
KRAJINY
• Vězení (impulz: zadržet, zabránit odchodu)
• Množírny (impulz: produkovat problémy)
• Ohniště (impulz: konzumovat věci)
• Přelud (impulz: nalákávat a zrazovat lidi)
• Bludiště (impulz: uvěznit a zabránit průchodu)
• Pevnost (impulz: zabránit přístupu)

Tahy hrozby pro krajiny:
• Tlač terén.
• Někomu něco odhal.
• Něco ukaž tak, aby to všichni viděli.
• Něco ukryj.
• Přehraď cestu.
• Otevři cestu.
• Nabídni jinou cestu.
• Něco změň, pohni s tim nebo to přeskládej.
• Nabídni průvodce.
• Představ strážce.
• Něco vyvrhni.
• Něco odeber: nech to ztratit, spotřebuj to, znič to.

TERÉNY
• Sráz (impulz: poslat něco dolů)
• Zeď (impulz: zabránit někomu v překonání)
• Převis (impulz: svrhnout na někoho nebezpečí)
• Otevřený místo (impulz: odkrýt někoho nebezpečí)
• Proměnlivá půda (impulz: připravit někoho o sta-

bilitu)
• Zničená země (impulz: rozbít, co jí přechází)

Tahy hrozby pro terény:
• Tlač vyrovnání se se špatnym terénem [bitva, 

silniční válka].
• Způsob zranění (1-zranění nebo v-zranění)
• Někoho zdrž.
• Někoho izoluj.
• Někoho někam přiveď.
• Ukryj důkazy.
• Dej někomu výhodný postavení.
• Dej někomu bezpečný postavení.

VOJEVŮDCIVOJEVŮDCI
Hrozba = vojevůdce + gang a další lidi:Hrozba = vojevůdce + gang a další lidi:
• Otrokář (impulz: vlastnit a prodávat lidi)Otrokář (impulz: vlastnit a prodávat lidi)
• Královna úlu (impulz: spotřebovávat a rojit se)Královna úlu (impulz: spotřebovávat a rojit se)
• Prorok (impulz: odsuzovat a svrhávat)Prorok (impulz: odsuzovat a svrhávat)
• Diktátor (impulz: kontrolovat)Diktátor (impulz: kontrolovat)
• Sběratel (impulz: vlastnit)Sběratel (impulz: vlastnit)
• Alfa vlk (impulz: lovit a dominovat)Alfa vlk (impulz: lovit a dominovat)

Tahy hrozby pro vojevůdce:
• Tlač bitevní tahy
• Dostaň se někomu do zad, zatlač ho do kouta nebo 

ho obklič
• Na někoho nečekaně zaútoč, přímo a dost tvrdě.
• Na někoho zaútoč, obezřetně a se zálohama.
• Někoho nebo něčeho se zmocni pro vydírání nebo 

informace.
• Demonstruj sílu.
• Demonstruj disciplínu.
• Nabídni jednání. Vyžaduj ústupky nebo poslušnost.
• Nárokuj si území: obsaď ho, odřízni ho nebo ho na-

padni.
• Podplať něčí spojence.
• Někoho pořádně nastuduj a zaútoč tam, kde je 

slabej.

UTRPENÍ
• Nemoc (impulz: pokrejt populaci)
• Potíže (impulz: vystavit lidi nebezpečí)
• Zvyk (impulz: propagovat nebo ospravedlnit násilí)
• Blud (impulz: ovládnout rozhodnutí a akce lidí)
• Oběť (impulz: ponechat lidi ve ztrátě)
• Překážka (impulz: ochudit lidi)

Potíže sou jakákoliv praktická nesnáz.

Tahy hrozby pro utrpení:
• Tlač čtení situace.
• Někdo zanedbá povinnosti, odpovědnosti nebo zá-

vazky.
• Někdo propadne vzteku.
• Někdo provede sebedestruktivní, zbytečnou nebo 

beznadějnou akci.
• Někdo přijde hledat pomoc.
• Někdo přijde hledat utěšení.
• Někdo se stáhne do samoty.
• Někdo prohlásí utrpení za spravedlivej trest.
• Někdo prohlásí utrpení za požehnání.
• Někdo odmítne nebo se nezvládne přizpůsobit no-

vejm okolnostem.
• Někdo s sebou přivede přátele nebo svoje milovaný.

