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Postavy 
 
V rolovej hre Pieseň ľadu a ohňa (SIFRP) ovláda 
hráč jednu alebo viacero postáv, zvyčajne 
nazývaných hráčske postavy alebo HP, aby sa 
odlíšili od ostatných postáv v hre. Postava je 
vaše alter-ego; je vašou bránou do Siedmich 
kráľovstiev, vašou osobnosťou, avatarom alebo 
zástupcom v hre. 
 
Postavy majú rozličné určujúce črty, ale postava 
je viac, než len kopa čísel. Vaša postava má 
históriu, osobnosť, ciele, zámery, ambície, 
presvedčenie a ešte viac. Rozhodovanie o výzore 
a správaní vašej postavy je na vás, keďže tvorba, 
definovanie a hranie postavy sú základom 
zábavy v hre. Táto časť poskytuje prehľad 
o spôsobe definovania postáv v SIFRP použitím 
schopností, vlastností a osudu. 
 

Schopnosti 
 
Schopnosti definujú možnosti interakcie 
postavy so svetom navôkol. Opisujú oblasti, 
v ktorých postava vyniká, a tiež tie, v ktorých by 
uvítala trochu pomoci. Schopnosti postavy tiež 
poskytujú náhľad na štýl, možno motiváciu 
a stratégiu prežitia v hre o tróny alebo na 
bojisku. Pre netrénované oko môžu samozrejme 
schopnosti vyzerať ako súhrn čísiel, ale tieto 
čísla majú svoj význam a v nich žije vaša 
postava. 
 

Stupeň schopnosti 
 
Úroveň schopnosti postavy je meraná jej 
stupňom, číslom uvedeným za menom 
schopnosti, ako napríklad „Atletika 2“ alebo 
„Bojovanie 4“. Čím vyšší stupeň, tým lepšie túto 
schopnosť ovládate. Stupeň hovorí veľa 
o postave a znalosť jeho významu môže pomôcť 
preniesť čísla do použiteľných opisov. 
Schopnosti sú odstupňované od 1 (najhoršie) do 
7 (najlepšie), čiže: 
 
 

Stupeň 1 — Nedostatočná: Tento stupeň 
schopnosti znamená, že ste v nej nedostatočný. 
Aj bežné úlohy sú pre vás výzvou. Vo 
všeobecnosti je takýto stupeň v niektorej zo 
schopností výsledkom nejakej fyzickej alebo 
psychickej vady. 
 
Stupeň 2 — Priemerná: Väčšina ľudí 
v Západozemí má schopnosti na tomto stupni. 
Mať stupeň 2 znamená, že viete vykonávať 
bežné úlohy a pri dostatku času sa pustiť aj do 
zložitejších vecí. Niektoré úlohy sú ale nad vaše 
sily. Schopnosti v SIFRP začínajú štandardne na 
stupni 2. 
 
Stupeň 3 — Talentovaná: Niečo nad 
priemerom, stupeň 3 značí určité špeciálne 
znalosti alebo krátky tréning, ako napríklad 
niekoľko hodín s mečom alebo niekoľko jázd na 
koni. 
 
Stupeň 4 — Trénovaná: Na tomto stupni 
kombinujete svoj vrodený talent s dlhodobým 
tréningom. Vaša schopnosť presahuje bežného 
smrteľníka. Viete sa bez problémov pustiť do 
náročných úloh a s trochou šťastia dokážete 
niektoré parádne kúsky. 
 
Stupeň 5 — Dokonalá: Intenzívny tréning 
spojený s prirodzeným talentom vás stavia 
vysoko nad priemerných ľudí. V skutočnosti sú 
ľudia so stupňom 5 väčšinou tí najlepší vo 
svojom okolí, keďže v danej oblasti prekonali 
všetkých svojich spoluobčanov. 
 
Stupeň 6 — Majstrovská: Na stupni 6 ste vo 
svojej konkrétnej schopnosti považovaní za 
najlepšieho na svete. Ostatní vás uvádzajú ako 
príklad a vyhľadávajú vás za účelom výučby 
a zlepšenia svojho tréningu, alebo len kvôli 
stretnutiu sa s vami. 
 
Stupeň 7 — Neprekonateľná: Stupeň 7 je tým 
najvyšším, aký sa dá dosiahnuť. Tento stupeň je 
tak vzácny, že ľudia s takouto schopnosťou sa 
stali vo svojej generácii legendami, ak vôbec. 
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Špecializácie 
 
Tam, kde schopnosti vyjadrujú talenty 
kombinované s tréningom, špecializácie ukazujú 
zúženie zamerania danej schopnosti ako 
výsledok špecifického vývoja v jednej 
z mnohých dostupných oblastí, ktoré schopnosť 
zahŕňa. Špecializácie, rovnako ako schopnosti, 
sú odstupňované v rozmedzí 1 až 7. Sú označené 
ako číslo, nasledované písmenom B (pre 
„bonus“). Ak teda máte v špecializácii Sekery 
stupeň 2, označíte ju ako Sekery 2B. Stupeň 
vašej špecializácie nemôže prevýšiť stupeň jej 
materskej schopnosti. 
 
Stupeň špecializácie značí počet bonusových 
kociek pri testoch jej materskej schopnosti. Tiež 
platí, že ak protivník testuje proti vášmu 
výsledku pasívneho testu, môžete k vášmu 
výsledku pridať stupeň špecializácie, ktorá sa čo 
najviac vzťahuje k pasívnemu testu. Ak sa 
napríklad bude špión snažiť preplížiť okolo vás, 
hádže si test Kradmosti oproti vášmu pasívnemu 
testu Vnímavosti. Predpokladajme, že vaša 
Vnímavosť je 4, čím bude pasívny výsledok 
vášho testu 16 (4 krát stupeň 4). Ak by ste ale 
mali navyše špecializáciu Pozornosť 2, váš 
pasívny výsledok by bol namiesto toho 18 (16 + 
2 za stupeň špecializácie). 
 

Opisy schopností 
 
Nasledujú krátke opisy schopností a toho, čo 
pomocou nich viete dosiahnuť. Plné pravidlá 
SIFRP obsahujú pre tieto schopnosti samozrejme 
omnoho detailnejšie opisy a pokyny. 
 
Obratnosť: Obratnosť meria šikovnosť, 
svižnosť, reflexy a ohybnosť. V niektorých 
smeroch označuje tiež vaše pohodlie v tele, to, 
ako zvládate svoj pohyb a ako dobre reagujete 
na svoje okolie. 
 
Ovládanie zvierat: Ovládanie zvierat zahŕňa 
niekoľko schopností a techník, zameraných na 
trénovanie, prácu a starostlivosť o zvieratá. 
Kedykoľvek chcete získať kontrolu nad 
splašeným zvieraťom, vytrénovať psa ako 

strážne zviera alebo vychovať orly pre lov, 
testujete túto schopnosť. 
 
Atletika : Atletika opisuje stupeň tréningu, 
aplikáciu fyzickej zdatnosti, koordináciu 
a samotné svalstvo. Atletika je potrebná pri 
určení vzdialenosti pri skoku, pri rýchlosti behu 
a pohybu a určení sily postavy. 
 
Vnímavosť: Vnímavosť meria vaše zmysly, 
rýchlosť reakcie na zmeny v prostredí 
a schopnosť prehliadnuť dvojzmysly a pretvárku 
pri hľadaní podstaty veci. Keď sledujete okolie 
alebo odhadujete cudziu osobu, používate 
Vnímavosť. 
 
Zru čnosť: Zručnosť obsahuje v sebe 
inteligenciu, intelekt a aplikáciu všetkých 
dostupných znalostí. Zručnosť prichádza do hry 
vtedy, keď sa snažíte spomenúť si na dôležitý 
detail alebo inštrukcie, riešite hádanku alebo iný 
problém, ako napríklad výskum a lúštenie kódu. 
 
Podvádzanie: Podvádzanie meria vašu 
schopnosť viesť dvojitý život, klamať 
a podvádzať. Podvádzanie používate na zakrytie 
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svojich zámerov a vlastnej agendy. Tiež ho 
používate na vydávanie sa za niekoho iného, než 
kým naozaj ste, na zmenu prízvuku a využitie 
prestrojenia. 
 
Odolnosť: Odolnosť vyjadruje vaše fyzické 
zdravie, kondíciu a otužilosť. Vaša Odolnosť 
predznamenáva množstvo zranení, ktoré znesiete 
a rovnako aj rýchlosť ich liečenia. 
 
Bojovanie: Bojovanie určuje vašu schopnosť 
narábať so zbraňami a bojovať s nimi efektívne. 
Kedykoľvek na niekoho útočíte bez alebo s 
ručnou zbraňou, testujete Bojovanie. 
 
Liečenie: Liečenie značí schopnosti 
a pochopenie lekárskych zručností z celého 
sveta. Stupne v tejto schopnosti označujú 
pochopenie zdravia a zotavovania sa s tým, že 
najvyšší stupeň označuje talenty, príslušné len 
najlepším majstrom. 
 
Vzdelanie: Vzdelanie obsahuje vaše všeobecné 
chápanie a vnímanie sveta, v ktorom žijete. 
Reprezentuje široké spektrum predmetov vrátane 
histórie, poľnohospodárstva, ekonomiky, 
politiky a veľa iných. 
 
Jazyky: Jazyky sú schopnosťou komunikácie 
v danej reči, najčastejšie hovoreným slovom, ale 
u vzdelanejších ľudí aj písmom. Začiatočný 
stupeň, ktorý máte, sa vzťahuje na znalosť 
spoločného jazyka, ktorým sa hovorí 
v Západozemí. Keď túto schopnosť zlepšíte, 
môžete zlepšiť aj svoju schopnosť v bežnej reči, 
alebo si vybrať iné jazyky. 
 
Streľba: Streľba značí vašu znalosť strelných 
zbraní, ich vhodného použitia a presnosť v boji. 
Keď útočíte na niekoho strelnou zbraňou, 
používate pri tom Streľbu. 
 
Presviedčanie: Presviedčanie je schopnosťou 
manipulovať s emóciami a presvedčením iných. 
S pomocou tejto schopnosti môžete zmeniť 
zmýšľanie iných, môžete upraviť svoj vlastný 
obraz v ich očiach, môžete ovplyvniť ich vzťahy 
voči ostatných a presvedčiť ich o veciach, na 
ktoré by inak nepristúpili. 
 

Spoločenské postavenie: Postavenie popisuje 
okolnosti vášho narodenia a vedomosti, ktoré 
vám tento status poskytuje. Čím vyšší je stupeň 
v tejto schopnosti, tým skôr budete vedieť 
rozpoznať heraldické znaky, tým lepšia bude 
vaša reputácia a väčšie vedomosti o vedení ľudí 
a krajín. 
 
Kradmosť: Kradmosť poukazuje na vašu 
schopnosť pohybovať sa nehlučne a priam 
neviditeľne. Kedykoľvek sa budete snažiť 
niekam dostať bez prezradenia, testujete 
Kradmosť. 
 
Prežitie: Prežitie je kľúčovou schopnosťou 
v divočine, pri love, zháňaní potravy, držaní sa 
správnej cesty a stopovaní. Schopnosť Prežitie je 
tiež dôležitá pre rozličných ľudí, keďže lov 
zostal prvotným zabezpečením potravy pre 
rodinu, najmä v zapadnutejších častiach 
Západozemia. 
 
Zlodejstvo: Zlodejstvo zahŕňa veľa menších 
schopností a zručností v zlodejských oblastiach. 
Patrí sem napríklad otváranie zámkov, pouličné 
triky a všeobecné okrádanie. 
 
Vojenstvo: Vojenstvo opisuje talenty postavy vo 
vedení vojny, siahajúce od schopnosti vydávať 
rozkazy cez strategické znalosti pohybu armád 
až po taktické vedenie malých skupín. 
 
Vôľa: Vôľa je vašou mentálnou silou, 
zobrazujúcou stav a výdrž vašej mysle. 
Reprezentuje vašu schopnosť odolať strachu 
tvárou v tvár bezprostrednému násiliu alebo 
nadprirodzeným javom a tiež slúži ako základ 
pre vaše schopnosti odolať cudzej manipulácii. 
 

Osud 
 
Osud je schopnosť pretvoriť výsledky vašich 
zážitkov miernou zmenou príbehu tým 
spôsobom, ktorý vám umožní prekonať 
nebezpečenstvo a dosiahnuť väčšie šťastie. 
Počas vývoja a starnutia vašej postavy a 
dosahovania jej úspechov môžete jej osud 
investovať do vlastností, ktoré sa prejavujú ako 
jej prednosti, ale tiež ju pripútavajú k prostrediu. 
Vždy, keď získate určitú vlastnosť, priblížite sa 
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realizácii svojho osudu. Môžete samozrejme 
odporovať, snažiť sa mu utiecť, ale potom 
nemôžete povedať, že ten útek nebol práve 
osudom naplánovaný. 
 
Vaše predurčenie žije v bodoch osudu. Cez ne 
získavate kontrolu nad príbehom, vytvárate 
možnosti tam, kde žiadne nie sú, unikáte istej 
smrti, alebo ich používate na napredovanie ich 
vlastným smerom. Body osudu môžete použiť 
tromi spôsobmi: spotrebovať ich, spáliť ich 
alebo investovať ich. Bod osudu spotrebovávate 
na miernu zmenu hry. Pálite ho na význačnejšiu 
zmenu hry. Alebo ho investujete na získanie 
trvalej výhody, čiže vlastnosti. Mladšie postavy 
majú viac bodov osudu, zatiaľčo staršie postavy 
menej, pretože ich buď viac investovali alebo 
spálili. Investovanie bodov osudu je vysvetlené v 
pravidlách Piesne ľadu a ohňa, zatiaľčo 
spotrebovávanie a pálenie bodov osudu 
vysvetlíme tu. 

Spotreba bodov osudu 
 
Najľahším a najlacnejším spôsobom využitia 
bodov osudu je ich spotrebovanie. Keď 
spotrebujete bod osudu, upravíte vaše okolnosti. 
Môžete upraviť výsledok testu, alebo nejakým 
malým spôsobom na chvíľu prebrať kontrolu 
nad príbehom. Keď raz bod osudu spotrebujete, 
nemôžete ho použiť znovu až kým nedosiahnete 
príbehový cieľ, vyvrcholenie určitej kapitoly v 
živote vašej postavy. Keďže príbehový cieľ by 
ste mali byť schopní dosiahnuť minimálne raz za 
jedno-dve herné sedenia, nemali by ste bez 
bodov osudu nikdy ostať príliš dlho. 
 
Bod osudu môžete spotrebovať kedykoľvek, aj 
počas ťahu niekoho iného, i keď je slušné nechať 
ostatných najprv dokončiť svoj ťah. Naraz 
môžete spotrebovať iba jeden bod osudu na 
ktorýkoľvek z nižšie uvedených efektov. 
 

• Získanie 1 bonusovej kocky na test. Táto 
kocka môže prevýšiť normálny limit na 
bonusové kocky. 

• Zmena jednej vašej bonusovej kocky na 
testovaciu kocku. 

• Odstránenie jednej -1 postihovej kocky. 
• Uloženie jednej -1 postihovej kocky na 

protivníka pre jeden test. 

