
SOCIÁLNÍ SITUACE A VNÍMÁNÍ
Sociální střetnutí a Hrana (str. 98)

V sociálním střetnutí se používá buď opozitní test Klamání + Charisma proti Intuici + Vůli, anebo Vliv + Charisma proti In-
tuici + Vůli (při silně logické argumentaci se Charisma/Intuice nahrazují Logikou). Ovlivněno to bývá Hranou, pokud má jedna 
strana výhodu. Vliv může mít i Pověst (str. 232) a Hledanost (str. 236).

Obecně
Hrana mluvčímu Hrana posluchači

Mluvčí je představen důvěryhodnou osobou Posluchač byl varován před mluvčím
Posluchač je ochoten naslouchat lidem, jako je mluvčí Posluchač má ohledně mluvčího významné předsudky
Vzhled mluvčího dokonale odpovídá jeho roli Vzhled mluvčího popírá jeho slova
Posluchač chová romantické city vůči mluvčímu Posluchačovi se mluvčí silně nezamlouvá
Posluchač vidí jasný přínos v tom, co mluvčí říká Posluchač vidí zřetelné riziko v tom, co mluvčí říká
Posluchačovy myšlenky a (nebo) emoce jsou magicky ovlivněny

Klamání
Hrana mluvčímu Hrana posluchači

Posluchač je zoufalý Posluchač je v bezpečí a nemusí riskovat
Mluvčí má přesvědčivé argumenty Mluvčí už byl přichycen při jasné lži

Etiketa
Hrana mluvčímu Hrana posluchači

Mluvčí má v této oblasti výrazně více životních zkušeností Posluchač má v této oblasti výrazně více životních zkušeností
Mluvčí je představen důvěryhodnou osobou Mluvčí je spojován s lidmi, které posluchač nemá rád a nedůvěřuje jim

Zastrašování
Hrana mluvčímu Hrana posluchači

Mluvčí je zjevně fyzicky silnější než posluchač Posluchač je zjevně silnější než mluvčí
Posluchač nemá cestu úniku Posluchač ví, jak si pomoci

Vůdcovství
Hrana mluvčímu Hrana posluchači

Mluvčí je důvěryhodný pro ty, které se snaží vést Posluchači mají dobré důvody pro nedůvěru mluvčímu
Mluvčí má vyšší hodnost než posluchači Posluchači mají vyšší hodnost než mluvčí

Vyjednávání
Hrana mluvčímu Hrana posluchači

Posluchač je zoufalý Mluvčí postrádá zkušenosti v oboru
Mluvčí nabízí kritické informace, které posluchač nezná Mluvčí nabízí informace, které jsou pro poslu-chače buď zbytečné, anebo 

škodlivé

Vnímání (str. 97) a Utajení 
(str. 96)

Většinou se jedná o jednoduchý test Vnímání + Intuice 
proti prahu určenému GM pomocí tabulky. V případě odha-
lování vzorců a schémat se Intuice nahradí Logikou.

Předmět / akce Práh Příklad

Zřejmý / velký / 
hlasitý

1
Neonový nápis, běžící dav, řev, 

střelba

Normální 2
Pouliční ukazatel, chodec, konverza-

ce, střelba s tlumičem

Zakrytý / malý / 
ztlumený

3
Věc spadlá pod stůl, kontaktní čočky, 

šeptání

Skrytý / mikro-
skopický / ztišený

4
Tajné dveře, jehla v kupce sena, 

subvokální hovor

Při skrývání se hází test Utajení + Obratnosti (případně 
Kouzlení + Magie). Poznamenané úspěchy se používají proti 
všem opozitním testům Vnímání + Intuice, dokud stav trvá.

GM může reflektovat velikost hodem na test Utajení + 
Obratnost (Tělo), nebo práh za velikost zvýšit.

Utajitelnost vybavení  
(str. 247)

V případě, kdy chce někdo něco odhalit, hází jedno-
duchý test Vnímání + Intuice s prahem podle tabulky, GM 
může upravit dle úvahy.

Velikost Utajitelnost Příklad

Velká 0 Útočný kanón
Neskladná 1 Útočná puška

Už ukrytelná 2 Samopal
Kapesní 3 Lehká pistole
Do ruky 4 Balíček karet

Do malé ruky 5 Jedna karta
Do dlaně 6 Zapalovač

Malá 7 Šestistěnná kostka
Miniaturní 8 Skrytá značka RFID

Drobná 9 Stopa prachu
Mikroskopická 10 Blecha na tvém rameni
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