskakovala z auta na auto a dostala sa 
tým bližšie k teroristovi. Získa teda 2 karty, čo nie 
je ktoviečo. Júlia už nemá ani žiadne body popula-
rity, takže 2 karty sú všetko, čo má k dispozícii.

Vonkajšie vplyvy

Tomáš má ešte pár bodov popularity a minie je-
den na to, aby pomohol Megan. Páči sa mu totiž 
Júliin opis toho, čo chce robiť.

Výsledky

P r vé  ko l o  o t á č a n i a  ka r i e t

Júliina karta (pre Megan)

 = 1 bod

Danielina karta (pre Joan)

 = 1 bod

Stanova karta (za teroristu)

 = 0 bodov

Postavám sa teda zatiaľ darí.

D r u h é  ko l o  o t á č a n i a  ka r i e t
Júlia v tomto kole neotáča žiadnu kartu.
Danielina karta (ktorú ešte pred začiatkom vyhod-
nocovania označila ako kartu získanú z populari-
ty):

 = 0 bodov

Stanove dve karty:

  = 1 bod

Misky váh sa teda vyrovnali.

T re t i e  ko l o  o t á č a n i a  ka r i e t
Júliina posledná karta:

 = 1 bod

Daniela otáča dve karty:

  = 1 bod

Stano otočí jednu kartu:

 = 1 bod

A Tomáš tiež otočí kartu:

 = 1 bod

Celkovo vyzerajú karty nasledovne:

Ďalšie možné stávky
Ďalšou možnou stávkou v konflikte je „podarí 
sa im dostať teroristu pred súd?“ Odpáleniu 
bomby zabránia, ale zabránia úteku teroristu? 
To by bol veľmi pekný príklad.
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Júlia:   = 2 body

Tomáš:  = +1 bod

Daniela:     = 2 body

Stano:     = 2 body

Výsledky: s Tomášovou pomocou sa Júlii podari-
lo vyhrať (tri body voči Stanovým dvom). Stano a 
Daniela majú po dve červené karty, ale Danielina 
srdcová sedmička je tromfnutá Stanovou desiat-
kou, čiže Joan len tak-tak uspela.

Opis

V prvom kole otáčania má Daniela posledné slo-
vo pri opise. Po vypočutí nápadov od ostatných 
hráčov opíše, že naháňačka sa začala zostra. Joan 
v plnej rýchlosti kľučkuje medzi autami, a niekoľ-
kokrát sa musí skloniť, aby ju jej priateľ v druhom 
aute náhodou nezbadal. Megan sa vyšplhá na stre-
chu auta a snaží sa skočiť na auto teroristu, pričom 
kričí na Joan, aby dávala pozor na ostatné autá.

V druhom kole otáčania má Daniela opäť prá-
vo opisu (zeleňový kráľ). Keďže Stano je jediný, 
kto má v tomto kole červenú kartu, všetci prispe-
jú nápadmi, ako sa situácia skomplikuje. Daniela 
prijme Tomášov návrh, že Megan síce preskočila 
na druhé auto, ale zachytila sa iba na okraji karo-
série, kde sa teraz bezmocne hompáľa a ostatné 
autá sa jej snažia v panike vyhýbať. Joan náhle 
zabrzdí a zaostane, aby si ju priateľ nevšimol. Te-
rorista sa snaží kľučkovaním zhodiť Megan z auta.

V poslednom kole otáčania kariet má právo 
opisu Tomáš (má srdcovú kráľovnú). S pomocou 
ostatných opíše, že Joan zrazu vyrazí vpred, v pl-
nej rýchlosti preletí popred auto jej priateľa a do-
stane sa na úroveň teroristovho auta, tak aby sa 
Megan mohla oprieť o jej auto, vyšplhať sa k vodi-
čovi a zneškodniť ho.

Keďže Tomášova karta, ktorá bola získaná na 
základe popularity, bola červená, producent získa-
va bod rozpočtu.

Bridgewater – súboj sŕdc
Vo väčšine konfliktov, v ktorých vystupujú prota-
gonisti proti sebe, sa predpokladá, že stávky môžu 
vyhrať obaja. Čo však v prípade, že protagonisti 
chcú dosiahnuť rovnakú vec a vyhrať v tom môže 
len jeden z nich?