• Vykonanie dodatočnej malej akcie. 
• Ignorovanie postihu za brnenie počas 

jedného kola. 
• Zlepšenie alebo zhoršenie dispozície inej 

postavy o jeden stupeň (viď oddiel Intrigy ). 
• Zrušenie použitia jedného bodu osudu iným 

hráčom. 
• Pridanie malého detailu do scény, ako 

napríklad nekvalitného zámku, malej stopy, 
alebo iného malého a užitočného elementu, 
ktorý pomôže posunúť príbeh dopredu.  

Pálenie bodov osudu 
 
Keď spotreba bodov osudu nestačí, môžete ich 
namiesto toho “spáliť” s omnoho väčším 
efektom. Spálenie bodu osudu natrvalo znižuje 
počet dostupných bodov osudu. V podstate 
fungujú ako “dodatočné životy” a poskytujú vám 
väčšiu kontrolu nad kockami, ak sa tie postavia 
proti vám. Body osudu sú vzácnym a drahým 
tovarom, takže ich páľte s rozvahou. 
 
Podobne ako pri spotrebe bodov osudu môžete 
naraz spáliť iba jeden bod osudu. Spálený bod 
osudu poskytuje jeden z nasledujúcich 
výsledkov. 
 

• Zmena všetkých vašich bonusových kociek 
na testovacie pre jeden test. 

• Pridanie +5 k výsledku testu. 
• Automatický úspech v jednom teste tak, ako 

keby ste presne hodili výšku náročnosti testu 
(bez akejkoľvek miery úspechu). 

• Odstránenie všetkého poškodenia a zranení 
(ale nie rán). 

• Pri prehre rozhodnutie o následkoch vašej 
prehry. 

• Zmena úspešného testu inej postavy na 
neúspešný test. 

• Automatické donútenie inej postavy v 
intrige. 

• Trvalé odstránenie postihov, vychádzajúcich 
z negatívnej vlastnosti. 

• Zrušenie efektov spáleného bodu osudu inej 
postavy. 

• Pridanie významného detailu do scény, ako 
napríklad kľúčovej stopy, nájdenie 
východiska z nepríjemnej situácie, alebo iný 
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významný a užitočný element, ktorý zvráti 
príbeh na vašu stranu. 

• Vyhnutie sa istej smrti. Ak použijete túto 
možnosť, vaša postava je považovaná za 
mŕtvu a vyňatá z príbehu až dovtedy, keď 
rozprávač uzná za vhodné ju do príbehu 
znovu včleniť. 

Vlastnosti 
 
Základným použitím osudu je získavanie 
rozličných vlastností, vrodených predností, od 
hrdinstva v boji cez šarm až po bohatstvo, či 
nebodaj vzácne nedprirodzené schopnosti. 
Niektoré vlastnosti pre postavy sú opísané v tejto 

knihe a omnoho viac ich je predstavených v 
príručke rolovej hry Pieseň ľadu a ohňa. 

Nevýhody 
 
Postavy v ságe Piesne ľadu a ohňa majú často 
svoje chyby, niektoré dokonca fatálne. Iné sa 
snažia prekonať nepriazeň svojho osudu. Preto 
majú niektoré postavy v SIFRP nevýhody, 
negatívne vlastnosti, ktoré spôsobujú postavám 
určité postihy alebo nepríjemnosti. Pri 
vzorových postavách v tejto knihe môžete nájsť 
niekoľko nevýhod, vrátane Pankharta (Bastard 
Born) alebo Chyby. Medzi inými nevýhodami v 
SIFRP sú napríklad Zbabelec, Mrzák, Dlžník, 
Nemesis a Vyhnanec. 

 

Hranie hry 
 

Kocky 
 
Ako v mnohých rolových hrách, aj v SIFRP sa 
na zistenie úspechu alebo neúspechu 
dramatických akcií a rozhodnutí počas hry 
používajú kocky. SIFRP používa klasické 
šesťstenné kocky, aké nájdete v mnohých 
stolných hrách, ale aj v mnohých obchodoch. K 
hre budete potrebovať aspoň desať takýchto 
kociek, ale ani väčšie množstvo nebude na 
škodu. Hráči budú možno chcieť mať svoje 
vlastné kocky, alebo si ich môžu požičiavať. 

Používanie kociek 
 
Počet kociek, ktorými hádžete, značí vaše šance 
pri prebiehajúcej úlohe. Schopnosť, ktorá 
najlepšie vystihuje akciu, ktorú sa snažíte 
vykonať, určuje počet hodených kociek. Keď 
hádžete kockami v snahe niečo dosiahnuť, 
testujete schopnosť, alebo hádžete na test 
schopnosti. Tieto kocky sa nazývajú testovacie 
kocky a keď ich hodíte, získate výsledok. Keď 
teda testujete schopnosť na stupni 3, hádžete 
tromi šesťstennými kockami. Povedzme, že 
výsledkom bude 2, 3 a 5. Spočítate čísla 
a dostanete výsledok 10. 
Niekedy budete môcť hádzať dodatočnými 
kockami, nazývanými bonusové kocky. Tie sa 

nepripočítavajú, ale zvyšujú vaše šance získať 
lepší výsledok. Nikdy nimi nehádžete 
samostatne, ale len spolu s testovacími kockami 
a z výsledných hodov ponecháte najvyššie kocky 
v počte testovacích kociek. Bonusové kocky 
majú skratku #B, kde # označuje počet 
bonusových kociek, ktorými môžete hádzať. Ak 
by ste v predchádzajúcom príklade testovali 
schopnosť so stupňom 3 s dvoma bonusovými 
kockami (2B), hádzali by ste piatimi kockami 
a na konci spočítali tri  najvyššie čísla z nich (čo 
je rovné počtu testovacích kociek). 

Modifikátory 
 
Modifikátor  je bonus alebo postih, aplikovaný 
k výsledku testu. Modifikátory sú vyjadrené ako 
+# alebo -#, kde # značí číslo, ktoré pripočítate 
alebo odpočítate od výsledku testu. Modifikátory 
získavate ako výsledok situačných faktorov, ako 
napríklad hmla alebo dym, zranenie a pod. 

Postihové kocky 
 
Postihové kocky sú nevýhody zo zranení, 
nedostatkov, niektorých akcií a podobne. 
Postihová kocka vás núti pri spočítavaní 
výsledku testovacích kociek jednu z testovacích 
kociek (tú najnižšiu) vyradiť. Tento postih 
aplikujete až po hode a po zbavení sa 
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bonusových kociek. Bonusové kocky sú 
vyjadrené ako #P, takže -1P značí jednu 
postihovú kocku. 
 
Príklad:  Stevova postava, Reinhart, utrpela 
zranenie, ktoré jej prepožičiava 1 postihovú 
kocku na všetky testy. Vo víre boja strieľa šípom 
zo svojho dlhého luku na útočiaceho Divokého. 
Steve má Streľba 4 (Luky 2). Hádže šiestimi 
kockami a dostane 6, 5, 4, 4, 3 a 1. Za dve 
bonusové kocky odstráni 1 a 3. Musí tiež 
odstrániť jednu zo štvoriek kvôli postihovej 
kocke zo zranenia, vďaka čomu bude výsledok 
jeho testu len 15. 
 

Testovanie schopností 
 
Kedykoľvek sa snažíte o niečo s dramatickými 
následkami, alebo keď je výsledok akcie neistý, 
testujete svoje schopnosti. Test je hodom 
kockami s cieľom prekonať zložitosť akcie. 
Počet kociek, ktorými hádžete, je stanovený 
podľa najvhodnejšej schopnosti. Ak budete 
napríklad chcieť zapichnúť Zlatý plášť svojim 
mečom, použijete Bojovanie a keď budete liezť 
po hradnom múre, testujete Atletiku. Testovanie 
schopností je už po niekoľkých použitiach 
jednoduché a môžeme ho rozdeliť do 
niekoľkých krokov. 
 
Krok jedna:  Ohláste akciu 
Krok dva:  Zvoľte si schopnosť 
Krok tri:  Stanovte náročnosť 
Krok štyri:  Hoďte kockami 
Krok päť: Spočítajte kocky a aplikujte 
modifikátory 
Krok šesť: Porovnajte výsledok s náročnosťou 
Krok sedem: Opíšte dôsledky 
 
1. Ohláste akciu 
 
Pred hodom kockami sa rozhodnite, čo chcete 
robiť. Rozprávač určí, či na to potrebujete test 
alebo nie. Pravidlom je, že ak je zamýšľaná 
akcia bez výrazného rizika alebo následkov pri 
neúspechu, nepotrebujete žiaden test, aj keď 
rozprávač má pri tomto rozhodovaní vždy 
posledné slovo. Medzi akcie, ktoré test 
vyžadujú, môže patriť (nielen) bojovanie, 
šplhanie, skákanie, spomínanie na vhodné 

a užitočné informácie, oslovenie kráľa, vedenie 
lode pri zlom počasí a podobne. Jednoducho ak 
je výsledok akcie neistý, alebo môže mať 
dramatické následky, pravdepodobne bude 
vyžadovať test. 
 
Príklad : Nikolina postava, lady René, narazí na 
dvoch sprisahancov, diskutujúcich o svojich 
plánoch zabiť jej otca, lorda Tybalta. Lady sa 
drží v prítmí a snaží sa vypočuť si ich rozhovor. 
 
2. Zvoľte si schopnosť 
 
Keď rozprávač rozhodne, že je potrebný test, 
zvoľte si vhodnú schopnosť. Schopnosti sú 
flexibilné a poskytujú vám aj rozprávačovi 
rozličné možnosti prekonania prekážok v hre. 
Konkrétna akcia môže za určitých podmienok 
využívať jednu schopnosť, ale v inej situácii 
môže byť potrebná iná schopnosť. Napríklad na 
obídenie stráží môžete využiť Presviedčanie pri 
blufovaní, alebo Spoločenské postavenie pri 
deklarovaní svojej povesti a odstránení strážcu 
z cesty. Aj keď sú tieto dve metódy odlišné, 
zamýšľaný cieľ je len jeden – dostať sa cez stráž. 
 
Vo všeobecnosti schopnosť určuje rozprávač, ale 
svoje slovo pri jej výbere máte aj vy. 
Jednoducho oznámte, čo a ako chcete použiť 
a ak to je primerané situácii, rozprávač by to mal 
umožniť. Použitie Jazyka na lezenie po stene asi 
nebude to pravé orechové a preto by ste mali 
používať zdravý rozum. 
 
Príklad : Keďže René tajne počúva konverzáciu, 
rozprávač určí ako vhodnú schopnosť 
Vnímavosť. 
 
3. Stanovte náročnosť 
 
Akonáhle je stanovená schopnosť, rozprávač 
stanoví náročnosť testu. Náročnosť opisuje 
komplexnosť a výzvu pre hráča. Ako pomôcku 
stanovenia zložitosti úlohy má číslo náročnosti 
svoj opis, ako napríklad „rutinná“ pre náročnosť 
6, „priemerná“ pre náročnosť 9 a podobne. 
 
Príklad : Rozprávač zhodnotí scénu. Je tma, 
René na sprisahancov nevidí, nemôže teda 
vnímať reč ich tela. Sú tiež trochu ďalej 
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a šepkajú. Rozprávač preto stanoví náročnosť 
ako značnú (12). 
 
4. Hoďte kockami 
 
Keď už ste určili, ktorá schopnosť bude 
testovaná, hádžete počtom kociek rovným jej 
stupňu. Často budete môcť hádzať aj 
dodatočnými kockami, či už dodatočnými 
testovacími alebo bonusovými. 
 
Príklad : Lady René má Vnímavosť 3, čo jej 
hneď dáva tri kocky. V Načúvaní, ktoré je 
špecializáciou Vnímavosti, má však tiež 2 
stupne, takže má dve bonusové kocky. Hádže 
preto piatimi kockami, z ktorých spočíta tri 
najvyššie. 
 
5. Spočítajte kocky a aplikujte modifikátory 
 
Keď hodíte kockami, spočítajte najvyššie 
výsledky, rovné vaším testovacím kockám 
a pridajte alebo uberte akékoľvek modifikátory. 
Súčet je výsledkom testu. 
 
Príklad : Nikola hádže piatimi kockami (tri 
testovacie a dve bonusové kocky zo špecializácie 
jej postavy) a získa 6, 6, 5, 2 a 1. Vyradí 
najnižšie kocky – 1 a 2 – keďže sa rátajú ako 
bonusové kocky a zvyšok spočíta do výsledku 17. 
 
6. Porovnajte výsledok s náročnosťou 
 

Teraz, keď máte výsledok, porovnajte ho 
s náročnosťou akcie. Ak je výsledok rovný alebo 
vyšší ako náročnosť, postava uspela. Ak je 
výsledok nižší ako náročnosť, akcia bola 
neúspešná. 
 
Príklad:  Náročnosť testu bola impozantná (12). 
Keďže ju Nikola svojim výsledkom 17 prekonala, 
uspeje! 
 
7. Opíšte dôsledky 
 
Keď je stanovený výsledok testu, rozprávač 
popíše dôsledky akcie a poskytne všetky vhodné 
následky úspechu alebo neúspechu. 
 
Príklad:  Nikolin hod bol dostatočne dobrý na 
to, aby René vypočula väčšinu rozhovoru, ktorý 
rozprávač zrekapituluje. Aj keď sú obaja 
sprisahanci opatrní a snažia sa ukryť svoju 
identitu, Nikola už vie, ako chcú svoje 
sprisahanie vykonať a s touto informáciou je 
René schopná ich plán prekaziť! 
 

Typy testov 
 
Hody pri testoch sú viac-menej rovnaké bez 
ohľadu na to, o čo sa snažíte. Interpretácia 
úspechu je rozličná. Vo všetkých prípadoch 
hádžete určitým počtom kociek, rovným stupňu 
vašej schopnosti, plus bonusovými kockami za 
špecializácie, pridávate alebo odpočítavate 

modifikátory a pre určenie 
úspechu alebo neúspechu 
porovnávate výsledok 
s náročnosťou. 
 

Základný test 
 
Základný test podstupujete 
prakticky pri skoro každej 
akcii. Ak hra alebo situácia 
neurčuje inak, použite na jej 
vyriešenie základný test. 
Jeho proces je opísaný 
v predchádzajúcej časti 
Testovanie schopností. 
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Rozšírený test 
 
Niektoré akcie sú natoľko rozsiahle, alebo chcú 
vyriešiť tak veľa, že vyžadujú na určenie 
úspechu niekoľkonásobný základný test, čiže 
rozšírený test. 
 
Postava lezúca na strmú stenu bude pred 
dosiahnutím vrcholu potrebovať testovať svoju 
Atletiku niekoľkokrát, zatiaľ čo majster 
skúmajúci rodovú líniu rodiny, pravdepodobne 
pochádzajúcej z rodu Blackfyre, môže 
potrebovať na nájdenie dostatočných dôkazov 
niekoľko testov na Vzdelanie. 
 
Keď to situácia vyžaduje, môže vás rozprávač 
informovať o potrebe dvoch alebo viacerých 
úspešných testov na dokončenie akcie. Každý 
test v sebe zahŕňa určité časové obdobie. Keď 
dosiahnete potrebný počet úspechov, vaša úloha 
je splnená. 
 