Typy hrozeb
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VOZIDLA
• Vytrvalej __ (impulz: pokračovat v cestě)
• Ochranitelskej __ (impulz: chránit to, co veze)
• Divokej __ (impulz: překonat nebezpečí)
• Zběsilej __ (impulz: předjet)
• Brutální __ (impulz: zabít a zničit)
• Chrabrej __ (impulz: ovládnout silnici)
Zvol: bastard, čubka, ďábel, šmejd, bestie 

Tahy hrozby pro vozidla:
• Tlač jednání pod palbou.
• Vyjeď ze silnice.
• Zařízni to napříč silnicí.
• Napal to do překážky.
• Propal to skrz překážku.
• Pitomě se vrhni do nebezpečí.
• Prorvi se skrz.
• Zaboč moc brzo nebo moc pozdě.
• Agresivně se přetlačuj s jinym vozidlem.
• Nabourej jiný vozidlo zezadu.
• Napal jiný vozidlo z boku.
• Náhle se rozbij.

TVORBA HROZBY
Abys vytvořil hrozbu:
• Vyber její druh, pojmenuj jí a přepiš si její impulz. 
• Popiš jí a dej jí obsazení.
• Umísti jí na mapu hrozeb. Dej jí směr, pokud ho má.
• Vypiš si její sázkový otázky.
• Pokud je spojená s jinejma hrozbama, vypiš je.
• Vytvoř specifický tahy a odpočty, pokud je potřebuje.

ZÁKLADNÍ HROZBY
• Místo, kde postavy sou, vytvoř jako krajinu.
• Jakýkoliv gangy HP vytvoř jako násilníky.
• Všechny VP co HP maj vytvoř jako násilníky, popř. 

pokřivence nebo aspirující vojevůdce.
• Všechny vozidla HP vytvoř jako vozidla.
• Jakoukoliv místní populaci vytvoř jako utrpení.

NÁSILNÍCI
• Lovecká smečka (impulz: vyřádit se na komkoliv 

zranitelnym)
• Požitkáři (impulz: spotřebovat něčí zdroje)
• Vymahači (vyřádit se na komkoliv, kdo vyčnívá)
• Kult (impulz: vyřádit se na lidech a začlenit je)
• Dav (impulz: rabovat, pálit a zabíjet obětní berán-

ky)
• Rodina (impulz: držet při sobě, chránit, co je její)

Tahy hrozby pro násilníky:
• Tlač čtení situace.
• Rozjeď nekoordinovaný a neúčelný násilí.
• Proveď koordinovanej útok s konkrétnim cílem.
• Vyprávěj příběhy (pravdivý, lživý, alegorický, ká-

zající)
• Dožaduj se svejch nároků nebo uspokojení.
• Rigidně následuj nebo odporuj autoritě.
• Jednej silně logicky nebo zcela iracionálně.
• Demonstruj solidaritu a sílu.
• Požádej o pomoc nebo o něčí zapojení.

POKŘIVENCI
• Kanibal (impulz: touží po sytosti a dostatku)
• Mutant (impulz: touží po obnově, napravení)
• Závislák na bolesti (impulz: touží po bolesti, svý 

nebo ostatních)
• Přenašeč nemoci (impulz: touží po kontaktu, osob-

nim nebo anonymnim)
• Maniak (impulz: touží po mistrovství)
• Zrozená perverze (impulz: touží svrhávat, šířit cha-

os, všechno zničit)

Tahy hrozby pro pokřivence:
• Tlač čtení osoby.
• Ukaž pravou podstatu světa, kterej obejvá.
• Ukaž, co se skrejvá v jeho srdci.
• Zaútoč na někoho ze zálohy nebo nějakým zákeř-

nym způsobem.
• Zaútoč na někoho zpříma, ale bez hrozby nebo va-

rování.
• Někoho uraž, zesměšni, naštvi nebo provokuj.
• Něco někomu nabídni, nebo pro někoho udělej něco, 

čim si ho zaháčkuješ.
• Strč ho někomu do cesty v rámci jeho dne nebo života.
• Někomu vyhrožuj, přímo nebo nepřímo.
• Někomu něco ukradni.
• Někoho se zmocni a zadržuj ho.
• Něco znič. Poskvrň to, zkaž to, zneucti to, zkorum-

puj to, zvrhni to.

Typy hrozeb