V takýchto prípadoch vyhodnoťte konflikt zvy-
čajným spôsobom a na konci urobte ešte jeden 
krok: potom, čo porovnáte karty protagonistov 
s kartami producenta, ich ešte porovnajte vzájom-
ne. Hráč s najväčším počtom bodov je víťaz,

Úvod

Takéto situácie sú v živote bežné. Alice a Nicola 
idú po rovnakom chalanovi, Markovi. Problém je 
to, že Mark je dobrým kamarátom oboch dievčat, 
a obom dával zmiešané signály. Každá z nich sa 
rozhodla vyjasniť si situáciu a nájsť konečné rieše-
nie.

Kto vystupuje v scéne?

Alan hrá Alicu, Laura hrá Nicolu a Michal, produ-
cent, hrá za protivníkov. Juraj a Kristína nemajú 
v tejto scéne žiadnych protagonistov.

Stávky

Stávky sú v tomto prípade rovnaké pre Nicolu aj 
Alice: „Podarí sa mi získať Marka pre seba?“

Míňanie rozpočtu

Producent Michal nemôže odolať tomu, aby spra-
vil tento konflikt mimoriadne náročným. Minie 4 
body rozpočtu a získa 5 kariet.

Dôležitosť postáv a rysy

Alice i Nicola majú v tejto epizóde rovnakú dô-
ležitosť, čiže konflikt nie je priamo zameraný ani 
na jednu z nich. Je len náhoda, že túto scénu si 
vyžiadal Alan.
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Alan získa dve karty za dôležitosť Alice. Použi-
tím rysu „tichá a uzavretá“ a minutím bodu popu-
larity získa spolu 4 karty.

Laura má tiež za dôležitosť postavy dve karty. 
Oproti Alanovi má výhodu – Marka má uvedené-
ho medzi prepojeniami, za čo získa 1 kartu. Navy-
še použije rys „výborná študentka“ - chce ho totiž 
ohúriť svojim umom. To všetko zavŕši minutím 
bodu popularity a teda spolu získa 5 kariet.

Vonkajšie vplyvy

Juraj zaujme diplomatický postoj a chce, aby boli 
možnosti v konflikte vyrovnané. Okrem toho má 
slabinu pre tiché, plaché typy a preto sa rozhodne 
minúť bod popularity na získanie jednej karty pre 
Alice, čím jej zvýši počet kariet na 5.

Výsledky

Michalove karty:

     = 2 body

Laurine karty:

     = 4 body

Alanove karty:

     = 2 body

Jurajove karty:

 = +1 bod

Podľa výsledkov sa aj Alanovi, aj Laure podarí zví-
ťaziť nad producentom (hlavne vďaka Jurajovým 
červeným kartám), čo znamená, že obe si mož-
no získali Markove srdce. Môže však niečo také 
fungovať? Nebude si musieť Mark nakoniec aj tak 
zvoliť len jednu? To sú otázky, na ktoré odpovie 
hráč s právom opisu. Keďže Laura mala lepšie 

karty než Alan, rozprávač a skupina môžu použiť 
jej prvky pri celkovom opise toho, čo sa stalo.

Opis

Po chvíľke debatovania sa rozprávač – ktorým je 
Alan (má najvyššiu kartu) rozhodne opísať, že po 
vážnej debate všetkých troch ľudí sa Mark ospra-
vedlní Alici a odíde s Nicolou. Ale na odchode ve-
nuje Alici pohľad, ten pohľad, ktorý povie publiku, 
že v skutočnosti miluje Alice a napriek voľbe, ktorú 
práve urobil, sa musí vysporiadať s dilemou.

Opäť pripomíname, že v konflikte je možné 
stále postaviť stávky tak, aby mohli vyhrať obe 
strany. V tomto prípade by podľa Alana mohlo byť 
v stávke to, či Mark vyzná Alici lásku. Ak by uspel, 
medzi tým a odchodom s Nicolou by nebol až taký 
rozpor. Ako sa k tomu postavíte je na vás a na 
tom, čo chcete, aby chcel protagonista získať.

Ako zapojiť hráčov 
v publiku
Ak sa vám stane, že na hernom sedení máte hostí 
a chcete ich zapojiť do hry, použite na to nasle-
dovné pravidlá:

Hráč v publiku môže hrať spolu so skupinou 
tak, ako akýkoľvek pravidelný hráč. Rozdiel je ten, 
že hosť nemá svojho vlastného protagonistu. Môže 
si však vyžadovať scény (v rámci poradia hráčov) 
a môže získavať a prideľovať body popularity.