Súťažný test 
 
Súťažné testy vznikajú vtedy, keď dve postavy 
navzájom súperia v dosiahnutí rovnakého cieľa. 
Obe postavy hádžu testy proti rovnakej 
náročnosti. Postava, ktorá náročnosť prekoná 
viac, vyhráva. 
 
Príklad: Chris a Hal sa účastnia bežeckých 
pretekov. Obaja nakoniec prebehnú cieľom, ale 
niektorý z nich bude prvý. Rozprávač oboch 
hráčov požiada o automatický (0) súťažný test 
Atletiky. Chris má Atletiku 3, zatiaľ čo Hal 
Atletiku 2 (+bonusovú kocku za špecializáciu 
Beh 1). Chris hodí a získa 6, 4 a 1, celkovo 11. 
Hal hodí a získa 5,2 a 2. Keďže má bonusovú 
kocku, odstráni jednu dvojku, čím bude jeho 
výsledok 7. Chris preteky vyhrá. 
 

Konfliktový test 
 
Konfliktové testy sa používajú najčastejšie 
v boji, vojne a intrigách. Konfliktový test vždy 
rieši niečo, čo funguje ako „útok“. Na tieto účely 
môže byť útokom švihnutie meča, preplíženie sa 
poza stráž alebo použitie trikov na zvedenie 

šľachtica; v podstate vždy, keď niekomu inému 
niečo „urobiť“, podstupujete konfliktový test. Na 
rozdiel od základného alebo súťažného testu, 
v ktorých testujete proti výzve alebo náročnosti 
podstupovanej akcie, v konfliktovom teste 
priamo využívate svoje schopnosti proti svojmu 
protivníkovi. Náročnosťou týchto testov je 
obrana vášho protivníka. Vo všeobecnosti je 
obrana rovná štvornásobku stupňa schopnosti, 
použitej na odvrátenie vášho útoku; napríklad 
Vnímavosť proti Kradmosti. V prípade boja je 
však obrana vášho protivníka súčtom stupňov 
viacerých jeho schopností. Detaily nájdete 
v časti Bojovanie. 
 
Kto hádže? 
 
Pri konfliktových testoch môže niekedy byť 
nejasné, kto hádže a kto sa „bráni“. Vezmime si 
napríklad postavu, ukrývajúcu sa pred strážou. 
Pri určovaní hráča, ktorý hádže na test, je 
podstatná aktivita postavy. Ak strážca aktívne 
hľadá postavu, ktorá len stojí v tieni alebo 
v šatníku, bude hádzať stráž. Na druhej strane ak 
sa postava snaží obísť nepozorného strážcu, 
bude postava testovať Kradmosť proti strážcovej 
Vnímavosti. 
 
Súbežné konflikty 
 
Protivníci na seba niekedy „útočia“ súbežne. 
V týchto prípadoch testujú obaja a ten, ktorý má 
vyšší výsledok, vyhráva. Vráťme sa k ukrytej 
postave a strážcovi. Ak sa ukrytá postava snaží 
prešmyknúť popri strážcovi, ktorý ju hľadá, 
obaja budú testovať svoje vhodné schopnosti 
a víťazstvo pripadne úspešnejšiemu z nich. 
 

Náročnos ť 
 
Každá akcia má určitú náročnosť, číslo, ktoré 
označuje zložitosť jej vykonania. Ak je výsledok 
vášho testu rovný tejto náročnosti alebo ju 
prekoná, vaša snaha je úspešná. Náročnosť je 
odstupňovaná v trojbodových prírastkoch, 
začínajúc od 0 pre automatické akcie a šplhajúc 
sa až po 21 (alebo vyššie) pre skoro nemožné. 
Podrobnejšie rozdelenie nájdete nižšie v tabuľke 
náročností. 
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Náročnosti 
Opis Hodnota 

automatická 0 
ľahká 3 
rutinná 6 

priemerná 9 
značná 12 
vysoká 15 

veľmi vysoká 18 
heroická 21 

 

Miera úspechu 
 
Aby ste uspeli, musíte testom úroveň náročnosti 
aspoň dosiahnuť. Na druhej strane významné 
prekonanie náročnosti môže poskytnúť lepšie 
výsledky. V mnohých testoch tak môžete uspieť 
rýchlejšie alebo s mierne lepšími výsledkami. Pri 
niektorých testoch, ako napríklad Streľbe alebo 
Bojovaní, dokážete pomocou lepšieho výsledku 
spôsobiť dodatočné zranenia. 
 
 

Miera úspechu 
Výsledok testu 

prevýši náročnosť o ... 
Miera úspechu 

0-4 jedna, hraničný úspech 
5-9 dva, veľký úspech 

10-14 tri, fantastický úspech 
15+ štyri, neuveriteľný úspech 

 
Použitie miery úspechu 
 
Hraničný úspech je často jediné, čo potrebujete. 
Rozprávač ale môže vyžadovať pri niektorých 
akciách vyššiu mieru úspechu, najmä vtedy, keď 
vás tlačí čas, alebo ide o kvalitu vykonanej 
práce. Napríklad úspešné odspievanie žalospevu 
za mŕtveho syna mocného lorda môže byť 
priemerný (9) test, ale ak chce postava u tohto 
lorda súkromnú audienciu, môže potrebovať až 
fantastický úspech (miera úspechu tri) toho 
istého testu, čím sa náročnosť testu v podstate 
zvýši na veľmi vysokú (19). Nedosiahnutie 
takejto miery úspechu samozrejme neznamená, 
že postava žalospev nezaspieva dobre, len nie 
tak dobre, aby ju prijal lord.

 

Bojovanie 
 
Boj je v Siedmich kráľovstvách súčasťou života 
a smrti. Panovník musí obraňovať svoje územia, 
vazali musia obraňovať svojich panovníkov 
a bežný ľud vypĺňa medzery v ich armádach. 
Hra o tróny so sebou prináša krutý boj mečom 
a sekerou a jeho krvavé následky. Boj je 
nebezpečný a postavy z neho môžu vzísť 
krvácajúce, zajaté alebo dokonca mŕtve. 
 

Kolá, ťahy a akcie 
 
Keď sa začne bojovať, SIFRP rozdeľuje hru na 
malé časti, nazývané kolá, z ktorých každé trvá 
približne šesť sekúnd. Desať kôl bude potom 
tvoriť jednu minútu deja v hre. 
 
Počas kola má každý z hráčov a ich protivníkov 
možnosť vykonať svoj ťah. Ťah je príležitosťou 
urobiť niečo podstatné (alebo aj nie), čo môže 
ovplyvniť vývoj boja. Zatiaľ čo kolo trvá iba 
šesť sekúnd, každá postava koná v určenom 

poradí, takže prvý hráč aplikuje efekty svojho 
rozhodnutia pred ďalšími hráčmi v kole. 
 
V ťahu postavy si hráč môže vybrať z viacerých 
akcií. Väčšina spadá do jednej z troch kategórií: 
veľké akcie, malé akcie a voľné akcie. 
 
Veľká akcia spotrebuje väčšinu času ťahu 
bojovníka a predstavuje sériu úderov meča, beh 
cez bojisko a podobne. 
 
Malé akcie sú podobné veľkým akciám, ale 
trvajú kratšie, takže môžete počas ťahu vykonať 
až dve malé akcie namiesto jednej veľkej. 
Nevyužité malé akcie si nemôžete preniesť do 
ďalšieho kola, takže ich využite v prebiehajúcom 
kole, ak môžete. 
 
Nakoniec tu máme voľné akcie, ktoré 
nezaberajú v podstate žiaden čas. Sem patria 
napríklad rozkazy jednotkám pod vaším 
velením, tasenie zbrane a podobné okamžité 
akcie. V podstate môžete vykonať ľubovoľný 
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počet voľných akcií, ale rozprávač môže dlhší 
rozhovor alebo hrabanie sa v sedlových vakoch 
zhodnotiť ako dlhšiu, než voľnú akciu. 
 

Poškodenie a porážka 
 
Cieľom každého boja je porážka nepriateľa. 
Porážka väčšinou, ale nie vždy, značí smrť 
protivníka. Ak sa však vzdá, utečie alebo je 
zrazený do bezvedomia, stále ste ho porazili. 
Podstatou porážky je poškodenie a väčšina 
bojových akcií sa točí okolo udelenia 
dostatočného poškodenia na zabitie, zmrzačenie 
alebo prinútenie protivníka utiecť. Keďže 
liečenie a zotavovanie sa je vo svete SIFRP 
nespoľahlivé, boj do úplného konca je vzácny. 
 

Konfliktový test 
 
Základným spôsobom udeľovania poškodenia 
v boji sú konfliktové testy. Testujete Bojovanie 
alebo Streľbu oproti Bojovej obrane protivníka. 
Úspech znamená poškodenie, určené použitou 
zbraňou s dodatočným poškodením za mieru 
úspechu v teste. Protivníkova Hodnota brnenia 
poškodenie znižuje, ale každé prebytočné 
poškodenie sa odčíta od Zdravia protivníka. Keď 
Zdravie protivníka znížite na 0, porazíte ho 
a rozhodnete o následkoch tejto porážky. 
 

Bojové štatistiky 
 
Z niektorých kľúčových schopností sú odvodené 
základné bojové štatistiky, ako napríklad Bojová 
obrana, Zdravie a pohyb. Nasleduje súhrn 
bojových štatistík v hre a metód ich výpočtu.

 
Zbrane 

Zbraň Špecializácia Tréning Poškodenie Vlastnosti 
bojová sekera Sekery - Atletika Prispôsobivá 
ručná sekera Sekery - Atletika-1 Obranná +1, Druhá ruka +1 
palica/kyjak Obušky - Atletika-1 Druhá ruka +1 

obušok Obušky - Atletika Rýchla, Obojručná 

bojové kladivo Obušky - Atletika 
Nemotorná, Silná, Trieštivá 2, Pomalá, 

Obojručná 
päsť Bitka - Atletika-3 Úchopová, Druhá ruka +1 

rukavica Bitka - Atletika-2 Úchopová, Druhá ruka +1 
nôž Bitka - Atletika-2 Rýchla, Druhá ruka +1 

braavoská čepeľ Šermovanie 1B Obratnosť Obranná +1, Rýchla 
meč bastard Dlhá čepeľ 1B Atletika+1 Prispôsobivá 

dlhý meč Dlhá čepeľ - Atletika+1 - 
okrúhly štít Štíty - Atletika-2 Obranná +1, Druhá ruka +1 

štít Štíty - Atletika-2 Obranná +2 
veľký štít Štíty 1B Atletika-2 Nemotorná 1, Obranná +4 
pavéza Štíty 2B Atletika-2 Nemotorná 2, Obranná +6 
dýka Krátka čepeľ - Obratnosť-2 Obranná +1, Druhá ruka +1 
dirk Krátka čepeľ - Obratnosť-2 Druhá ruka +2 

stiletto Krátka čepeľ 1B Obratnosť Prebíjacia 2 
oštep Oštep - Atletika Rýchla, Obojručná 

turnajová kopija Oštep 1B Ovl. zvierat+3 Nemotorná 1, Jazdecká, Silná, Dlhá, Pomalá 
dvakrát zakrivený luk Luk 1B Obratnosť+1 Ďalekonosná, Silná, Obojručná 

dlhý luk Luk 1B Obratnosť+2 
Ďalekonosná, Prebíjacia 1, Obojručná, 

Nepraktická 
ľahká kuša Kuša - Obratnosť+1 Ďalekonosná, Nabíjacia (malá), Pomalá 

stredná kuša Kuša - Obratnosť+1 
Ďalekonosná, Prebíjacia 1, Nabíjacia (malá), 

Pomalá, Obojručná 
ručná sekera Hádzanie - Atletika Na blízko 

kopija Hádzanie - Atletika Na blízko 
nôž Hádzanie - Obratnosť-1 Na blízko, Rýchla 

oštep Hádzanie - Atletika Na blízko 
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Bojová obrana 
 
Ako prvá obranná línia proti útokom je bojová 
obrana rovná vaším stupňom v nasledujúcich 
schopnostiach: 
 
Obratnosť + Atletika + Vnímavosť 
+ Obranný bonus (zo štítov alebo odrážacích 
zbraní) 
– Postih za brnenie 
 
Príklad: Hal počíta bojovú obranu svojho 
potulného rytiera. Má Obratnosť 3, Atletiku 4 
a Vnímavosť 3. Jeho základná bojová obrana je 
10. Keď je vyzbrojený veľkým štítom, zvyšuje sa 
jeho bojová obrana na 14 a keď má navyše 
plátové brnenie, zníži sa bojová obrana na 8. 
Veľký štít má obrannú hodnotu +4 a plátové 
brnenie má postih za brnenie -6. 
 

Zdravie 
 
Zdravie je vašou schopnosťou absorbovať 
poškodenie a pokračovať v boji. Nie je 
podstatné, koľko poškodenia ste zo zdravia 
stratili; pokiaľ máte v ňom aspoň jeden bod, vaše 
schopnosti nie sú obmedzené a môžete bojovať 
ďalej. 
 
Zdravie = Odolnosť x 3 
 
Príklad:  Halov potulný rytier má Odolnosť 4, 
čiže jeho Zdravie bude 12 (4 x 3). 
 

Pohyb 
 
Pohyb opisuje vzdialenosť, do akej sa dokáže 
postava presunúť, ak si počas svojho ťahu 
vyberie akciu pohybu. Väčšina postáv sa dokáže 
bez brnenia a príliš veľkých predmetov pohnúť 
o 4 yardy. Za každé dve bonusové kocky 
v špecializácii Beh pridajte jeden dodatočný 
yard, ale ak máte len Atletiku 1, váš pohyb je len 
o 3 yardy. Postavy s brnením sa pohybujú 
pomalšie. Každé dva body Nemotornosti brnenia 
znižujú pohyb o 1 yard. 

 
Príklad:  Halova postava má v Behu 2B, takže 
jej pohyb je 6 yardov. Keďže má ale na sebe plné 
plátové brnenie s vlastnosťou Nemotorná 3, zníži 
sa jeho pohyb o 1 na 5 yardov.  
 

Brnenie 
 
Brnenie naznačuje postavenie bojovníka, jeho 
bohatstvo a hrdinstvo, ale aj keď slúži na 
posilnenie alebo zníženie jeho postavenia, slúži 
brnenie predovšetkým na obranu. Každé brnenie 
má tri vlastnosti, uvedené v tabuľke Brnenie: 
Hodnotu, Postih a Nemotornosť. 
 
Brnenie 

Brnenie 
Hodnota 
brnenia 

Postih za 
brnenie 

Nemotornosť 

odev 0 0 0 
habit, rúcho 1 0 1 

kožené, ľahké 2 -1 0 
kožené, hrubé 3 -2 0 

drôtené 4 -2 1 
krúžkové 5 -3 2 
náprsník 5 -2 3 
šupinové 6 -3 2 
plátové 7 -4 2 

plné plátové 10 -6 3 
 

Hodnota brnenia 
 
Brnenie poskytuje určitú ochranu, vyjadrenú 
jeho hodnotou. Keď v boji získate poškodenie, 
znížite ho práve o hodnotu brnenia. Poškodenie 
môže byť znížené aj na 0, ale nikdy nie na menej 
ako 0. 
 

Postih za brnenie 
 
Brnenie dokáže vykryť smrteľné údery, ale nie 
je to zadarmo. Ťažšie typy brnenia bránia 
v pohybe, činia svojho nositeľa pomalším 
v reakciách na protivníkov a ťažšie sa v nich 
počas víru bitky udržiava rovnováha. Všetky 
formy brnenia spôsobujú postih, ktorý aplikujete 
na všetky testy Obratnosti a k vašej Bojovej 
obrane.  
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Nemotornos ť brnenia 
 
Ťažšie brnenie spôsobuje nemotornosť. Ako už 
bolo spomenuté, každé dva body nemotornosti 
znižujú pohyb o 1 yard a každý jeden bod 
nemotornosti znižuje rýchlosť behu o 1 yard. 
 

Zbrane 
 
Zbrane sú viac, než len nástroje. Podobne ako 
brnenie sú aj zbrane symbolom postavenia, 
tréningu a skúseností. Bojovník vyzbrojený 
braavoskou čepeľou bojuje inak, ako vojak 
s obojručným mečom. Tabuľka Zbrane 
poskytuje prehľad najčastejšie používaných 
zbraní v Západozemí a použitých v týchto 
rýchlych pravidlách. Rovnako ako brnenie majú 
aj zbrane svoje schopnosti, ktoré ich popisujú. 
 

Špecializácia 
 
Špecializácia ukazuje na špecializáciu, ktorá sa 
pri bojovaní s touto zbraňou pridáva k bojovému 
testu. 
 

Tréning 
 
Niektoré zbrane sa naučíte ovládať ľahšie, než 
iné. Aby bol tento aspekt komplexnosti 
zohľadnený a aby sa dali správne používať, 
vyžadujú niektoré zbrane minimálny stupeň vo 
svojej špecializácii. Za každý stupeň, ktorý vám 
chýba, dostanete k bojovému testu postihovú 
kocku. Ak potrebný stupeň špecializácie 
dosiahnete, tieto postihové kocky pri bojových 
testoch strácate. 
 

Poškodenie 
 
Poškodenie zbrane je odvodené rovnako z jej 
konštrukcie, ako aj zo schopností jej majiteľa. 
Základné poškodenie je rovné vášmu stupňu 
v uvedenej schopnosti. Veľa zbraní zahŕňa aj 
modifikátory, ktoré sa od stupňa v priradenej 
schopnosti pripočítavajú alebo odpočítavajú. 
Väčšina bojových zbraní používa Atletiku 

a strelných zbraní Obratnosť, ale existujú aj 
výnimky. 
 
Vynásobte základné poškodenie mierou úspechu 
pri útočnom teste; hraničný úspech (jeden 
stupeň) značí základné poškodenie, dva stupne 
dvojnásobok, tri stupne trojnásobok a podobne. 
Až po celkovom vyčíslení v závislosti od miery 
úspechu je poškodenie znížené o protivníkovu 
hodnotu brnenia. 
 

Vlastnosti 
 
Zbrane majú vlastnosti podobne ako postavy. 
Vlastnosti zbraní môžu mať formu výhod, 
poskytujúcich taktické zvýhodnenie v boji, 
zatiaľ čo iné spôsobujú postihy a tým 
kompenzujú zvýšené poškodenie alebo inú 
výhodu. Väčšina zbraní má aspoň jednu 
vlastnosť. 
 
 



 

 
14 

Prispôsobivá 
Prispôsobivá zbraň je navrhnutá na použitie 
jednou alebo oboma rukami. Keď ju držíte 
obojručne, zvýšte jej poškodenie o +1. 
 
Nemotorná 
Niektoré zbrane sú ťažké alebo neohrabané 
a preto vás v boji spomaľujú. Ak má zbraň túto 
vlastnosť, zarátava sa jej hodnota do celkovej 
nemotornosti na účely zhoršenia vášho pohybu. 
 
Na blízko 
Zbrane na blízko majú efektívny dosah 10 
yardov, čo značí, že môžete útočiť na 
nepriateľov do vzdialenosti 10 yardov bez 
postihu. Môžete tiež útočiť na väčšiu 
vzdialenosť, ale za každých ďalších 10 yardov 
získavate -1 postihovú kocku. Útok na 
protivníka, vzdialeného 11 yardov, teda bude 
znamenať jednu postihovú kocku pri streleckom 
teste. 
 

Obranná 
Obranné zbrane majú dve funkcie. Môžu byť 
použité ako zbrane, ale častejšie slúžia na obranu 
pred nepriateľskými útokmi. Keď ste ozbrojení 
obrannou zbraňou a neútočíte s ňou, pridáte jej 
obrannú hodnotu k vašej Bojovej obrane. 
 
Veľa obranných zbraní má tiež vlastnosť Druhá 
ruka, ktorá umožňuje držať naraz primárnu 
zbraň a v druhej ruke túto obrannú zbraň. Ak sa 
rozhodnete pridať bonus z Druhej ruky 
k poškodeniu, strácate až do svojho 
nasledujúceho ťahu výhodu z obranného bonusu 
zbrane. 
 
Rýchla 
Rýchla zbraň je navrhnutá tak, aby sa prešmykla 
cez obranu protivníka a zasiahla ho rýchlo. Ak 
sa rozhodnete podniknúť rozdelený útok 
pomocou rýchlej zbrane, získate na každý test 
+1 bonusovú kocku. Bonusové kocky ako 
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zvyčajne nemôžu prevýšiť testovacie kocky, 
použité pri útoku. 
 
Úchopová 
Úchopové zbrane vám umožňujú zachytiť 
protivníka a zabrániť mu odísť. Kedykoľvek 
úspešne zasiahnete protivníka úchopovou 
zbraňou a výsledok vášho útočného testu je 
rovný alebo prevyšuje protivníkov pasívny 
výsledok Atletiky (vzťahuje sa k nej aj Sila), 
môžete, ak chcete, tohto protivníka uchopiť. 
 
Uchopený protivník sa nemôže vzdialiť, pokiaľ 
ho nepustíte (čo je voľná akcia), alebo pokiaľ 
vás tento protivník neporazí vo vzájomnom 
bojovom teste (k tomuto testu sa vzťahuje aj 
Bitka a je to malá akcia). Uchopený protivník 
môže útočiť len pomocou zbraní do bitky alebo 
krátkych čepelí. Navyše má uchopený protivník 
postih -5 ku svojej Bojovej obrane (minimum je 
1). 
 
Použitie úchopovej zbrane má svoje 
obmedzenia. Keď protivníka držíte, nemôžete sa 
presunúť a môžete útočiť len na tohto protivníka 
pomocou úchopových zbraní alebo zbraní 
v druhej ruke. 
 
Ďalekonosná 
Ak máte voľný výhľad, môžete strieľať 
z ďalekonosných zbraní až na 100 yardov. Za 
každých ďalších 100 yardov (alebo ich časť) 
dostanete k streleckému testu -1 postihovú 
kocku. 
 
Jazdecká 
Jazdecké zbrane sú príliš veľké a neohrabané, 
aby sa používali pri peších bojoch a sú 
vytvorené pre jazdecké súboje na koni alebo 
inom zvierati. Použitie týchto zbraní u pešiakov 
spôsobuje postih -2 postihových kociek pri 
bojových testoch. 
 
Druhá ruka 
Zbraň v druhej ruke vám umožňuje držať dve 
zbrane naraz a pri úspešnom bojovom teste 
pridať modifikátor druhej ruky k poškodeniu 
primárnej zbrane. Aby ste túto výhodu mohli 
použiť, musíte vykonať obojručný útok (viď 
Obojru čný útok ďalej v pravidlách). 
 

Prebíjacia 
Prebíjacie zbrane prechádzajú brnením. Keď 
s takouto zbraňou zasiahnete protivníka, jej 
poškodenie ignoruje hodnotu brnenia do výšky, 
uvedenej pri tejto vlastnosti zbrane (Prebíjacia 
+1 ignoruje 1 bod hodnotenia brnenia). 
 
Silná 
Silné postavy môžu u silných zbraní použiť 
viacej svalov a pri úspešnom zásahu tak 
spôsobiť viacej poškodenia. Za každú bonusovú 
kocku v Sile môžete pri úspešnom zásahu zvýšiť 
poškodenie silnej zbrane o +1. 
 
Dlhá 
S dlhou zbraňou dokážete zaútočiť na 
protivníka, ktorý nestojí vedľa vás. Môžete 
podstúpiť bojový test s dlhou zbraňou voči 
nepriateľovi, vzdialenému do 3 yardov. Útočenie 
v rámci 3 yardov je ale ťažšie, preto pri 
bojových testoch na túto krátku vzdialenosť 
k bojovému testu získate -1 postihovú kocku. 
 
Nabíjacia 
Strelecká zbraň s vlastnosťou Nabíjacia 
vyžaduje po streľbe akciu znovunabitia zbrane. 
Vlastnosť zbrane určuje, o akú akciu ide (malú 
alebo veľkú). 
 
Trieštivá 
Trieštivé zbrane sú vytvorené tak, aby rozbíjali 
štíty, obranné zbrane a brnenie. Keď použitím 
trieštivej zbrane pri bojovom teste dosiahnete 
viac ako dve miery úspechu, znížite Obranný 
bonus alebo Bonus za brnenie protivníka o číslo, 
uvedené pri tejto vlastnosti. Trieštivá zbraň 
najprv ovplyvňuje zbrane s obranným bonusom. 
Zníženie obranného bonusu zbrane alebo bonusu 
za brnenie na 0 (alebo menej) túto zbraň alebo 
brnenie zničí. 
 
Pomalá 
Pomalá zbraň je ťažkopádna a nedá sa použiť 
rýchlo a elegantne. S týmito zbraňami nemôžete 
robiť rozdelené útoky. 
 
Obojru čná 
Sú to veľké zbrane a na ich použitie v boji 
potrebujete obe ruky. Ak používate iba jednu 
ruku, máte k bojovým testom postih -2 postihové 
kocky. 
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Postupnos ť boja 
 
Každý boj používa rovnakú sériu krokov, 
opakovaných v niekoľkých kolách, až kým sa 
boj neskončí. Táto procedúra je celkom 
jednoduchá a po niekoľkých potýčkach ani 
nebudete potrebovať hľadať pravidlá; 
jednoducho sa vám vžijú. Postupnosť je takáto: 
 
Krok jedna: Iniciatíva 
Krok dva: Akcia 
Krok tri: Vyhodnotenie 
 

Krok jedna: Iniciatíva 
 
Iniciatíva stanovuje poradie bojujúcich. Každý 
z nich (ale skupina rovnakých bojovníkov) 
testuje svoju Obratnosť (môžu sa aplikovať 
bonusové kocky z Rýchlosti). Rozprávač potom 
zoradí výsledky od najvyššieho po najnižší. 
Postava s najvyšším výsledkom koná ako prvá, 
nasledovaná tou s druhým najvyšším výsledkom 
a tak ďalej, až po posledného účastníka boja. 

Nerozhodný výsledok 
 
Ak vznikne u dvoch bojujúcich rovnaký 
výsledok, porovnajte ich stupne v špecializácii 
Rýchlosť. Ak stále existuje zhoda, testujú 
postavy Obratnosť znova. Výsledok tohto testu 
nemení pôvodné poradie iniciatívy, len 
rozhoduje medzi dvoma postavami so zhodným 
výsledkom. 

Odloženie 
 
Výsledok testu Obratnosti popisuje najskorší 
možný čas, kedy môže postava počas kola 
reagovať. Vždy ale môžete so svojou akciou 
v rámci kola počkať na neskorší okamih, 
nemôžete však prerušiť akciu inej postavy, keď 
sa raz začne. Svoju akciu môžete vykonať až po 
ukončení akcie predchádzajúcej postavy. 
 

Krok dva: Akcia 
 
Boj sa odohráva v akciách. Voľby bojujúcich, 
úspech alebo neúspech v ich hodoch a spôsob 

ich pôsobenia na bojisko spoločne vytvárajú 
napätie a nebezpečenstvo v boji. Jediným 
obmedzením pri voľbách v boji je vaša fantázia, 
ale táto obsiahla sekcia vymenúva najčastejšie 
a najúspešnejšie akcie, ktoré môže postava v boji 
vykonať. 
 
Každá postava koná podľa iniciatívy (od 
najvyššej po najnižšiu) a vyberie si jednu veľkú 
alebo dve malé akcie. Malou akciou môže byť 
pohyb, útok, vstávanie alebo skočenie do úkrytu. 
Veľkou akciou zase môže byť uhýbanie, seč, 
zloženie nepriateľa k zemi, vytiahnutie jazdca 
spod koňa a podobne. Vo všeobecnosti trvá malá 
akcia asi 3 sekundy a veľká akcia 6 sekúnd. Ak 
sa teda snažíte spraviť niečo, čo v týchto 
pravidlách nie je, váš rozprávač by mal 
zhodnotiť časovú náročnosť akcie a podľa toho 
ju zaradiť ako malú alebo veľkú. Počas svojho 
ťahu môže postava vykonať len jednu útočnú 
akciu bez rozdielu jej náročnosti (pozn. prekl.) – 
môže teda napríklad vykonať obyčajný útok 
(malá akcia) a ešte jednu inú malú akciu, ale nie 
dva útoky. 
 
Útok (malá akcia) 
Útok je samozrejme najčastejšou akciou v boji. 
Keď ste vyzbrojení zbraňou, bez zbrane (ale 
zápasu chtivý), alebo s improvizovanou zbraňou, 
môžete na protivníka zaútočiť. 
 
Keď držíte bojovú zbraň, musíte byť blízko 
protivníka. Vtedy ste zapojení v boji. 
 
Keď držíte dlhú zbraň, môžete útočiť na 3 yardy 
ďaleko. 
 
Keď používate strelnú zbraň na blízko, môžete 
útočiť do vzdialenosti 10 yardov bez postihu. 
 
Keď strieľate ďalekonosnou strelnou zbraňou, 
váš dosah je až 100 yardov bez postihu. 
 
Ak spĺňate podmienky, hoďte si na test 
Bojovania alebo Streľby a porovnajte výsledok 
s protivníkovou Bojovou obranou. Úspešný 
zásah spôsobí základné poškodenie, ktoré môže 
byť ďalej zvýšené pomocou miery úspechu. Keď 
vyčíslite celkové poškodenie, váš protivník od 
neho odčíta svoju hodnotu brnenia (HB) 
a zvyšok aplikuje na svoje Zdravie. 
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Príklad: Gerarld útočí na mečoprísažníka 
nepriateľského rodu. Gerald má Bojovanie 4 
a Dlhé meče 4. Jeho protivník má Bojovú obranu 
8. Geraldov hráč hodí osem kociek a ponechá 
najvyššie štyri, pričom získa výsledok 19. Je to 
zásah o 11. Normálne dlhý meč spôsobuje 
poškodenie rovné stupňu útočníkovej Atletiky, 
plus 1. Gerald má v nej stupeň 4, takže bežný 
úspešný útok (s mierou úspechu 1) spôsobí 
poškodenie 5. Gerald ale dosiahol mieru 
úspechu 3 (prevýšil test minimálne o 10), preto 
spôsobí trojnásobné poškodenie (4 x 3) vo výške 
13. Jeho protivník má na sebe drôtené brnenie 
(HB 4), ktoré poškodenie zníži na 9, celkom 
nepríjemný zásah. 
 