V každom konflikte získa hosť jednu kartu. 
Túto kartu môže použiť ako podporu ľubovoľné-
mu hráčovi (i producentovi!), ale komu ju pridelí, 
musí určiť ešte pred jej otočením. Táto karta sa 
tiež ráta do vyhodnocovania práva opisu.
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Súhrn krokov pri vytváraní 
seriálu

Dohodnite sa, kto bude producent• 

Vytvorte premisu seriálu.• 

Vytvorte jednotlivé postavy• 

Zvoľte tému postavy• 

Načrtnite dejovú líniu• 

Vyberte rysy• 

Vytvorte úhlavného nepriateľa (voliteľný • 
krok)

Dohodnite sa na miestach deja• 

Vytvorte typické miesto deja pre posta-• 
vu.

Zhrnutie štruktúry epizódy
Prvé dejstvo: problém – niečo, čo protagonisti • 
nemôžu ignorovať.

Druhé dejstvo: komplikácie – niečo, čo prob-• 
lém ešte zhorší

Tretie dejstvo: ďalšie komplikácie / zvraty – • 
nové problémy nahradia pôvodné, alebo veci 
sa ukážu v inom svetle než na začiatku.

Štvrté dejstvo: rozuzlenie – príbeh dosiahne • 
vyvrcholenie

Zhrnutie tvorby scény
Každý hráč si vyžiada tri veci:• 

orientácia scény: rozvoj postavy alebo • 
rozvoj deja

zámer scény: o čom je scéna v globále• 

miesto deja: kde sa scéna odohráva• 

Producent zavedie do scény vhodný konflikt.• 

Producent opisom uvedie scénu.• 

Hráči, ktorých postavy sa podieľajú na scéne, • 
odohrajú scénu. Producent hrá roly vedľajších 
postáv.

Scéna sa končí vyhodnotením konfliktu (ak sa • 
v nej nachádza) alebo keď hráči usúdia, že bol 
dosiahnutý účel alebo zámer scény.

Zhrnutie konfliktu
Rozhodnite sa, kto sa podieľa na konflikte. • 
Aby bolo možné konflikt vyhodnotiť, musí sa 
na ňom podieľať aspoň 1 protagonista.

Určte zámery protagonistov a to, čo je v stáv-• 
ke.

Hráči a producent sa rozhodnú ktoré rysy • 
a koľko bodov popularity resp. rozpočtu minú 
v tomto konflikte.

Hráči si potiahnu karty: dôležitosť posta-• 
vy + použité rysy + minuté body popu-
larity.

Producent si potiahne karty: 1 karta + • 
1 karta za každý bod rozpočtu (najviac 5 
minutých bodov rozpočtu v rámci kon-
fliktu)

Úspechmi sú červené karty. Srdcia tromfnú • 
káro. Nižšie karty tromfnú vyššie.

Najvyšší počet úspechov vyhráva konflikt, kar-• 
ta s najväčšou hodnotou vyhráva právo opi-
su.

Vzájomné vzťahy medzi 
rozpočtom a popularitou

Producent začína epizódu s rozpočtom rov-• 
ným dvojnásobku dôležitosti postáv plus 3 
((dôležitosť postáv × 2) + 3).

Producent môže v konflikte minúť najviac 5 • 
bodov rozpočtu. Minuté body sa presúvajú do 
banku obecenstva.

Hráči (nie však producent) môžu brať body • 
z banku obecenstva a premieňať ich na body 
popularity, ktorými môžu odmeniť ostatných 
hráčov (body sa zamieňajú v pomere 1:1).

Za minutý bod popularity môže hráč v konflik-• 
te získať jednu kartu.

Každá karta, ktorá bola získaná na základe po-• 
pularity, a po otočení mala červenú farbu, pri-
náša producentovi jeden bod rozpočtu. Karty 
iných farieb sa zahadzujú.
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Slovo na záver
Ďakujeme vám, že ste si našli čas vyskúšať túto 
hru a dúfame, že ste s ňou boli spokojní.
Ak máte nejaké otázky k pravidlám alebo sa len 
chcete podeliť s názorom (či už kladným alebo 
záporným), kontaktujte autora na matt@dog-ea-
red-designs.com (samozrejme v angličtine, pozn. 
prekl.).
Odporúčame vám tiež navštíviť hlavnú stránku 
www.dog-eared-designs.com, kde možno nájdete 
názory iných hráčov na túto hru. Okrem toho si 
odtiaľ môžete stiahnuť kartu postavy a ďalšie uži-
točné veci.
— Matt
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