Rozdelený útok (veľká akcia) 
Tvárou v tvár niekoľkým protivníkom môžete 
vyskúšať zaútočiť na viacerých pomocou 
rozdeleného útoku. V takom prípade rozdelíte 
svoje bojové testovacie kocky medzi vybraných 
protivníkov. Môže to tiež vyžadovať rozdeliť aj 
bonusové kocky, keďže počet bonusových 
kociek v teste nesmie prevýšiť počet testovacích 
kociek. Vyriešte každý útok oddelene, tak ako 
pri normálnom útoku. 
 
Príklad: Keďže Gerald mečoprísažníka zložil 
k zemi akoby nič, zjavia sa dvaja potulní rytieri 
a chcú svojho druha pomstiť. Keďže stojí proti 
dvom protivníkom, Gerald sa rozhodne zaútočiť 
na oboch v jednom kole. Rozdelí svoj útok 
rovnomerne, takže na oba útoky použije dve 
testovacie a dve bonusové kocky. Obaja potulní 
rytieri majú Bojovú obranu 9. Pri prvom útoku 
dosiahne Gerald výsledok na kockách 10, takže 
zasiahne. Prvý rytier má oblečené krúžkové 
brnenie (HB 5), ktoré zníži poškodenie (4) na 0. 
Geraldov druhý útok je tiež 10 a tiež zasiahne, 
ale rovnako nestačí na prekonanie brnenia 
druhého potulného rytiera. 
 
Útok dvomi zbraňami (veľká akcia) 
Kedykoľvek držíte v jednej ruke primárnu zbraň 
a v druhej zbraň do druhej ruky, môžete ich 
skombinovať do silnejšieho útoku. Jednoducho 
prirátajte modifikátor z vlastnosti Druhá ruka 
k poškodeniu primárnej zbrane. Toto poškodenie 
spôsobíte pri úspešnom teste Bojovania. Ak má 

druhá zbraň aj vlastnosť Obranná, túto obrannú 
vlastnosť stratíte až do ďalšieho vášho ťahu. 
 
Príklad:  Mikala je nebezpečný žoldnier spoza 
Úzkeho mora. Keďže uprednostňuje bojový štýl 
Braavosu, vládne braavoskou čepeľou v pravej 
ruke a dýkou v ľavej. Hrala sa s protivníkom 
počas niekoľkých kôl, tu a tam ho porezala, ale 
pomaly ju to prestáva baviť a snaží sa ho zabiť. 
Zbaví sa bonusu +1 za Obrannú zbraň dýky 
a pridá bonus +1 k spôsobenému poškodeniu. 
Zaútočí a zasiahne s mierou úspechu 3. 
Normálne by s braavoskou čepeľou spôsobila 
poškodenie 4, ale keďže útočila aj dýkou, 
poškodenie bude 5. Po zarátaní miery úspechu 
v teste spôsobí impozantné celkové poškodenie 
15. 
 
Kombinácia útokov (veľká akcia) 
Aj keď rozdelený útok a útok dvoma zbraňami 
patria do veľkých akcií, môžete ich navzájom 
skombinovať, a to nasledovne. Môžete rozdeliť 
svoje bojové testovacie a bonusové kocky medzi 
viacerých protivníkov. Vyriešte útoky ako 
inokedy s tým, že pri každom použití zbrane 
v druhej ruke zvýšte poškodenie v danom útoku. 
 

Útoky v sedle 
 
Útoky v sedle nastanú vtedy, ak sa nachádzate 
na konskom alebo inom zvieracom chrbte. Boj 
zo sedla poskytuje niektoré výhody, vrátane 
lepšej pohyblivosti, výškovej prevahy a pokiaľ je 
kôň trénovaný v boji, tiež útoky jeho zubami 
a kopytami. Keď jazdíte na koni, získavate 
nasledovné výhody: 
 

• Namiesto svojho pohybu používate pohyb 
zvieraťa. 

• Získavate +1 bonusovú kocku pri teste 
Bojovania proti nejazdiacim protivníkom. 

 
Ak je zviera trénované v boji, máte navyše 
nasledovnú výhodu: 
 

• Ak sa vaše zviera počas vášho ťahu nepohne, 
zvýšte vaše poškodenie pri úspešnom teste 
Bojovania o +2. 
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Útoky na kone 
 
Aj keď je útok na jazdcovho koňa nečestný, 
vedenie koňa do boja so sebou stále nesie riziko 
jeho zranenia. Nepriatelia si môžu rovnou 
mierou vybrať útok na vás alebo na vaše zviera. 
Ak je Zdravie vášho zvieraťa znížené na 0, 
umiera. V takom prípade však môžete namiesto 
pridelenia poškodenia zvieraťu použiť bod 
osudu a zameniť ho za zranenie.  
 
Zabité zvieratá 
 
Ak váš kôň zomrie, musíte okamžite podstúpiť 
značný (12) test na Ovládanie zvierat. Ak 
uspejete, podarí sa vám z umierajúceho zvieraťa 
zoskočiť a pristáť do vzdialenosti 1 yard od 
úbohého zvieraťa. Ak neuspejete, mŕtve zviera 
vás zavalí a pri páde utrpíte poškodenie 
(ignorujúc zbroj) rovné stupňu Atletiky zvieraťa. 
Oslobodenie sa vyžaduje veľkú akciu 
a priemerný (9) test na Obratnosť alebo Atletiku 
(pridávajú sa bonusové kocky za Silu alebo 
Skrútenie). Iné postavy vám môžu pomôcť ako 
inokedy, alebo vás vytiahnuť podstúpením 
rovnako náročného testu. Kým ste uväznení, 
máte k Bojovej obrane postih -5. 
 
Zhodenie jazdca z koňa (veľká akcia) 
Navyše k obyčajnému útoku môžete skúsiť 
zhodiť jazdca z koňa. Dokážete to iba vtedy, ak 
ste vyzbrojení úchopovou alebo tyčovou 
zbraňou. Hoďte si test Bojovania proti 
protivníkovmu pasívnemu Ovládaniu zvierat 
(plus špecializácii Jazdectvo). Ak uspejete, 
zhodíte protivníka z koňa a on padne horeznak 
vedľa svojho zvieraťa. 

Iné akcie 
 
Dodatočne k útoku existujú ešte iné akcie, ktoré 
môžete v boji vykonať. 
 
Asistencia (malá akcia) 
Prostredníctvom malej akcie môžete niekomu 
inému pomôcť v jeho teste. Ak pomáhate pri 
útoku, musíte byť vedľa spojencovho protivníka. 
Pri iných testoch musí byť váš spojenec 
viditeľný a musí vás počuť, nemusí stáť priamo 
vedľa vás. To všetko závisí od druhu asistencie. 
Spojencovi pri teste poskytujete bonusové kocky 

v polovičnom počte stupňa vašej vhodnej 
schopnosti (minimálne jednu kocku). Rovnako 
platí pravidlo, že počet bonusových kociek 
nesmie presiahnuť počet testovacích kociek. 
 
Lapanie po dychu (veľká akcia) 
Pomocou veľkej akcie si môžete na chvíľku 
oddýchnuť. Hoďte si automatický (0) test na 
Odolnosť. Úspech značí odstránenie jedného 
bodu poškodenia. Každá ďalšia miera úspechu 
odstráni jeden ďalší bod poškodenia. 
 
Seč (veľká akcia) 
Vykašlete sa na bezpečnosť a vyrazíte na 
nepriateľa s cieľom zničiť ho. Seč vám 
umožňuje spojiť pohyb s útokom. Môžete tak 
zaútočiť na akéhokoľvek nepriateľa do 
dvojnásobnej vzdialenosti vášho normálneho 
pohybu. Na konci pohybu vykonáte normálny 
útok. Na útok máte -1 postihovú kocku, ale 
poškodenie vašej zbrane je zvýšené o +2. 
 
Uhýbanie (veľká akcia) 
Tvárou v tvár veľkým nepríjemnostiam je 
niekedy lepšie odpratať sa z cesty. Keď si zvolíte 
túto akciu, môžete sa pohnúť až do polovičnej 
vzdialenosti vášho štandardného pohybu, najmä 
kvôli nájdeniu úkrytu. Hoďte si test na 
Obratnosť. Výsledok nahrádza vašu Bojovú 
obranu (aj keď bude horší) až do ďalšieho vášho 
ťahu. K výsledku pripočítajte akékoľvek 
obranné bonusy vašich zbraní. 
 
Interakcia  (malá akcia) 
Manipulácia s objektom zahŕňa zdvihnutie 
niečoho zo zeme, presunutie objektu, vybratie 
niečoho z vaku, vytiahnutie zbrane z pošvy 
a podobne. Patrí sem tiež otvorenie dverí či 
okien, presunutie páky a hocičo, čo by ste pohli, 
presunuli alebo potiahli. Interakcia tiež povoľuje 
nasadnúť na koňa alebo do koča. 
 
Niektoré ťažko dosiahnuteľné veci, ako 
napríklad malý predmet na dne vaku, môžu 
podľa uváženia rozprávača vyžadovať viac času. 
 
Pohyb a tasenie 
 
Tasiť môžete aj počas pohybu, potom však máte 
až do ďalšieho svojho ťahu postih -1 na všetky 
útoky. 
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Pohyb (malá akcia) 
Pohyb je rýchlou chôdzou, kedy sa môžete 
presunúť o počet yardov, rovný vášmu Pohybu. 
Ak použijete na pohyb obe malé akcie, môžete 
sa presunúť do dvojnásobnej vzdialenosti vášho 
Pohybu. 
 
Šprint  (veľká akcia) 
Môžete tiež šprintovať. Šprintovanie vám 
umožňuje presunúť sa až do štvornásobnej 
vzdialenosti vášho Pohybu. 
 
Zaľahnutie/vstanie (malá akcia) 
Pomocou malej akcie môžete zaľahnúť k zemi 
alebo vstať. Ak je hodnota vašej Nemotornosti 
vyššia ako 2, vstanie zaberie veľkú akciu. 
 
Vedenie alebo jazda (rozličné) 
Keď sedíte na koni, jeho akcia je spotrebovaná 
buď na pohyb alebo na útok, vy ale musíte 
v závislosti od bojového tréningu zvieraťa na 
jazdu na ňom spotrebovať buď malú akciu (ak 
má kôň tréning v boji) alebo veľkú akciu (ak ho 
nemá). Ak je váš kôň zranený, je jeho vedenie 
bez ohľadu na jeho tréning veľkou akciou. 
 
Povozy a koče, ťahané zvieratami, sa správajú 
podobne ako osedlané zvieratá. Vedenie koča 
alebo povozu vyžaduje v každom kole malú 
akciu. Ak je vodič zabitý alebo svoje miesto 
opustí, povoz sa pohybuje až dovtedy, kým ho 
zviera ťahá a smerom, ktorým šiel predtým. 
Ostatné postavy vo voze sa môžu pohybovať 
voľne, ale voz sám sa považuje za zradný terén. 
Ak by pohyb postavy spôsobil jej vypadnutie 
z voza, môže jej to spôsobiť poškodenie. Pád 
z pomaly idúceho voza spôsobí poškodenie vo 
výške 1k6-3 bodov, zatiaľ čo pád z rýchlo 
idúceho voza už 1k6+3 bodov. 
 
Príprava (veľká akcia) 
Ak využijete celý svoj ťah na prípravu akcie 
v nasledujúcom ťahu, získate na test v nej +2 
bonusové kocky so zvyčajným limitom ich 
počtu. Všetky prebytočné bonusové kocky sú 
stratené. Dodatočné ťahy, v ktorých sa budete 
znovu pripravovať na akciu, nie sú kumulatívne. 
Navyše platí, že ak vám podmienky zabránia 
vykonať akciu, na ktorú ste sa pripravovali a vy 

budete robiť niečo iné, bonusové kocky budú 
stratené. 
 
Použitie schopnosti (rozličné) 
Môžete používať aj schopnosti, priamo 
nesúvisiace s bojom. Môžete napríklad použiť 
Atletiku na rozrazenie dverí, Vnímavosť na 
nájdenie východu, Obratnosť na zachytenie 
hompáľajúceho sa povrazu a podobne. 
Náročnosť testu závisí od požadovanej akcie, ale 
niektoré úlohy budú kvôli okolitému boju ťažšie. 
 
Navyše môžu byť niektoré akcie použité v rámci 
jedného kola, ale iné budú vyžadovať viac času, 
takže sa ich budete snažiť úspešne dokončiť 
a boj navôkol bude zúriť niekoľko kôl.  
 

Body osudu 
 
Body osudu vám poskytujú lepšiu kontrolu nad 
vaším osudom a môžete pomocou nich 
ovplyvniť podmienky v menšom či väčšom 
množstve. Spotrebovanie alebo spálenie bodu 
osudu v boji nie je akciou. Detaily nájdete 
v časti Body osudu na strane 6. 
 

Krok tri: Vyhodnotenie 
 
Boj pokračuje počas viacerých kôl a každý jeho 
účastník počas nich koná, až pokiaľ nie je boj 
ukončený. Každé kolo poskytuje účastníkom 
boja novú paletu akcií a možnosť použiť ich tak, 
ako uznajú za vhodné. Opakujte tieto kroky, až 
kým nie je jasný víťaz. 
 
Keď jedna strana konfliktu utiekla alebo bola 
porazená, boj končí a víťaz rozhodne o osude 
porazených. 
 

Poškodenie 
 
Keď vás protivník v boji zasiahne, riskujete, že 
vám spôsobí poškodenie. Každé poškodenie nad 
rámec vašej Hodnoty brnenia je aplikované na 
vaše Zdravie. Poškodenie žiadnym spôsobom 
neznižuje vašu efektivitu, pokiaľ nezníži vaše 
Zdravie na 0 alebo menej, kedy prehrávate. 
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Znižovanie poškodenia 
 
Aj keď máte malú zásobu Zdravia, existujú 
spôsoby zníženia poškodenia a tým oddialenia 
vašej porážky. Znižovanie alebo odstránenie 
poškodenia jedným z nasledovných spôsobov sa 
neráta ako akcia. Navyše môžete znižovať 
poškodenie hocikedy, nielen počas svojho ťahu. 
Tieto metódy môžete použiť dodatočne k akcii 
Lapanie po dychu. 
 
Nedôležité postavy – napríklad bezmenní vojaci 
pod vedením rozprávača – tieto dodatočné 
možnosti alebo lapanie po dychu nepoužívajú; 
jednoducho sa im poškodenie odpočítava priamo 
od Zdravia a porážka prichádza s jeho 
vyčerpaním. To veci zjednodušuje a poskytuje 
pokročilejšie možnosti len dôležitým postavám 
v deji. 
 
Poškodenie mimo konfliktov 
Niektoré situácie môžu vyústiť do zranení, ktoré 
priamo nesúvisia s konfliktom. Ak je napríklad 
zajatá postava známa kvôli svojmu 
výnimočnému šermu, môžu jej nepriatelia odťať 
ruku (ako jednému známemu členovi Kráľovskej 
hliadky). Taká strata so sebou nesie následky 
počas celého života postavy, možno dokonca vo 
viacerých schopnostiach, ako by bolo normálne 
možné z trvalého zranenia. V týchto prípadoch 
spáli postava bod osudu a získa namiesto smrti 
nejakú nevýhodu. 
 
Odhliadnuc od trvalých zranení môže byť 
akékoľvek poškodenie z boja alebo mimo neho 
nahradené zranením (popálenie) alebo ranami 
(rozsiahle popálenie). Podobne si môže postava 
po páde z výšky zlomiť kosť (zranenie) alebo 
roztrieštiť nohu (rana). Ak poškodenie prevyšuje 
Zdravie postavy, tá väčšinou umiera – príroda je 
neúprosná. Keďže je poškodenie odstránené po 
konci boja, akékoľvek poškodenie mimo boja 
nemá žiadny efekt okrem prípadu získania 
zranenia alebo rany. 
 
Niektoré hrozby sú také smrteľné, že ani rana 
nezmierni ich účinok a postava sa nevyhne 
smrti. Pád zo stovky stôp, zhodenie do jazera 
lávy alebo vypitie plného sudu divokého ohňa sú 
také smrteľné, že prežitie vyžaduje zásah osudu. 

Ak ste v takejto bezvýchodiskovej situácii, 
môžete sa jej vyhnúť len spálením bodu osudu. 
 
Zranenia 
Akékoľvek zranenie je malé, ale v porovnaní 
s poškodením trvalé. Kedykoľvek získate 
poškodenie, môžete ho znížiť akceptovaním 
zranenia o hodnote stupňa vašej Odolnosti. 
Každé zranenie, ktoré akceptujete, spôsobuje 
postih -1 ku všetkým vaším testom. Nemôžete 
akceptovať viac zranení, ako je stupeň vašej 
Odolnosti. 
 
Príklad:  Mikel je pri boji s divokým bojovníkom 
Spálených ľudí zasiahnutý za 7 bodov 
poškodenia. Vie, že nemôže vydržať celé 
poškodenie, takže si zvolí zranenie. Jeho 
Odolnosť je 3, preto od poškodenia odráta 3 
body za každé zranenie. Zvolí si dve zranenia, 
teda zruší 6 bodov poškodenia a 1 zostávajúci 
bod mu zostane. Do konca boja ale bude mať na 
všetky testy postih -2 a navyše už môže prijať iba 
jedno ďalšie zranenie. 
 
Rany 
Niektoré útoky sú tak brutálne a smrteľné, že 
jediným spôsobom vyhnutia sa porážke je 
akceptovanie rany. Rana ruší všetko poškodenie 
z jedného útoku vo výmene za získanie -1 
postihovej kocky na všetky testy. Nemôžete 
akceptovať viac rán, ako je stupeň vašej 
Odolnosti. Ak počet vašich rán prevýši stupeň 
vašej Odolnosti, umierate. 
 
Príklad:  Z tieňov vyskočí vrah, zaútočí na 
Roberka dýkou a spôsobí mu 20 bodov 
poškodenia. To stačí na okamžité víťazstvo nad 
Roberkom. Vediac, že vrah ho chce zabiť, 
nemôže Roberk akceptovať tento výsledok. 
Mohol by znížiť poškodenie zraneniami, ale tie 
by ho do konca boja ochromili. Namiesto toho 
akceptuje ranu a získa -1 postihovú kocku na 
všetky ďalšie testy, ale nezíska žiadne 
poškodenie. 
 

Porážka 
 
Ak vám počas hry klesne vaše Zdravie na 0 
alebo menej, ste porazení a odstránení z boja. 
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Protivník, ktorý vás porazil, rozhodne, čo sa 
s vami stane. Medzi najčastejšie následky patria: 
 
Smrť 
Je najčastejším výsledkom porážky. Ste mŕtvi. 
V závislosti od obdobia, v ktorom hráte a od 
miesta úmrtia sa z vás môže stať prízrak, alebo 
sa vaše telo odoberie do podsvetia... teda ak 
v také veci veríte. 
 
Zohavenie 
Váš protivník vás nechá žiť, ale nechá vám niečo 
ako spomienku. Tou môže byť hrozivá jazva na 
tvári, strata oka, palca, alebo inej časti tela. 
Kvôli tomu trvalo znížte jednu schopnosť podľa 
výberu protivníka o jeden stupeň. 
 
Výkupné 
Protivník vás alebo nejaký váš majetok drží 
kvôli výkupnému. Pri turnajoch to väčšinou 
znamená, že protivník vyhrá brnenie a koňa 
porazeného. Vo vojne to môže znamenať zajatie 
až do okamihu, kedy rodina porazeného 
nenazbiera dostatočný objem peňazí alebo 
vlastného hodnotného väzňa. 
 

 
Stať sa čiernym 
Tí, ktorí vidia v službe v Čiernej hliadke česť, 
môžu svojim nepriateľom povoliť stať sa jedným 
z nich a vstúpiť do hliadky. Pre mnohých je to 
horšie ako smrť, pretože tým strácajú akékoľvek 
postavenie, rodinu a majetky. Pre tých, ktorí si 
ale vážia život viac, než ostatné podružné veci, 
je vstup do hliadky šancou žiť. 
 
Bezvedomie 
Ste omráčený a nechaný napospas smrti. 
Zobudíte sa od dvoch do dvanástich hodín 
neskôr (hoďte dvoma kockami a spočítajte 
výsledok). Počas bezvedomia ste bezmocní 
a môžete byť zabití alebo zjedený niekým alebo 
niečím iným. Tento osud je často podobný ako 
samotná smrť. 
 

Vzdanie sa 
 
Ak si chcete určiť následky prehry, môžete sa 
rozhodnúť vzdať sa protivníkovi. Ak sa bojíte, 
že čoskoro prehráte, môžete vo svojom ťahu 
rozprávačovi navrhnúť vzdanie sa a jeho 
podmienky spoločne s výsledkom. Tak môžete 
napríklad navrhnúť, že sa vaša postava vzdá 

a bude omráčená, alebo odvedená 
kvôli výkupnému. Rozprávač 
potom môže podmienky prijať, 
alebo vám spraviť protiponuku, 
alebo ich môže odmietnuť. Ak 
následne odmietnete vy jeho 
ponuku, už sa nemôžete viacej 
vzdať. 
 

Osud a porážka 
 
Ak si chcete vybrať iný výsledok 
svojej porážky, ako váš protivník, 
môžete spáliť jeden bod osudu. Ak 
je vaša rodina mimoriadne 
chudobná, môžete si namiesto 
výkupného zvoliť smrť alebo 
zohavenie. Rovnako môžete 
namiesto smrti zvoliť bezvedomie. 
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Uzdravenie 
 
Zranenia a rany z boja sa vyliečia... časom. 
Rýchlosť liečenia závisí od typu zranenia. 
Poškodenie Zdravia zmizne okamžite. Zranenia 
zaberú viac času, niekedy aj viac ako týždeň. 
Rany vás môžu trápiť mesiace. Také sú totiž 
nástrahy boja. 

Poškodenie 
 
Poškodenie nie je nič viac ako malé škrabnutia, 
modriny a odreniny. Na konci boja všetko 
poškodenie Zdravia odstráňte. 

Zranenia 
 
Zranenia sú zložitejšie ako poškodenie a ich 
liečenie trvá dlhšie. Jeden deň po získaní 
zranenia môžete hádzať test na Odolnosť. 
Náročnosť závisí od úrovne aktivity, ktorú v ten 
deň vykonávate. Porovnajte výsledok testu 
s tabuľkou Liečenia zranení. Úspešný test 
odstráni jedno zranenie. Každá ďalšia miera 
úspechu odstráni ďalšie zranenie. Na druhej 
strane neúspešný test znamená, že nevyliečite 
nič. Ak v teste neuspejete o viac ako 5, získate 
ďalšie zranenie. Ak už nemôžete prijať ďalšie 
zranenie, získavate namiesto toho ranu. 
 
Zotavovanie zranení 

Aktivita Príklad Náro čnosť 
Ľahká alebo 

žiadna 
žiadna jazda, bojovanie 

alebo práca 
Rutinná (6) 

Stredná 
Cestovanie, ľahká 

práca 
Priemerná (9) 

Náročná 
Bojovanie, jazda, 
ťažká práca 

Značná (12) 

 

Rany 
 
Rany sú vážne zranenia, ich liečenie trvá 
najdlhšie a spôsobujú najväčšie utrpenie. Jeden 
týždeň po získaní rany môžete podstúpiť test 
Odolnosti. Náročnosť závisí od úrovne aktivity, 
ktorú v ten týždeň vykonávate. Porovnajte 
výsledok testu s tabuľkou Liečenie rán. 
Úspešný test odstráni jednu ranu. Tri miery 
úspechu odstránia ďalšie zranenie (čiže celkovo 
dve). Ak ale v teste neuspejete o viac ako 5, 
získate ďalšiu ranu. Ak už nemôžete prijať 
ďalšiu ranu (ich počet je rovný vášmu stupňu 
Odolnosti), umierate. 
 
Zotavovanie rán 

Aktivita Príklad Náro čnosť 
Ľahká alebo 

žiadna 
žiadna jazda, bojovanie 

alebo práca 
Priemerná (9) 

Stredná 
Cestovanie, ľahká 

práca 
Vysoká (15) 

Náročná 
Bojovanie, jazda, 
ťažká práca 

Heroická (21) 

 

Liečenie 
 
Najlepším spôsobom zotavenia sa zo zranenia je 
prijatie Liečenia. Schopnosť Liečenie môže 
pomôcť urýchliť uzdravenie zo zranení tým, že 
umožní liečiteľovi využiť svoj test na Liečenie 
namiesto testu na Odolnosť obete. Keďže 
zranenia a rany spôsobujú postihy na všetky 
testy postáv vrátane uzdravovania, prítomnosť 
liečiteľa môže postave výrazne pomôcť. Pri 
používaní Liečenia musí liečiteľ venovať tejto 
práci minimálne štyri hodiny denne. Keď by 
postava hádzala test na Odolnosť, bude liečiteľ 
namiesto toho hádzať na svoje Liečenie. 
Neúspešný test na Liečenie zranenia nezhoršuje. 

 

Intrigy 
 
Hrdinské činy a odvážne jednanie sú v srdciach 
mladých a naivných tou jedinou správnou 
cestou, ale v pozadí, za nekonečnými radami 
rytierov a vojakov, sú tí praví hýbatelia 
a myslitelia. Meče a tí, ktorí ich držia, sú silné 
zbrane, ale v konečnom dôsledku sú to iba 
nástroje, použité a následne zahodené. Tí, ktorí 

týmto zbraniam určujú smer, sú hráči hry 
o tróny, politických machinácií schopných 
vyvolať vojnu alebo priniesť mier zúboženým 
krajom. Intrigy a ich majstri sú v Západozemí 
skutočnými vládcami a ich ľstivosť je rovnako 
smrteľná, ako meč najslávnejšieho rytiera 
v Siedmich kráľovstvách. 
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Intrigy majú dve základné zložky: výmenu 
a vplyv. Výmeny sú rámcom v ktorom sa intrigy 
odohrávajú, zatiaľ čo vplyv popisuje cieľ 
každého účastníka intríg. 

Výmena 
 
Intrigy sú rozdelené do voľných častí, 
nazývaných výmeny. Výmena nemá pevne 
stanovený čas: jedna výmena môže trvať 
rovnako sekundy, ako aj niekoľko hodín. 
Trvanie výmeny určuje rozprávač na základe 
času stráveného hraním rolí a tiež zohľadnenia 
okolností, v ktorých sa intrigy odohrávajú. 
 
Počas výmeny má každý jej účastník svoj ťah. 
Počas neho hádže testy na schopnosti alebo 
vykonáva iný manéver, aby prispôsobil intrigy 
vo svoj prospech. Keď mal svoj ťah každý 
z účastníkov, výmena končí a intrigy sú buď 
vyriešené, alebo nasleduje ďalšia výmena. 

Vplyv 
 
Cieľom každej intrigy je získať dostatočný 
vplyv na presvedčenie protivníka, aby povedal, 
vyzradil, spravil alebo konal niečo tak, ako 
chcete vy. Či sa už snažíte zmeniť jeho názor, 
vydávať sa za niekoho iného, alebo len niekoho 
dostať do postele, proces je vždy rovnaký. Vplyv 
je svojím spôsobom podobný poškodeniu.  
 
Rovnako ako v boji aj tu hádžete konfliktový 
test – použitím Podvádzania alebo Presviedčania 
namiesto Bojovania alebo Streľby – voči 
protivníkovej Intrigovej obrane. Úspech značí 
aplikovanie určitej miery vplyvu na 
Vyrovnanosť protivníka. Keď Vyrovnanosť 
dosiahne 0, váš protivník je porazený a víťaz 
určí výsledok intrigy. 
 

Štatistiky v intrigách 
 
V intrigách opisuje vašu úspešnosť niekoľko 
schopností. Nasleduje súhrn štatistík použitých 
v intrigách a metód určenia odvodených štatistík. 

Intrigová obrana 
 
Prvou líniou obrany proti vplyvu je Intrigová 
obrana, spájajúca vašu bystrosť, inteligenciu 
a spoločenské postavenie. Vaša Intrigová obrana 
je súčtom stupňov v týchto schopnostiach: 
 
Vnímavosť + Zručnosť + Spoločenské 
postavenie + situačné bonusy 
 
Príklad:  Nikolin šľachtic má Vnímavosť +, 
Zručnosť 4 a Spoločenské postavenie 5. Súčet 
stupňov v týchto schopnostiach mu dáva 
Intrigovú obranu 12. 

Vyrovnanos ť 
 
Vyrovnanosť je vašou schopnosťou odolať 
vplyvom vyjednávania a presviedčania. Keď vás 
protivník úspešne ovplyvní, znížte vašu 
Vyrovnanosť o jeho vplyv. Až kým 
Vyrovnanosť neklesne na 0, nie ste nijako vážne 
ohrození. 
 
Vyrovnanosť = stupeň Vôle x 3 
 
Príklad:  Nikolin šľachtic má Vôľu 4, takže jeho 
Vyrovnanosť je 12. 

Náklonnos ť 
 
Náklonnosť je váš názor na protivníka v intrige, 
opisujúci váš náhľad naňho (či už dobrý alebo 
zlý) alebo to, či mu chcete ublížiť alebo pomôcť. 
Náklonnosť udáva smer, ktorým chcete v intrige 
hrať svoju postavu. Navyše vaša Náklonnosť 
slúži ako „brnenie“, chrániace pred 
protivníkovým vplyvom. Je ťažšie presvedčiť 
niekoho, kto vás nenávidí, aby vám pomohol, 
ako niekoho, kto vás miluje. Preto kedykoľvek 
váš protivník na vašu Vyrovnanosť aplikuje svoj 
vplyv, najprv znížte hodnotu vplyvu o Úroveň 
náklonnosti (UN). 
 
Náklonnosť vám tiež pomáha pri snahách 
o Podvádzanie a Presviedčanie tým, že poskytuje 
modifikátory výsledkov týchto testov. Môže byť 
ťažké zakryť svoje pohŕdanie dlhoročným 
nepriateľom, keď sa s ním snažíte spriateliť, tak 
ako je ťažké podviesť niekoho, koho máte radi. 
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Nepodceňujte efekty Náklonnosti na vaše slová, 
reč tela a iné súčasti intríg. Môžete sa obrniť 
výsmechom alebo pohŕdaním, ale ťažko zmeníte 
vaše zmýšľanie o okolitých ľuďoch. 
 
Náklonnosť má sedem stupňov, podobne ako 
schopnosti. Tri sú priaznivé, tri nepriaznivé 
a siedmy je nezaujatosť, ani priaznivý ani 
nepriaznivý. Opisy každého z nich sú v ďalšom 
texte, zatiaľ čo patričná Úroveň náklonnosti 
a modifikátory k testom Podvádzania 
a Presviedčania sú uvedené v tabuľke 
Náklonnosti. 
 
Náklonnosti 
Náklonnosť UN Modifikátor 

Podvádzania 
Modifikátor 

Presviedčania 
Neha 1 -2 +5 

Priateľskosť 2 -1 +3 
Láskavosť 3 0 +1 

Nezaujatosť 4 0 0 
Odpor 5 +1 -2 

Nepriateľskosť 6 +2 -4 
Zlomyseľnosť 7 +3 -6 
 
Neha 
Neha znamená lásku a obdiv, pocity povinnosti 
a silnej lojality, aké existujú medzi väčšinou 
manželov, rodičov a ich detí a podobne. Postava 
s touto náklonnosťou ustúpi väčšine 
požiadaviek, aj keby jej mali byť na škodu. 
Nežné postavy pravdepodobne prehliadnu chyby 
na osobe, ktorú zbožňujú a dali by za ňu aj život. 
 
Priateľskosť 
Priateľská náklonnosť vyjadruje pocity 
príbuznosti a priazne, aké nájdeme pri 
súrodencoch, dlhoročných spojencoch a členoch 
rovnakej domácnosti. Priateľskosť môže tiež 
slúžiť ako definícia vzťahu medzi rytiermi, 
zaviazanými určitou úlohou a ako vzťah medzi 
najbližšími priateľmi v Hliadke navzájom a voči 
svojim veliteľom. Priateľské postavy vám chcú 
pomôcť a kvôli vám sú ochotné aj riskovať. 
Nezradia vás a to je to najcennejšie. 
 
Láskavosť 
Láskavé postavy vás vidia v pozitívnom svetle 
a pokladajú vás za známeho, ale nie priamo 
priateľa. Také postavy kvôli vám asi nebudú 
riskovať, ale ak im to prospeje, pomôžu vám. 

Láskavá postava vás môže zradiť, ale len ak má 
veľmi dobrý dôvod. 
 
Nezaujatosť 
Nezaujatá postava k vám nemá žiadny vzťah, 
nech už je akýkoľvek. Môžete ju presvedčiť, aby 
vám pomohla, plnila vaše rozkazy a môže 
súhlasiť s inými úlohami, ak jej z toho niečo 
kvapne. Nezaujaté postavy nebudú kvôli vám 
riskovať, kým za to nedostanú patričnú odmenu. 
 
Odpor 
Odpor značí všeobecnú nežičlivosť, určitý 
nepríjemný chlad. Či už má táto náklonnosť 
korene v nedôvere, povesti alebo nejakom 
minulom zločine, postava za vás nebude 
riskovať a môže dokonca proti vám spriadať 
intrigy. 
 
Nepriateľskosť 
Nepriateľské postavy vás jednoducho nemajú 
rady. Tieto pocity môžu mať celkom dobrý 
dôvod, alebo aj nie, ale bez ohľadu na to ste 
u nich v nemilosti. Takéto postavy vám nebudú 
chcieť priamo ublížiť, ale nebudú sa snažiť 
zabrániť v tom iným a bez väčších okolkov 
môžu proti vám začať intrigovať. 
 
Zlomyseľnosť 
Zlomyseľné postavy aktívne pracujú proti vám 
a robia všetko možné, aby vám ublížili, aj keby 
to znamenalo z ich strany riskovanie. Takéto 
postavy proti vám bojujú, ubližujú vašej rodine 
a urobia čokoľvek, aby vás zničili alebo 
zdiskreditovali. Takéto postavy sú vašimi 
úhlavnými nepriateľmi. 
 
Počiatočná náklonnosť 
Na začiatku intrigy stanovia všetci jej účastníci 
svoju Náklonnosť. Ak jednajú s novými 
postavami, väčšinou je základom nezaujatosť, 
hráči sa ale môžu rozhodnúť pre svoje postavy 
zvoliť akúkoľvek náklonnosť. Výber náklonnosti 
by vždy mal byť postavený na vedomostiach 
vašej postavy o protivníkovi, minulých stretoch 
s týmto protivníkom a vašich pocitoch 
k správaniu protivníka. 
 
Aj keď môže výber náklonnosti zvádzať k tej 
mechanicky najvhodnejšej pre danú situáciu, 
snažte sa voliť ju podľa skutočného vzťahu 
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k protivníkovi. Náklonnosť vašej postavy môže 
tiež mať nepredvídateľné následky. Ak vás 
napríklad predstaviteľ iného rodu vtiahne do 
intrigy a automaticky zvolíte svoju náklonnosť 
ako zlomyseľnú, svojou neslušnosťou a drzosťou 
si z neho následne spravíte nepriateľa. Podobne 
je nebezpečné vždy siahnuť k nežnosti, pretože 
ste potom ľahko ovplyvniteľní. V krátkosti 
porozmýšľajte nad tým, aký je skutočný vzťah 
vašej postavy k protivníkovi a podľa toho si 
zvoľte náklonnosť. 
 
Vývoj náklonnosti 
 
Počas trvania intrigy sa môže náklonnosť vašej 
postavy meniť. Priebeh výmeny spoločne 
s hraním postavy umožňujú hráčom 
a rozprávačovi upraviť náklonnosti postáv 
v závislosti od toho, čo sa v predchádzajúcej 
výmene udialo. Na začiatku každej novej 
výmeny môže každý z účastníkov intrigy zlepšiť 
alebo zhoršiť náklonnosť o jeden stupeň. 
 

Priebeh intrigy 
 
Keď nastane spoločenská situácia, ktorú nie je 
možné vyriešiť jednoduchým odohraním, vzniká 
intriga. Takéto strety môžu zahŕňať 
vyjednávania a výsluchy, ale tiež zvádzanie, 
uzatváranie spojenectiev, provokovanie útokov 
a rozličné iné akcie. Všetky intrigy prebiehajú 
rovnakým spôsobom v krokoch, opísaných 
v nasledujúcich oddieloch. 
 
Krok jedna: Cieľ 
Krok dva: Iniciatíva 
Krok tri: Technika 
Krok štyri: Hranie rolí 
Krok päť: Akcie 

Krok jedna: Cie ľ 
 
Základom každej intrigy je váš cieľ, to, čo 
chcete dosiahnuť. Cieľ je vašou motiváciou, 
niečím, čo chcete aby protivník urobil, alebo 
vývojom, ktorý chcete zastaviť. Bez cieľa 
neexistuje intriga – jednoducho len hráte svoju 
rolu, čo samozrejme v hre má svoje miesto, ale 
často neposunie príbeh významným smerom. 
 

Ciele zvyčajne žijú na pozadí intrigy 
a neukazujú sa dovtedy, kým niektorá strana 
neprehrá. Vaše ciele ovplyvňujú vaše hranie 
postavy a dávajú vám základ, z ktorého jednáte. 
Nasleduje výber cieľov, ktoré vyzývajú na 
intrigy. Tento zoznam vôbec nie je kompletný, 
ale ukazuje celkom dobrý základ pre vymýšľanie 
ďalších cieľov, vhodných pre herné situácie. 
 
Zapamätajte si, že cieľ je priamym požadovaným 
výsledkom intrigy. Veľa intríg v hre o tróny má 
ďalekosiahle následky. Môžete teda mať zálusk 
na trón Siedmich kráľovstiev, ale zaberie to veľa 
menších intríg, než sa dostanete tak vysoko. 
 
Priateľstvo 
Mnoho intríg zahŕňa pestovanie aliancií, 
vytváranie priateľstiev, či už krátko- alebo 
dlhodobých. Váš požadovaný výsledok je 
podnecovanie pocitov náklonnosti s vaším 
protivníkom, aby boli budúce vyjednávania 
jednoduchšie alebo aby vôbec neexistovali. 
Priateľstvo samozrejme zahŕňa veľa oblastí 
a s týmto cieľom môžete niekoho skúsiť zviesť, 
uzatvoriť manželstvo, ukuť alianciu alebo len 
získať nového priateľa. 
 
Informácie 
Vedomosti predstavujú moc a informácie stoja 
na vrchole cieľov pre intrigy. S týmto cieľom sa 
snažíte získať informácie, vypočuť chýry 
a klebety, alebo hocičo iné, čo vám poskytne nad 
nepriateľom akúkoľvek výhodu. Informácie 
môžu zahŕňať manévrovanie na kráľovskom 
dvore, rovnako ako prechádzanie ulicami 
Kráľovho prístavu a počúvanie miestnych 
povedačiek. Informácie sú v každom prípade 
cenným tovarom a dôležitou súčasťou 
nebezpečných hier o trón. 
 
Služba 
Ak si vyberiete tento cieľ, snažíte sa protivníka 
donútiť niečo pre vás vykonať. Môže to byť 
čokoľvek od požičania niekoľkých drobných až 
po špehovanie kráľovnej, od poskytnutia zľavy 
na nový meč až po ušetrenia vášho života, keď 
má váš protivník naň plné právo. 
 
Podvod 
Do intríg môžete tiež vstúpiť, keď chcete 
protivníka oklamať, poskytnúť mu falošné 
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informácie, ak ho chcete zradiť, alebo 
zamaskovať svoje skutočné úmysly za falošnú 
tvár. Ak je vaším cieľom podvod, získavate 
vplyv namiesto testov na Presviedčanie testami 
na Podvádzanie. 
 
Zmena cieľov 
Môže sa stať, že do intríg idete s jedným cieľom, 
ale narazíte na niečo omnoho zaujímavejšie. Na 
začiatku svojej výmeny môžete zmeniť svoj cieľ, 
ale vášmu protivníkovi sa okamžite obnoví časť 
jeho Vyrovnanosti v hodnote stupňa jeho Vôle. 
Príčinou je vaša snaha pomaly zmeniť 
smerovanie konfliktu. 
 

Krok dva: Iniciatíva 
 
Na určenie poradia účastníkov konfliktu hádže 
každý z nich na začiatku test na Spoločenské 
postavenie (pridávajú sa kocky z Povesti). 
Rozprávač zaznamená výsledky a zoradí ich od 
najvyššieho po najnižší. Postava s najvyšším 
výsledkom jedná ako prvá, po nej nasleduje 
postava s druhým najvyšším výsledkom a tak 
ďalej, až kým sa nevystriedajú všetci. 
Zapamätajte si, že výsledok neurčuje pevné 
poradie, hovorí len o najskoršom možnom 
mieste, na ktorom môže postava konať. Účastník 
intríg môže vyčkávať na vhodný okamih a konať 
až potom. 
 

Krok tri: Technika 
 
Keď sú náklonnosti v intrigách brnením, tak sú 

techniky zbraňami. Techniky opisujú taktiku, 
ktorú postava počas intrigy volí. Okrem popisu 

ale poskytujú aj prehľad o získanom vplyve, ak 
postava uspeje v teste a o následkoch porážky. 
 
Podvádzanie 
 
Testy Presviedčania môžete nahradiť testami 
Podvádzania na simulovanie akejkoľvek 
z nasledujúcich techník. Môžete to však spraviť 
iba vtedy, ak sa snažíte protivníka podviesť, ako 
napríklad očariť pod falošnou zámienkou, alebo 
vyjednávať bez dodržania podmienok. Toto 
rozhodnutie robíte pri výbere svojho cieľa. Keď 
testujete Podvádzanie, hádžte bonusovými 
kockami z jednej zo svojich najvhodnejších 
špecializácií Podvádzania k technike, ktorú 
chcete použiť. Ak máte bonusové kocky 
v špecializácii Presviedčania, môžete použiť buď 
tie, alebo kocky zo špecializácie Podvádzania; 
jednoducho tie, ktorých je viac. 
 
Použitie techník 
 
Keď hádžete konfliktový test na Podvádzanie 
alebo Presviedčanie na ovplyvnenie svojho 
protivníka, môžete použiť aj bonusové kocky 
príslušné špecializácii, uvedenej pri danej 
technike. Náročnosťou je Intrigová obrana vášho 
protivníka. Úspešný test ovplyvní protivníka vo 
výške uvedenej pri použitej technike (väčšinou 
rovnej stupňu niektorej vašej schopnosti), 
vynásobený vašou mierou úspechu. Nemusíte si 
v každej výmene vybrať rovnakú techniku, skôr 
si vyberte tú najvhodnejšiu vzhľadom na postoj 
svojej postavy vo výmene. 
 
Techniky 
 

Dohoda 

Technika Vplyv Špecializácia Presviedčania Špecializácia Podvádzania 

Dohoda stupeň Zručnosti Dohoda Bluf 

Okúzlenie stupeň Presviedčania Okúzlenie Herectvo 

Presvedčenie stupeň Vôle Presvedčenie Herectvo 

Provokácia stupeň Zručnosti Provokácia Bluf 

Zastrašovanie stupeň Vôle Zastrašovanie Herectvo alebo Bluf 

Zvádzanie stupeň Presviedčania Zvádzanie Bluf 

Výsmech stupeň Vnímavosti Vyčítanie Bluf 
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Keď sa snažíte o dohodu, žiadate od cieľovej 
osoby nejaký úkon výmenou za odplatu. Dohoda 
môže byť použitá na podplatenie stráže, 
uzavretie spojenectva a podobne, ale účinkuje 
len dovtedy, kým dodržíte svoju stranu dohody. 
 
Dohoda sa používa na vyjednanie služby, za 
ktorú cieľová osoba dostane niečo od vás. Môže 
to byť napríklad peňažná transakcia, výmena 
zlatých drakov za tovar alebo službu, alebo iná 
forma dohody. 
 
Okúzlenie 
Okúzlenie použite vtedy, keď potrebujete utužiť 
priateľstvo, zlepšiť náklonnosť druhej osoby pre 
použitie v budúcich intrigách. Keď používate 
túto techniku, snažíte sa zahrnúť cieľovú osobu 
komplimentmi, vcítiť sa do jej trápenia a starostí 
a snažíte sa prispôsobiť jej želaniam. 
 
Keď protivníka porazíte použitím okúzlenia, 
zvýšite jeho náklonnosť voči vám o jeden 
stupeň. Zlepšená náklonnosť trvá až pokým 
situácia tento stav nezmení – napríklad kvôli 
zrade z vašej strany alebo rivalovi, huckajúcemu 
protivníka proti vám. Dodatočne získavate počas 
nasledujúcej intrigy voči tomuto protivníkovi ku 
všetkým testom na Presviedčanie alebo 
Podvádzanie extra bonusovú kocku. 
 
Presvedčenie 
Niekedy je silný argument východiskom zo 
situácie, v ktorej zlyhá okúzlenie alebo 
zvádzanie. Presvedčenie presadí váš názor alebo 
pozíciu jednoduchým vyslovením a logickým 
zdôvodnením. Presvedčenie býva často slabšie, 
pretože nie je sprevádzané vyhrážaním sa 
a subjekt z neho nemá žiaden prospech. Preto 
presvedčenie protivníka trvá dlhšie, najmä vtedy, 
ak vám nie je naklonený. 
 
Použitie presvedčenia nemení náklonnosť 
protivníka, ale namiesto toho získava pre vás 
jeho podporu alebo pomoc. Aj najväčší 
nepriatelia môžu byť presvedčení pomôcť vám, 
ak na to majú dostatočný dôvod, aj keď sa nedá 
povedať, či vás pri najbližšej príležitosti 
nezradia. Presvedčená cieľová osoba vám 
v danej skúške pomáha, ale potom už nie. 
 
Provokácia 

Provokácia sa používa na rozhnevanie 
protivníka, naplnenie ho závisťou alebo 
zúrivosťou proti niekomu alebo niečomu. 
Provokácia je riskantná, keďže vyvolané emócie 
protivníka môžu vyústiť do zbytočne prudkej 
reakcie. 
 
Provokácia cieľa zahŕňa poštvanie jedného 
protivníka na druhého, zvyčajne pomocou 
dôkazov o zrade, zločinoch alebo vytiahnutí 
iných špinavostí, ktoré váš protivník môže 
považovať za odporné. Provokácia je mocná, ale 
jej následky sú väčšinou krátkodobé. Postoj 
vyprovokovaného cieľa k danému jedincovi, 
organizácii alebo rodu, ktorý označíte, sa zníži 
nadol o počet stupňov, rovný úrovni vášho 
Presviedčania. Každý ďalší deň potom sa postoj 
cieľa zlepší o jeden stupeň až do jeho pôvodnej 
začiatočnej Náklonnosti, ak okolnosti novú 
Náklonnosť nepotvrdia. 
 
Zastrašovanie 
Jednou z najsilnejších techník pri intrigách je 
zastrašovanie, ktoré používa vyhrážky a hrozby 
na vystrašenie alebo vydesenie protivníka. 
Úspešné použitie zastrašovania buď odstraší 
cieľ, ak ten môže utiecť, alebo zlepší jeho 
Náklonnosť na láskavosť (alebo jeden stupeň 
vyššie, ak už láskavosť voči vám cíti) na tak 
dlho, pokiaľ zostanete v jeho blízkosti, ak utiecť 
nemôže. Cieľ urobí, čo mu poviete, prezradí vám 
informácie a ak nemá iné východisko a chce sa 
vás zbaviť, môže vám aj klamať. Náklonnosť 
zastrašeného cieľa v budúcich intrigách je vždy 
nepriateľská alebo horšia. 
 
Zvádzanie 
Zvádzanie je zo všetkých techník najjemnejšie. 
Použitie tejto techniky vyžaduje veľa trpezlivosti 
a skúseností a bystré oko na rozoznanie reči tela 
a dvojzmyselností. Ak porazíte protivníka 
pomocou zvádzania, naplníte ho pocitmi túžby, 
alebo prinajmenšom vôľou podvoliť sa vašim 
návrhom. Zlepšíte Náklonnosť cieľa o počet 
stupňov, rovný úrovni vášho Presviedčania. Ak 
sa cieľu páčite, je schopný fyzickej lásky a je 
aspoň priateľský, podvolí sa. Zvedenie cieľa 
samozrejme môže vyžadovať viacero kôl intríg. 
 
Každý deň po strete sa Náklonnosť cieľa zníži 
o jeden krok až na úroveň o jedna nižšiu, ako na 
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začiatku intrigy. Náklonnosť cieľa si môžete 
udržať dvorením danej osobe a použitím 
okúzlenia na vytvorenie stabilnejšej náklonnosti. 
Postavy s počiatočnou náklonnosťou „odpor“ 
alebo horšou, ktoré sú zvedené, predstierajú 
náklonnosť a zájdu až tak ďaleko, že sa s vami 
môžu vyspať, alebo inak vyjadriť toto 
priťahovanie. Pokračujú len vtedy, ak im 
výsledná situácia poskytne nejakú formu výhody 
– či už bastarda v lone ženy, alebo nôž v krku 
protivníka. 
 
Výsmech 
Výsmech je riskantný. Nútite protivníka k činu 
na základe posmeškov a urážok. Výsmech 
môžete použiť na vyprovokovanie postavy 
k niečomu, cenou za to je však zhoršenie jej 
Náklonnosti voči vám. Protivník s Náklonnosťou 
„láskavosť“ alebo lepšou urobí, o čo ho žiadate, 
ale po ukončení tejto úlohy sa jeho Náklonnosť 
k vám zhorší o jeden stupeň. Protivník 
s Náklonnosťou „nezaujatosť“ alebo „odpor“ 
nemusí túto úlohu splniť na základe nebezpečia, 
ktoré preňho predstavujete. A nakoniec protivník 
s Náklonnosťou horšou ako „odpor“ na vás 
zaútočí, alebo ak útok nie je možný, utečie. 
 

Krok štyri: Hranie rolí 
 
Hranie rolí je základnou súčasťou intríg. 
Počas tohto kroku môžu hráči debatovať, 
hádať sa, tajne spolupracovať 
a vyjednávať, prejednávať svoje 
možnosti a presadzovať svoju vec. 
V tejto časti nie je žiadne pevné poradie, 
namiesto toho tento krok slúži na voľnú 
hru a má trvať tak dlho, ako je treba. 
Rozprávač môže posunúť dej k ďalšiemu 
kroku, najmä ak nastane dramatický 
moment, v ktorom niektorý z hráčov 
ozrejmí svoje požiadavky, ale predtým, 
ako je odpoveď na tieto požiadavky 
vyslovená. 
 
Samozrejme, nie všetky skupiny sú 
schopné a ochotné takto improvizovať 
a môžu uprednostňovať mechanickejší 
prístup k riešeniu týchto scén. Ak je to 
tak, alebo ak je intriga malá a v celom 
príbehu nie tak dôležitá, Rozprávač môže 

tento krok preskočiť a prejsť na nasledujúci. 
 
Efekty hrania rolí 
 
SIFRP je rolová hra a preto môžu silné zahranie 
postáv a presvedčivé argumenty mať na intrigy 
vplyv. Dobré odohranie postavy ovplyvňuje vaše 
šance pridelením bonusových kociek, zvyčajne 
jednej alebo dvoch, ale niekedy až troch (za 
extrémne presvedčivé stvárnenie). Niektoré 
výstupy samozrejme môžu viesť k úplne 
nevhodnému výsledku a nesprávnym slovám 
v nesprávnom čase, čo môže snahu postavy 
ovplyvniť opačným spôsobom tým, že sa k jej 
snahe pridá postih -1 až -5 v závislosti od 
vážnosti prešľapu. 
 
Nie v každej skupine sa nachádzajú schopní 
herci a niektorí hráči nemusia z tohto dôvodu 
chcieť účinkovať v intrigách a podobných 
„hlbokých“ scénach. Rozprávač by týchto 
hráčov nemal znevýhodňovať, ak na takéto 
hranie nie sú pripravení. 
 

Krok pä ť: Akcie 
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Počas výmeny si môže hráč vybrať a vykonať 
niektorú jednu z nasledovných akcií. Každý 
účastník má len jednu akciu. 
 
Pomoc 
Môžete pomôcť argumentom inej postavy 
a podporiť ju v debate a dohadovaní sa. Ak 
uspejete v priemernom (9) teste na 
Presviedčanie, môžete poskytnúť vášmu 
spojencovi polovicu (zaokrúhlenú nadol) vášho 
stupňa v Presviedčaní ako modifikátor výsledku 
jeho nasledujúceho testu v konflikte. 
 
Zvažovanie 
Vzdáte sa svojej akcie vo výmene. Získate tak 
+2 bonusové kocky na akýkoľvek jeden test 
v ďalšej výmene. Bonusové kocky z tejto akcie 
nemôžu prevýšiť stupeň schopnosti, ktorú budete 
v ďalšej výmene testovať. Keď hádžete na test 
a používate tieto bonusové kocky, nadbytočné 
bonusové kocky sú stratené. 
 
Rýchla reč 
Spustíte rýchly sled viet a nezmyslov a dúfate, 
že svojho protivníka tým vyvediete z rovnováhy. 
Otestujte svoje Presviedčanie proti pasívnemu 
výsledku Vôle svojho protivníka. Ak získate 
mieru úspechu aspoň 1, cieľ zo svojej intrigovej 
obrany stratí počet úrovní, rovný jeho Zručnosti. 
 
Ovplyvňovanie 
Ovplyvňovanie je najčastejšou akciou v intrige. 
Zobrazuje vašu snahu zmeniť správanie 
protivníka. Hoďte si test na Podvádzanie alebo 
Presviedčanie oproti intrigovej obrane protivníka 
a použite bonusové kocky z vašej techniky. 
Úspešný test značí, že protivníka ovplyvníte 
o hodnotu, uvedenú pri danej technike, 
vynásobenú vašou mierou úspechu. Znížte 
celkový vplyv o úroveň protivníkovej 
Náklonnosti (UN). Zvyšný vplyv je odpočítaný 
od Vyrovnanosti vášho protivníka. Ak je 
Vyrovnanosť protivníka znížená na 0, je 
protivník porazený. 
 
Manipulácia 
Snažíte sa manipulovať city vášho protivníka 
a podnietiť ho k špecifickej technike. Musíte 
vaším testom na Presviedčanie dosiahnuť alebo 
prekonať jeho pasívny výsledok Vôle (Vôľa x 
4). Ak sa tak stane, môžete vy zvoliť techniku, 

ktorú váš protivník použije v nasledujúcej 
výmene. 
 
Upokojenie 
Počas intrigy môžete obnoviť Vyrovnanosť 
niekoho iného úspešným značným (12) testom 
na Presviedčanie, čím ho upokojíte. Váš test je 
ako obvykle ovplyvnený Náklonnosťou cieľa. 
Úspech obnoví Vyrovnanosť cieľa o hodnotu, 
rovnú stupňu vášho Presviedčania; každá ďalšia 
miera úspechu obnoví jeden ďalší bod 
Vyrovnanosti navyše. 
 
Vycúvanie 
Nemusíte znášať poníženie agresívnym 
protivníkom a ak je možný ústup, môžete si ho 
ako akciu v intrige zvoliť. Vtedy intriga končí, 
môžu však po nej nasledovať určité dôsledky 
určené Rozprávačom, najmä ak vás pri tom 
niekto videl. 
 
Alternatívne, ak protivník nejaví záujem 
o diskusiu alebo vyjednávanie a odoláva vaším 
snahám, môžete intrigu ukončiť bez problémov, 
aj keď vznesené otázky a informácie môžu 
naštartovať podozrenia a mať ďalšie dôsledky. 
 
Prečítanie cieľa 
V snahe o presvedčenie protivníka môžete 
vyčkávať a snažiť sa prečítať jeho náklonnosť 
a techniku. Vykonajte test na Vnímavosť proti 
pasívnemu výsledku testu protivníka na 
Podvádzanie. Ak dorovnáte alebo prevýšite 
výsledok vášho cieľa, zistíte náklonnosť 
a techniku svojho protivníka na túto výmenu. 
Ako výsledok tohto náhľadu získate bonusovú 
kocku na všetky testy Podvádzania 
a Presviedčania až do konca intrigy. Túto akciu 
môžete počas intrigy použiť iba raz. 
 
Zaštítenie sa povesťou 
Aby ste ovplyvnili protivníka, môžete sa 
spoliehať na svoju povesť a spoločenské 
postavenie. Vykonajte test na Spoločenské 
postavenie proti pasívnemu výsledku testu 
protivníka na Vôľu. Ak uspejete, náklonnosť 
cieľa k vám sa zlepší o jeden stupeň. Túto akciu 
môžete počas intrigy použiť iba raz. 
 
Zmena na boj 
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Počas vášho ťahu môžete ukončiť intrigu 
a zaútočiť na svojho protivníka. Toto 
samozrejme nebude možné v každej intrige 
a útok môže mať ďalšie následky. Keď raz 
presedláte na bojovanie, intriga okamžite končí 
a začína boj. 
 
Stiahnutie sa 
Môžete zozbierať všetky svoje sily a začať sa 
brániť. Hoďte si test na Vôľu (môžete použiť 
bonusové kocky z Disciplíny). Výsledok testu 
nahradí vašu Intrigovú obranu až do konca 
nasledujúcej výmeny. 
 

Vplyv 
 
Keď vás protivník úspešne ovplyvní v intrige, 
môžete stratiť niečo zo svojej Vyrovnanosti 
a tým sa priblížiť podvoleniu sa jeho vplyvu. 
Akýkoľvek vplyv nad rámec vašej Úrovne 
náklonnosti (UN) je aplikovaný na vašu 
Vyrovnanosť. Strata Vyrovnanosti vás 
neovplyvňuje dovtedy, kým neklesne na 0 alebo 
menej, kedy spor prehrávate. 
 

Frustrácia 
 
Prvotným spôsobom zníženia vplyvu je vaša 
Úroveň náklonnosti. Túto hodnotu odpočítate od 
vplyvu, ktorý protivník získa úspešným testom 
Podvádzania alebo Presviedčania. 
 
Ďalším spôsobom zníženia vplyvu na vás je 
akceptovanie určitej miery Frustrácie. Každý 
získaný bod Frustrácie ruší počet bodov vplyvu, 
rovný vášmu stupňu Vôle. Na druhej strane, 
každý získaný bod Frustrácie tiež ukladá -1 
postihovú kocku na všetky testy Podvádzania 
a Presviedčania počas celej intrigy. Ak vaša 
celková Frustrácia prevýši stupeň vašej Vôle, ste 

porazení, pretože strácate vašu Vyrovnanosť. Na 
konci intrigy je Frustrácia bez ohľadu na 
výsledok odstránená. 
 

Porážka 
 
Ak vaša Vyrovnanosť klesne na 0 alebo menej, 
alebo vaša celková frustrácia prevýši váš stupeň 
Vôle, ste porazení a víťaz dosiahne cieľ, ktorý si 
v intrige stanovil. 
 
Vzdanie sa 
 
Ak chcete, protivníkovi sa tiež môžete vzdať 
a ponúknuť kompromisné riešenie intrigy 
namiesto porážky z vašej strany. Môžete sa 
vzdať iba počas vášho ťahu v intrige a protivník 
môže buď súhlasiť, ponúknuť protiponuku, 
alebo odmietnuť. Ak jeho protiponuku 
odmietnete vy, intriga pokračuje a už sa vzdať 
nemôžete. Vzdanie sa je možnosť v prípade, že 
sa blíži vaša porážka a chcete protivníkovi 
ponúknuť menšie a okamžité víťazstvo, aby ste 
konflikt ukončili rýchlejšie. 
 
Osud a porážka 
 
Pri porážke môžete tiež spáliť jeden bod osudu 
a vybrať si iný spôsob vašej porážky, než aký 
cieľ si stanovil protivník. Nový výsledok musí 
povoliť Rozprávač. 
 
Podobne ako v boji nedôležité postavy 
neobchádzajú vplyv pomocou Frustrácie 
a vzdávajú sa rýchlejšie, keď sa blíži ich 
porážka. To umožňuje Rozprávačovi vyriešiť 
menšie konflikty rýchlejšie najmä vtedy, keď je 
jasné, že hráčska postava má navrch (a že intriga 
bola v prvom rade dôležitá pre vývoj príbehu 
a že museli byť testované schopnosti postáv).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


